رحیم ملکنیا ،استاد منابع طبیعی دانشگاه لرستان
درگفتوگو با «پیام ما»

صدور ۱۱۱۸کیفرخواست
برای متهمان
ناآرامیها درتهران

منابع طبیعی وزارتخانه شود
حفاظت با محیط زیست بماند
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری متولی  ۱۵۰میلیون هکتار از اراضی کشور
است ،این در حالی است که  11درصد از مساحت ایران نیز در قالب مناطق
چهارگانه توسط سازمان حفاظت محیط زیست اداره میشود.

| ســال شــانزدهم | شــماره پیاپــی  | ۲۴۴۰چهارشــنبه  ۲آذر مــاه | ۱۴۰۱

قیمــت  ۳۰۰۰تومــان |

تهران تاکنون برای  ۱۱۱۸نفر کیفرخواست صادر شده

۵

است .در مورد آمار محکومیت و برائت در سراسر
کشور تاکنون  ۲۴۳۲نفر رای بدوی اعم از محکومیت
و برائت صادر شده است.

آلودگی  ۷۰ساله هوای تهران با  15راهکار موقت مرکز پژوهشهای مجلس ،کاهش مییابد؟

ُمسکن برای سرطان آلودگی هوا

۶

|پیام ما| قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در

این قانون تا چه اندازه میتواند به توسعه صنعت برق
به عنوان یک صادرکننده کمک کند و شاید مهمترین
پرسش این باشد آیا این  ۱۶مادهای که در قالب
طرح توسعه و مانعزدایی از توسعه صنعت برق که
اینک به قانون تبدیل شده میتواند کمر بدهیهای
این وزارتخانه را بشکند.

علی مجتهدزاده ،وکیل دادگستری :این طرح برخالف قانون اساسی آزادیهای فردی شهروندان است

| روزنامهنگار و کارشناس محیط زیست |

مرثیهای بر رویای
شاهراه انرژی

به ویژه در حوزه تولیدکنندگان انرژی است .باید دید

ماندن به مثابه مجازات

| حمیدرضا میرزاده |

قانون توسعه و مانعزدایی از صنعت
برق به دولت ابالغ شد

شد که وزارت نیرو از بزرگترین وزارتخانههای بدهکار

«دانشجویان هنجارشکن»  ۱۰سال ممنوعالخروج میشوند

«منابع طبیعی» نیست

انجمن صنفی

«حفاظت محیط زیست» و «منابع طبیعی
و آبخیزداری» اقدامی خطرناک است که در

روزنامهنگاران

کوتاه مدت به نفع سازمان منابع طبیعی و
در دراز مدت به ضرر هر دو سازمان و البته

مجمع عمومی عادی و فوقالعاده انجمن صنفی

حفاظت از طبیعت است .فعالیت سازمان

روزنامهنگاران فردا پنجشنبه از ساعت  10صبح در

منابع طبیعی ،زیر سایه سنگین وزارت جهاد

محل این انجمن برگزار میشود .روابط عمومی

کشاورزی همواره این سازمان را تضعیف کرده

انجمن صنفی در اطالعیهای از تمامی اعضای انجمن

و همین امر یکی از دالیل اصلی از دست

دعوت کرده برای تصمیمگیری درباره اصالح

رفتن عرصههای طبیعی مرغوب ،افزایش

اساسنامه ،استماع گزارشهای هیات مدیره،

دستدرازی به عرصهها و زمینخواری،

سنتی کشاورزی و دامپروری از گذشته با
بازدهی کمی در جریان بودهاند و همواره تالش
شده این کمبود ،با به کارگیری عرصههای

خزانهدار ،بازرسان ،انتخاب اعضای اصلی و علی

خبرگزاری دانشجویان ایران

فرسایش خاک و حتی بازدهی پایین اراضی

البدل هیات مدیره و بازرسان حضور یابند .انجمن
در این اطالعیه به اهمیت این دوره از انتخابات در
شرایط جاری کشور اشاره کرده و برای حفظ و تداوم
ِ

۲

ادامه در صفحۀ ۳

تغییرات درترکیب هیأت
مدیره ذوب آهن اصفهان
اصفهان  -به استناد مصوبۀ مجمع عمومی
عادی  ۲۵تیرماه سال جاری و در جلسۀ ۳۰

آبان ماه هیأت مدیرۀ ذوب آهن اصفهان دو
عضو هیأت مدیره این شرکت تغییر کرد.

براساس تصمیمات هیأت مدیره شرکت،

مهدی کوهی به نمایندگی از شرکت فراورده
های نسوز ایران به عنوان رییس ،ایرج

رخصتی به نمایندگی از هلدینگ سرمایه

گذاری صدرتامین به عنوان نایب رییس و
مدیرعامل ،مهرداد توالییان به نمایندگی از

شرکت توسعه معادن پارس تامین به عنوان

عضو ،مجید کریمی ریزی به نمایندگی از

پارکرود نماد هویت ساز برای شهر کرج است
کرج  -رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای

این پروژه از آن نام برد .رئیس کمیسیون شهرسازی و

اسالمی شهر کرج با بیان اینکه پروژه پارک رود نماد

معماری شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به مزایا و

هویتساز برای شهر کرج است ،گفت :چرا پس از

محاسن فراوان این پروژه افزود :این منطقه می تواند

گذشت یکسال از آغاز پروژه پارک رود  ،مدیریت شهری

یک فرصت بی نظیر فرهنگی و هویت ساز برای شهر

دغدغه ای برای اتمام این پروژه ندارد.

کرج باشد؛ حضور استاندار و رئیس کل دادگستری

به گزارش خبرنگار «پیام ما» از کرج ،حسین مهاجری

استان البرز ،دادستان عمومی و انقالب کرج ،نمایندگان

در نطق پیش از دستور هشتاد و یکمین جلسه رسمی

مجلس و مدیران ارشد استانی در افتتاح این پروژه در

شورای اسالمی شهر کرج به وضعیت نامناسب پروژه

سال  ۱۴۰۰نشان از اهمیت آن دارد.

پارک رود و حضور معتادان متجاهر و زندگی شبانه روزی

مهاجری تصریح کرد :بهمن ماه  ۱۴۰۰که کلنگ این پروژه

برخی از آنها در اطراف رودخانه کرج و ایجاد فضایی

بر زمین زده شد ،مدیریت شهری قول داد طی بازه زمانی

ناامن برای شهروندان اشاره و بیان کرد :ساماندهی

چند ماه ،تا خرداد  ،۱۴۰۱فاز اول آن به بهرهبرداری برسد

آسیبهای اجتماعی ای که در محدوده این پروژه قرار

اما علیرغم گذشت حدود  ۱۰ماه از آن وعده ،شرایط

دارد یکی از مواردی است که می توان به عنوان محاسن

خوبی برای محدوده مذکور مشاهده نمیشود.

شرکت سرمایه گذاری صباتأمین به عنوان

عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان انتخاب

شدند .آیین تودیع و معارفه دو عضو اسبق

هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در محل
هلدینگ صدرتأمین با حضور مسئولین این

هلدینگ و اعضای هیأت مدیره شرکت برگزار
شد .در این آیین با تقدیر از زحمات منصور

یزدی زاده ،رییس و مرتضی یزدخواستی
نایب رییس پیشین هیأت مدیره ذوب آهن

اصفهان ،مهدی کوهی و مجید کریمی ریزی به
عنوان اعضای جدید هیأت مدیره این شرکت
معرفی شدند.

مهدی کوهی ،رییس جدید هیأت مدیره ذوب

آهن اصفهان با بیان این که عضوی از خانواده

بزرگ فوالد کشور هستم ،گفت :با همدلی،
تالش جمعی ،برنامه های دانش محور و بهره

گیری از توان و تجربیات یکایک همکاران،

روند موفقیت های ذوب آهن اصفهان استمرار
خواهد یافت.

وی افزود :این شرکت بانی شکوفایی معادن

کشور ،تامین زیرساخت های الزم برای
احداث و توسعه صنایع نوین و آموزش و

اجرای  ۱۰هزار طرح آبرسانی در روستاهای کشور
قم -معاون مهندسی شرکت توسعه آب و فاضالب

کنار گذاشت .آقازاده گفت :استفاده کنندگان آب در

کشور از اجرای  ۱۰هزار طرح آبرسانی در روستاهای

کشور ما میبایست در زمینه مصرف بهینه آب توجه

کشور با مشارکت قرارگاه امام حسن (ع) و بخشی نیز

الزم را داشته باشند و سیاستها در این حوزه باید به

از محل اعتبارات دولتی خبر داد .به گزارش خبرنگار

سمت مشارکت دادن شهروندان در مدیریت این بخش

مهر ،مجید آقازاده ظهر سهشنبه در چهارمین کنگره

معطوف باشد .معاون مهندسی شرکت توسعه آب و

علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران که در دانشگاه

فاضالب کشور گفت :در حال حاضر  ۱۰هزار طرح آبرسانی

قم برگزار شد ،با بیان اینکه امروز دنیا با کمبود ذخایر

در روستاهای سطح کشور فعال است که قرارگاه امام

آبی مواجه است اظهار داشت :در دهههای اخیر موضوع

حسن (ع) در  ۷هزار طرح مشارکت دارد و مابقی نیز

آب از جمله دغدغههای اصلی و مورد توجه در جهان

از محل اعتبارات ملی در حال انجام است .آقازاده بیان

بوده که این مقوله ابعاد مختلفی مانند محیطزیستی،

داشت :تعداد  ۵هزار طرح آبرسانی دیگر در روستاهای

امنیتی و سیاسی دارد.

کشور نیز به همت خیرین آغاز شده است .وی با بیان

معاون مهندسی شرکت توسعه آب و فاضالب کشور

اینکه هم اکنون تعداد  ۷هزار طرح استانی و  ۱۱۹طرح

بیان داشت :هم اکنون میزان ذخایر آبی از تقاضا

ملی در حوزه آب در کشور فعال است ابراز داشت :در

و نیازهای موجود کمتر است که همین امر با توجه

حوزه فاضالب نیز تعداد  ۹۵طرح ملی در حال انجام

به ادامه خشکسالیها از جمله چالشهای اساسی

است .آقازاده عنوان داشت :بر اساس برنامهریزیهای

شهرهای مختلف در کشور به شمار میرود.

صورت گرفته تا پایان سال جاری  ۱۷طرح آبرسانی و

وی ادامه داد :از روشهای مدیریتی مطلوب در حوزه

همچنین تعداد  ۱۳طرح در زمینه فاضالب تکمیل و به

آب و فاضالب باید بهره برد و روشهای نادرست را

بهرهبرداری خواهد رسید.

تامین منابع انسانی مورد نیاز صنایع در کشور

محسوب میشود.

یزدی زاده رییس پیشین هیأت مدیره شرکت

نیز همدلی و همبستگی مجموعه ذوب آهن
اصفهان را عامل گذر از بحران ها و استمرار
موفقیت ها عنوان نمود و حمایت هیأت مدیره

شرکت از برنامه های مهندس رخصتی را
خواستار شد.

ایرج رخصتی نیز گفت :ذوب آهن در طول
فعالیت خود فراز و فرودهای زیادی داشته

است و همیشه با اتکا به نیروهای توانمند
خود رو به جلو حرکت کرده و دستاوردهای

بزرگی به دست آورده است.

فعالیت نهادِ صنفی روزنامهنگاران از اعضایش
ِ
خواسته که در برگزاری مجمع مشارکت کنند.

بُحران کمآبی را جدی بگیریم
آگهی جذب مشمول وظیفه
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظردارد از بین متقاضیان واجد شرایط ،یک نفر مشمول وظیفه بومی برای شهرستان زرند و جمعا سه نفر مشمول وظیفه

بومی برای شهرستانهای جیرفت  ،رودبار  ،منوجان و عنبرآباد  ،فارغ التحصیل مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته عمران و معماری از دانشگاههای معتبر

(تاریخ اعزام  ، )1401/11/01 :از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و گزینش دعوت به همکاری نماید  .متقاضیان میتوانند حداکثر تا تاریخ 1401/09/05

با همراه داشتن مدارک ذیل ،به آدرس کرمان انتهای خیابان خواجو  ،نبش ابوذر  ،بنیاد مسکن استان کرمان  ،امور اداری مراجعه نمایند .ضمنا برای کسب اطالعات
بیشتر میتوانند با شمارههای  03٤٣٢٥۲۸۰۲۲و  ٠٣٤٣٢٥١٧٣١٦داخلی  ۲۷۰و  ۲۳۰تماس گیرند  .الزم به ذکر است آزمون کتبی در ساعت  ۱۰:۳۰صبح روز دوشنبه

مورخ  1401/09/07در محل سالن اجتماعات شهید سردار حاج قاسم سلیمانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان برگزار خواهد شد.

عضو و محسن زیوه به نمایندگی از شرکت

پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان به عنوان

۴

دعوت به مجمع عمومی

بدون هیچ تعارف ،ادغام دو سازمان

زراعی و فعالیتهای مرتبط است .روشهای

2

حالی توسط رئیس قوه مقننه به رییسجمهور ابالغ

برخی نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند که بر اساس آن

ادغام راه نجات

سخنگوی قوه قضاییه گفت :طبق آمار ارائه شده در

دوست و همکار گرامی

سرکار خانم فروغ فکری
مصیبت درگذشت مادربزرگ گرامیتان را به شما تسلیت

میگوییم .امیدواریم درتحمل این غم صبورباشید.

دوستان و همکاران شما در تحریریه «پیام ما»

مدارک مورد نیاز :
 -اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی  ،همسرو فرزندان

 اصل و تصویر پشت و رو از کارت ملی متقاضی -اصل و کپی گواهی فراغت از تحصیل

 ۲ -قطعه عکس  3*4تمام رخ جدید

 -یک عدد پوشه

*کپی تمام مدارک فوق روی کاغذ  A4جداگانه گرفته شوند .

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

2

پیامخرب

| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | ۲۴۴۰چهارشنبه  ۲آذر | 1401

مجازات گوناگون برای جرائم گوناگون و
تاکید بر تناسب هر یک از مجازات برای

پارلمان اروپا ارتباط

جرائم مختلف ،میگوید« :اساس ًا مجازات
ممنوعالخروجی برای جلوگیری از فرار

مستقیم خود را با ایران
قطع کرد

رئیس پارلمان اروپا گفت که تا اطالع ثانوی

خروج دانشجویان از کشور بهزعم نمایندگان

و نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت».

مجلس ،نوعی مجازات برای جلوگیری از

ارتباطات و گفتوگوهای مستقیم میان

برخی رفتار سیاسی و اعتراضی از سوی

این نهاد اروپایی و جمهوری اسالمی ایران

آنان تلقی میشود ،میگوید« :اساس ًا به

قطع میشود .به گزارش ایسنا و به نقل از

نظر میرسد علت و انگیزه تدوین و رونمایی

یورونیوز ،روبرتا متسوال همچنین تاکید کرد

رسانهای از این طرح ،نوعی ایجاد هراس

که «اروپا چشمان خود را روی معترضانی

برای دانشجویان و اقدامی برای فرونشاندن

که چشم امید به ما دارند ،نخواهند بست».

اعتراضهای دانشجویان باشد ».مجتهدزاده

رئیس پارلمان اروپا همچنین با انتقاد از

با اشاره به آرای حداقلی نمایندگان کنونی

صدور حکم اعدام برای برخی از حاضران در

مجلس و پشتوانه اجتماعی اندک مجلس

وقایع اخیر از اعمال تحریمها علیه ایران

یازدهم میگوید« :وقتی نمایندگان با حداقل

تاکید استقبال کرد و گفت :نمایندگان

رای شهروندان وارد مجلس شدهاند ،عجیب

پارلمان در همین راستا تصمیم گرفتند تا

نکنند.

نیست که بهجای آنکه دغدغهشان دفاع از

| خبرگزاری دانشجو |

اطالع ثانوی هیچ تماس مستقیمی میان

حقوق ملت باشد ،دست به چنین اقداماتی
بزند ».او با اشاره به دغدغ ه جامعه مدنی
برای حفظ و دفاع از حقوق شهروندان تاکید
کرد« :انتظار میرفت مجلس اگر بنای

درخواست کمیسیونر

ورود به این حوزه را دارد ،در راستای احقاق

عالی حقوق بشر

برخی نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند که براساس آن

از جمهوری اسالمی

«دانشجویان هنجارشکن»  ۱۰سال ممنوعالخروج میشوند

| پیام ما | شماری از نمایندگان مجلس یازدهم از طرحی رونمایی کردهاند که در صورت تصویب برای دانشجویانی

به نقل از خبرگزاری رویترز ،کمیسیونر
اشاره به اتفاقات اخیر وضعیت ایران را

که «هنجارشکن» توصیف شدهاند ،مجازات تعیین کرده است .مجازاتی عجیب که از جمله آن میتوان به  ۱۰سال

کمیساریای عالی حقوق بشر ،در نشستی

رسانهای از طرح تازه مجلسیازدهمیها روی خروجی فرستادند ،نه روشن است که کدامیک از نمایندگان در تهیه و تدوین

ممنوعالخروجی این افراد اشاره کرد .این در حالی است که در خبری که چند خبرگزاری دولتی و رسمی برای رونمایی

خبری گفت که از مقامات ایران میخواهیم

این طرح دست داشتهاند و نه حتی مشخص است که این طرح در حال حاضر در چه مرحلهای قرار دارد .طرحی که حتی در

به جای آنچه اعمال غیرضروری و نامتناسب

وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشانی از آن یافت نمیشود .اما خبرگزاریها روز گذشته پس از انتشار کلیاتی از

قدرت جهت سرکوب معترضان ،میخواند

آن ،متن کاملی را نیز بهعنوان متن نهایی این طرح منتشر کردهاند .متنی که در ظاهر شبیه به طرحهایی است که معموالً

به خواستههای مردم برای آزادی ،احترام و

در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد اما وقتی بر محتوای آنچه در این طرح آمده ،دقیق شویم ،بهروشنی

حقوقشان رسیدگی کنند.

درمییابیم که برخی مقدمات قانونگذاری و اصول اساسی حقوقی را نیز رعایت نکرده است.

ایران تولید اورانیوم

بیش از دو ماه از آغاز اعتراضها در کشور

دیگر از دانشگاهها رقم خورده است .حاال

میگذرد .اعتراضهایی که از دانشگاهها

ظاهر ًا این اتفاقات نمایندگان مجلس را به

که پیشنهاد کردهاند« ،ممنوعالخروجی

آغاز نشد اما با آغاز سال تحصیلی جدید،

واکنش واداشته و آنان را به صرافت طراحی

دانشجویان» است .طراحان این طرح

دانشجویان تعدادی از دانشگاههای کشور

و تدوین طرحی انداخته تا با قانونگذاری مانع

در مقدمه ،دانشگاه را از «ارکان استقالل

با سردادن شعارهایی چون «زن ،زندگی،

از تکرار این حوادث شوند .آنچه از حوادث

سیاسی» کشور خوانده و این نکته را یادآور

آزادی» دست به اعتراض زدند.

دانشگاهها درنظراین نمایندگان« ،ناهنجار» و

شدهاند که «دولت هزینه تحصیل این افراد

در این میان رویداد عجیب و البته تلخی

نیازمند جرمانگاری و تعیین مجازات دانسته

(دانشجویان) را تامین میکند» ،تاکید

که در نخستین روزهای سومین هفته این

شده ،متوجه رفتار دانشجویان معترض

کردهاند که اگر دانشجویان در دانشگاهها

دادگستری :اساس ًا مجازات

اعتراضات رقم خورد ،بیش از همه مورد

بوده است .به همین دلیل هم در طرحی

دست به «هنجارشکنی ،آشوب و بلوا بزنند

توجه قرار گرفت .زمانی که دانشجویان

که دیروز متن کامل آن رسانهای شد ،رفتار

و با هر اقدامی خللی در روند ماموریتهای

ممنوعالخروجی برای جلوگیری

دانشگاه صنعتی شریف در محوطه این

و کنش اعتراضی دانشجویان را جرمانگاری

آموزشی و پژوهشی ایجاد کنند ،ضمن

دانشگاه تجمع کرده و شعارهایی سر دادند،

کرده و برای دانشجویانی که به باور طراحان

صدور احکام انضباطی برای آنها ،محکوم

با برخورد و واکنش تند برخی نیروهای

این طرح ،دست به «هنجارشکنی» میزنند،

به پرداخت کل هزینههای تحصیل در آن

حاضر در صحنه مواجه شدند .عکس ها و

تعیین مجازات کردهاند.

مقطع آموزشی میشوند» و همچنین در

ویدئوهایی از این اتفاقات منتشر شد و بر

طراحان این طرح عجیب ،نام طرحشان

طرحشان برای این دانشجویان« ،مجازات

سر صحت یا عدم صحت خبر ورود نیروهای

را «حمایت از جامعه علمی کشور و ارتقای

ممنوعالخروجی به مدت  ۱۰سال» نیز

را افزایش داد

برای اولین بار ،ایران تولید اورانیوم  ۶۰درصد
را در فردو آغاز و میزان تولید اورانیوم ۶۰
سازمان انرژی اتمی در واکنش به قطعنامه
شورای حکام اقدام به تولید اورانیوم تا غنای
 ۶۰درصد در سایت فردو کرد و صبح روز
دوشنبه تولید آن به مرحله پایداری رسید .به
نظر میرسد سازمان انرژی اتمی به دنبال آن
است تا از امکانات و فضای سایت فردو برای
تجهیز و تولید حداکثر استفاده را به کار گیرد.

علی مجتهدزاده ،وکیل

از فرار متهمی است که امکان
دسترسی به او نیست و نیز برای
جلوگیری از تضییع حقوق ملت

اقدامات در فردو بدین شرح است :آغاز روند
تعویض ماشینهای سانتریفیوژ نسل اول با
ماشینهای پیشرفته  IR-۶در این مجتمع
که باعث افزایش چشمگیر ظرفیت تولید
میشود .آغاز روند تجهیز سالن ( Bواحد
یک) با ظرفیت  ۸زنجیره جدید که با توجه به
ضرورت ایجاد زیرساخت به شکل مرحلهای
صورت خواهد گرفت .غنیسازی  ۶۰درصد
در مجتمع شهید احمدی روشن (نطنز) نیز
همچنان ادامه دارد.

«بههرحال در شرایط کنونی این افراد اگرچه
فاقد صالحیتهای نمایندگی هستند و از
پشتوانه حداقلی جامعه برخوردارند اما در
جایگاه نمایندگی قراردارند و طبیعت ًا نمیتوان

«استفاده از ممنوعالخروجی بهعنوان
مجازات افراد متخلف ،نهتنها برخالف اصول
متعدد قانون اساسی است ،بلکه در عین
حال با آزادیهای فردی شهروندان ،اصول
کشورداری و همچنین شان و منزلت این
کشور و حاکمیت مغایرت دارد».
در همین حال یک عضو هیات رئیسه
کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری
مجلس شورای اسالمی درباره طرح «حمایت

تعیین کنند .از جمله مجازاتهایی

 ۶۰درصدی خود

ویژهای از این مجلس داشت» ،میگوید:

کنند ».مجتهدزاده با این همه تاکید دارد

اتفاقات اخیر مطرح کرد .به گزارش ایسنا

«بحرانی» خواند .فُ لکر تورک ،یک سخنگوی

افراد موسوم به لباسشخصی دست به کار
شود ».او که معتقد است «نمیتوان انتظار

مانع از این شد که اقدام به قانونگذاری

سازمان ملل دیروز در یک نشست خبری
درخواستی را از مقامات ایرانی در زمینه

عالی حقوق بشر سازمان ملل دیروز با

حقوق دانشجویان و رسیدگی به جرائم

ماندن به مثابه مجازات

سخنگوی کمیسیونر عالی حقوق بشر

درصدی خود را افزایش داد .به گزارش ایرنا،

«اما و اگر»های کارآمد بودن
واردات خودرو

متهمی استکه امکان دسترسی به او نیست
او با ابراز تاسف نسبتبه اینکه ممانعت از

پارلمان اروپا و همتایان رسمی ایران برقرار

روی خط خرب

لباس شخصی به دانشگاه اختالف نظر میان

انضباط محیطهای دانشگاهی» گذاشتهاند.

پیشبینی کردهاند .این در حالی است که

کاربران شبکه های اجتماعی باال گرفت .آن

اما این هم انتهای مسیر باورناپذیری که

به باور یک حقوقدان و وکیل دادگستری،

واقعه به انگیزهای برای بیان اعتراضهای

نمایندگان مجلس در طراحی طرح تازهشان

«ممنوعالخروج کردن یک دانشجو و البته

دانشجویان دانشگاههای دیگر تبدیل شد .در

پیش گرفتهاند ،نیست .طراحان این طرح

دیگر شهروندان ،به این دالیل ،ورای مباحث

ادامه وقایع دانشگاه صنعتی شریف ،برخی

میخواهند آنچه را که «هنجارشکنی»

حقوقی و اصول قانونگذاری ،اساس ًا دور

از دانشجویان به این دانشگاه ممنوعالورود

دانشجویان میخوانند ،جرمانگاری کرده و

از شان ملت ،حکومت و حتی خود نهاد

شدند و شماری هم بازداشت شدند .در

برای «دانشجویان هنجارشکن» بهعنوان

قانونگذاری است ».علی مجتهدزاده در

هفتههای اخیر اتفاقات مشابهی هم در برخی

«حمایت از جامعه علمی کشور» مجازات

گفتوگو با «پیام ما» با اشاره به فلسفه

از جامعه علمی و ارتقای انضباط محیطهای
دانشگاهی» گفت :چنین طرحی در دستور
کار کمیسیون آموزش مجلس نیست.
به گزارش ایسنا ،شیوا قاسمیپور به کل
منکر بررسی این طرح شده و گفته است:
«مشکالت دانشگاه به خود دانشگاه ربط دارد
و هیچ کسی نیز حق ورود به آن را ندارد ،چه
نماینده باشد چه دستگاههای دیگر».
او با تاکید بر اینکه «این کمیسیون آموزش
است که باید در مورد دانشگاه صحبت کند»
افزوده است :کار کمیسیون آموزش نیز علمی
است و در این موضوعات دخالت نمی کند و
اصال به حوزه ما ربطی ندارد.
اگرچه هنوز سیر قانونی تصویب طرح در
مورد این طرح طی نشده اما بعید نیست
که در آینده شاهد تبدیل این طرح به
قانون باشیم و بهرغم تمامی این ایرادها
و نکات عجیبی که در طرح تازه نمایندگان
مجلس به چشم میآید ،درصورت تصویب
در صحن علنی مجلس و تایید مصوبات با
نظر شورای نگهبان ،ممکن است در آیندهای
دور یا نزدیک شاهد ممنوعالخروجی
دانشجویان بهدلیل ارتکاب رفتاری باشیم
که مجلس انقالبی« ،ناهنجاری» و مصداق
«هنجارشکنی» میداند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
نحوه جدید واردات خودرو را کمک به تولید داخل دانست
و گفت :اگر قرار باشد خودروسازان بتوانند انتقال فناوری
را انجام دهند ،با این کار هم اشتغالزایی صورت گرفته و
هم اینکه میتوانند بازار مصرف جدیدی عالوه بر تولیدات
داخلی خودشان ایجاد کنند.
توگو با ایسنا در رابطه با انتقاد
بهزاد رحیمی در گف 
واردکنندگان خودرو نسبت به روند جدید واردات خودرو،
با بیان اینکه واردات این دوره با دورههای قبل تفاوت دارد،
گفت :در دورههای قبل واردات بر این اساس بود کسی
که صرفا واردکننده است و توان مالی داشته باشد و در
کشور نیز نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشد،
میتواند خودرو وارد کند ،اما در این دوره واردات مشروط
بر این شده است که هر کسی که واردکننده است باید این
امکان را داشته باشد که انتقال فناوری نیز داشته باشد و
بعد از مدتی بتواند حداقل  ۳۰تا  ۴۰درصد وارداتی را یا
داخلیسازی کند و یا اینکه تامین خدمات انجام دهد.
او در ادامه گفت :بر این اساس همه کسانی که ثبت
سفارش داده بودند و آماده برای این شرایط بودند
نتوانستند این موضوع را تامین کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :توان خودروسازی در داخل در اختیار مثال
یک شرکت بازرگانی-تجاری نیست و فقط شرکتهای
تولیدکننده خودرو این امکان را دارند که با این شرایط
خودرو وارد کنند و به این دلیل است که تولیدکنندگان
خودرو جزء واردکنندگان خودرو شدهاند.
رحیمی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که این
روش واردات خودرو دست مافیا به این حوزه را باز میکند،
آیا درست یا خیر؟ ،اظهار کرد :االن این موضوع مشخص
نیست ،چون هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسیده است
و تا پایان سال شاید نهایتا  ۲۰۰۰تا  ۳۰۰۰خودرو وارد کشور
شود ،چراکه سفارشدهندگانی که ثبت سفارش میدهند
معموال دیر به دستشان میرسد و اگر وارداتی هم تا
پیش از پایان سال انجام شود بیشتر از طریق جمعآوری
نمایشگاهها و کف بازار کشورهای مقصد است و وزارت
صمت هم قول داده که بر این مسئله نظارت کند.
او افزود :بر اساس قیمت ارزش بهای گمرکی و عوارض،
واردکنندگان نهایتا  ۱۵تا  ۲۵درصد اجازه قیمتگذاری به
عنوان سود دارند ،بنابراین میخواهند کنترلی باشد که به
این خاطر اگر در این حد باشد این نوع واردات انگیزه
م کند و این مسئله
چندانی برای واردکنندگان ایجاد ن 
میتواند شائبه رانت و سوءاستفاده را از بین ببرد.
نماینده مردم بانه در مجلس تصریح کرد :اینطور نیست که
چون کسی توان مالی دارد و میتواند  ۱۰۰۰دستگاه خودرو
ثبت سفارش کند خودرو وارد کند ،بلکه باید حتما توان
تولید داخل و انتقال تکنولوژی را داشته باشد ،شاید یک
نفر در حال حاضر بتواند مثال هزار خودرو به انگیزه تجاری
وارد کند ،اما چون موضوع انتقال تکنولوژی را نمیتواند
تامین کند ،عمال نمیتواند واردات انجام دهد.
رحیمی با بیان اینکه نحوه جدید واردات خودرو توسط
خودروسازان کمک به تولید داخل است ،عنوان کرد :این
موضوع به این معنی است که اگر قرار باشد اینها بتوانند
انتقال فناوری را انجام دهند ،هم اشتغالزایی صورت گرفته
و هم اینکه یک بازار مصرف جدید نیز عالوه بر تولیدات
داخلی خودشان میتوانند ایجاد کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
یادآور شد :بحث انتقال تکنولوژی در گذشته نیز انجام
شده است مانند واردات پژو و رنو از کشور فرانسه که چنین
امکانی را در ایران برایشان فراهم کردند .مثال دورانی که
 ۲۰۶وارد ایران شد ،تحت لیسانس فرانسه قطعات آن در
ایران ساخته و صادر میشد که تجربه موفقی بود و این
روند نیز به همین انگیزه انجام میشود ،البته اگر بتواند در
اجرا موفق باشد.

همچنین در دومین

اقدام در واکنش به قطعنامه مذکور ،ایران
دو آبشار دیگر  ۲m-IRو  ۴-IRرا در سایت

گزارش روز

نطنز بازبینی و گازدهی کرد و دو آبشار دیگر از

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

این ماشینها برای گازدهی آماده شده است.

صدور  ۱۱۱۸کیفرخواست برای متهمان ناآرامیها در تهران

«گازدهی به دو زنجیره جدید از ماشینهای
پیشرفته نوع  ۲m-IRو « ،»۴-IRشروع
پاسیواسیون دو زنجیره دیگر از همین نوع

گفت :طبق آمار

ستایشی همچنین درباره «طرح دعوی در

سخنگوی قوه قضاییه

ارائه شده در تهران تاکنون برای  ۱۱۱۸نفر

محاکم بینالملل به طرفیت رسانههایی که

شد و ما کسانی را که توجه نکردند و به

کیفرخواست صادر شده است .در مورد آمار

در آتش اغتشاشات میدمند» گفت :این

دستور قضایی بیتوجه بودند تفهیم اتهام و

محکومیت و برائت در سراسر کشور تاکنون

رسانهها اقدام به جنگ روانی میکنند و بر

بازداشت کردیم و قرار قانونی مناسب صادر

 ۲۴۳۲نفر رای بدوی اعم از محکومیت و

اساس آن اقدام مجدانه و مؤثری در بحث

شد .او افزود :یکسری یافتهها از حادثه

برائت صادر شده است .مسعود ستایشی در

جمعآوری مستندات از نهادهای ذیمدخل

تلخ ایذه داریم که از طریق ضابطان عام و

خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه اوین

کردیم و به محض قطعی شدن جمعآوری

خاص به قوه قضاییه رسیده است و تماما

گفت :در حال تحقیقات از  ۴۲متهم هستیم

مستندات ،اقدامات قضائی الزم را انجام

این اخبار را جمعآوری و بررسی میکنیم تا

و با توجه به شلوغی و ترافیک رسیدگی در

میدهیم .معاونت حقوقی ریاستجمهوری

به یک جمعبندی درست برسیم و ببینیم

آن مجموعه این پرونده با جدیت در حال

و وزارت امور خارجه هم اقداماتی در

ضوابط این حمله تروریستی چگونه بوده

رسیدگی است و واجد محرمانگی است و

این باره داشتهاند .معاون بینالملل قوه

است .ستایشی تاکید کرد :تخریب عمدی

محکومیت و برائت صادر شده،

پس از مشخص شدن ابعاد آن ،اطالعرسانی

قضائیه اخیر ًا سفری به نیویورک داشت

دوربینها از سوی تروریستها در شب

خواهیم کرد .او در پاسخ به سوالی درباره

و به صورت فردی و جمعی با نمایندگان

گفت :بنابر آمار ارائه شده در

قبل جنایت با هدف اغتشاش بوده تا

پرونده شهادت نادر بیرامی فرمانده حفاظت

 ۱۰۰کشور دیدار و گفتوگو کرده و نقش

شناسایی نشوند .سرنخهایی بدست آمده

شهادت سردار نادر

مخرب رسانههای معاند را تبیین کرد.

و تعدادی بازداشت شدند .فتنه اصلی این

بیرامی که مسئول سپاه کرمانشاه بود را

همچنین مصاحبههایی انجام و اقدامات

حادثه ،در حوزه اراذل و اوباش بوده و ۵۷

خدمت مردم غیور کرمانشاه و خانواده این

رسانههای بیبیسی و سعودی اینترنشنال

تقدیر از تالشهای رستم قاسمی در دوران

نفر دستگیر شدند و از این تعداد  ۴۹نفر

شهید گرانقدر تسلیت عرض میکنم .سالگرد

در مصاحبه با عناصر جداییطلب مطرح

 ۳نفر با وثیقه و  ۵نفر با

( ۲m-IRو  )۴-IRکه در روزهای آینده به
مرحله گازدهی خواهد رسید» و «آغاز روند
راهاندازی واحد  B۱۰۰۰با ظرفیت  ۸واحد با
توجه به اینکه تکمیل این اقدام با توجه به
ضرورت ایجاد زیرساخت ،به شکل مرحلهای
صورت خواهد گرفت» ،از اقداماتی است که در
نطنز صورت گرفته است.

موافقت رئیسی با

استعفای رستم قاسمی
رئیس دولت سیزدهم در پی موافقت
با استعفای رستم قاسمی وزیر راه و
شهرسازی ،شهریار افندیزاده را به عنوان
سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد .به
گزارش ایسنا ،سید ابراهیم رئیسی با

سخنگوی قوه قضاییه با بیان
اینکه در مورد آمار محکومیت و
برائت در سراسر کشور تاکنون
 ۲۴۳۲نفر رای بدوی اعم از

تهران ،تاکنون برای  ۱۱۱۸نفر
کیفرخواست صادر شده است

سپاه کرمانشاه گفت:

مسئولیت خود در وزارت راه و شهرسازی

فوت یکی از افراد منطقه بود که اغتشاشگران

شد و سکوت کشورهای غربی در خصوص

و آرزوی سالمتی برای او ،با استعفایش

حضور پیدا میکنند و حامل سالح سرد بودند

حوادث تروریستی در شاهچراغ و ایذه را

در پی تشدید بیماری ،موافقت و ابراز

و به ماموران حملهور می شوند و  ۳نفر از

مورد اشاره قرار گرفت و اعالم کردند که

امیدواری کرد که بتوان از توانمندیهای

ماموران را با سالح سرد مجروح میکنند و

فعالیت رسانههای فارسیزبان ضدایرانی

قاسمی پس از بهبودی کامل استفاده

سردار بیرامی به درجه شهادت نائل میشود.

ما

مغایر ضوابط

بینالمللی

است

و

شود .در پی قبول استعفای رستم قاسمی

 ۵۲نفر از اغتشاشگران که

در موقعیت

انگلیس را مسئول آن میدانیم .او درباره

از وزارت راه و شهرسازی ،رئیسجمهوری

بودند دستگیر میشوند ۳ .نفر از ضاربین

مسئله ایذه گفت :موضوع ایذه سخت

شهریار افندیزاده معاون حمل و نقل وزارت

شناسایی شدند که یک نفر از آنها دستگیر

و ناگوار بود و بعد از قضیه حرم مطهر

راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان

شده و اقرار کرده و دو نفر دیگر اگر دستگیر

شاهچراغ

و حوادث دیگر که نسبت به

سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

شدند فورا اطالعرسانی میشود.

حافظان امنیت حاصل شد ،ما شاهد خبر

ایذه بودیم .احضارها و تذکرات الزم داده

بازداشتند و

کفالت آزاد شدند.

نتایج قضایی سفر نماینده رهبری
به سیستان و بلوچستان

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدام
نماینده رهبر انقالب در دلجویی از مردم
سیستان و بلوچستان و تاکید بر ضرورت
برخورد با مقصران حوادث خاش و زاهدان
و اینکه آیا در مورد این حادثه و حوادثی
که در جریان ناآرامیهای اخیر منجر به
آسیب رسیدن به برخی اشخاص و اموال

مردم شده پروندهای تشکیل شده است؟

آزاد شدند و برخی هم با قرار تامین آزاد

گفت :این سفر ،سفر موفقی ارزیابی

میشوند و باید حواسشان باشد مقررات

میشود .این سفر برای بررسی اوضاع و

و قوانین را رعایت کنند و نشان دهند

احوال منطقه مورد بحث بوده است .دیدار

پشیمان شد هاند .او ادامه داد :برخی

چهره به چهره با مردم منطقه ،معتمدین،

بیگناه هستند یا گناه آنها کم است که

علما و خانواده شهدا و جانباختگان اخیر و

آزاد شدند .اجرای قانون وظیفه ذاتی قوه

استماع دغدغهها و نگرانیهای آنان صورت

قضاییه است و مطالبه مردم در آن منطقه

گرفته است .این سفر با استقبال گسترده

این امر است که با مقصران و مسببان

مردم سیستان و بلوچستان مواجه شد.

برخورد شود .مردم نمیپذیرند که مسببان

سران طوایف و بزرگان استان از این سفر

و مقصران آزاد شوند و قوه قضاییه باید

استقبال کردند.

با در نظر گرفتن موقعیت و اینکه همه

به گفته ستایشی بر اساس مصوبات سفر،

در مقابل قانون یکسان هستند برخورد

نماینده مقام معظم

قانونی و شرعی انجام دهد .او افزود:

رهبری ،شورای تامین استان و تاکیدات

اگر کسی از ماموران هم مرتکب خطا و

با توجه به سخنان

قوه قضاییه نسبت به پرونده متهمان

صدمات شده باشد قوه قضاییه با تمسک

اقدام کردیم که  ۴۲نفر از آنها آزاد شدند

به اصل قانون و بدون در نظر گرفتن

و بقیه افراد بنا بود تا  ۱۰۰نفر تعیین

مالحظات و با تمسک به اصل قانون رفتار

تکلیفشان

خواهد کرد .افراد میتوانند شکایت کنند

تکلیف شوند که این افراد

محقق شد و در این زمان  ۱۰۰نفر از آنها

تا به شکایت آنها رسیدگی شود.
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زمزمه ادغام دو سازمان منابع طبیعی و محیط زیست بار دیگر باال گرفت

این دو سازمان با یکدیگر تضادهایی دارد.

بهدنبال تلفیق دو سازمان متولی طبیعت

رئیس محیط زیست

«سازمانی با قدرت نظارتی نمیتواند در کنار
سازمانی اجرایی قرار گیرد و در عین حال ابهام

شهرستان رشت خبر داد:

این در حالی است که اگرچه کارشناسان،

تخلیه فاضالب آلوده

بسیار زیادی در زمینه این ادغام وجود دارد».
کنشگران و مسئوالن و نیز بدنه کارشناسی هر

 ۱۵واحد صنعتی آالینده

دو سازمان فوق با خروج سازمان منابع طبیعی
از سیطره و سلطه «وزارت جهادکشاورزی» که

رشت به تاالب انزلی

تعارضهای متعددی در اهداف و کارکردها با
این سازمان دارد موافق بوده و از این تغییر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان

خرسند هستند ،اما ادغام این دو سازمان بدون

رشت از تخلیه فاضالب صنعتی آلوده و

هیچ پیشزمینه کارشناسی و ارائه نقد و نظر

غیراستاندارد  ۱۵واحد صنعتی آالینده در رشت

و بررسیهای علمی و در نهایت تصمیمسازی

یزاده در
به تاالب انزلی خبر داد .محمدتقی تق 

و سیاستگذاری مطلوب ،مورد مخالف جدی

توگو با ایسنا با بیان اینکه میزان آالیندگی
گف 

از سوی آنهاست .جدا شدن سازمان منابع

همه واحدهای صنعتی رشت رصد میشود ،اظهار
کرد :آلودگی واحدهای صنعتی رشت به طور

طبیعی و خروج آن از وزارت کشاورزی

مستقیم و یا غیرمستقیم به گوهررود و زرجوب

همواره خواست بسیاری از فعاالن بوده است.

میریزد و در نهایت وارد تاالب انزلی میشود .او

طرفداران این نگاه معتقدند سازمان متولی

افزود :با پایش و نظارتهایی که صورت میگیرد

ت
جنگل و منابع طبیعی باید از زیرمجموعه وزار 

اگر یک واحد صنعتی بیش از حد استاندارد به

جهادکشاورزی خارج شده و به یک سازمان

رودخانههای رشت آلودگی وارد کند ،بالفاصله

یا وزارتخانه مستقل قدرتمند تبدیل شود؛ نه
اینکه دوباره زیرمجموعه یک سازمان دیگر
باشد .از نگاه شامخی نیز تنها راه این است که
وزارتخانهای با نام وزارت منابع طبیعی شکل
گیرد و محیط زیست در آن ادغام نشود.
در این مورد هوشنگ ضیایی ،کارشناس محیط
زیست نیز به «پیام ما» گفته بود« :اگر این
ادغام صورت گیرد ،قدرت سازمان محیط زیست
کم خواهد شد و اگر وزارتخانه هم شود ممکن
است چشم طمع بسیاری به دنبالش باشد و از
طرفی اگر هم سطح با سایر وزارتخانهها شود

شناسایی و مشمول جریمه میشود.

تقی شامخی ،کارشناس
پیشکسوت منابع طبیعی پیش

صنعتی آالینده رشت به تاالب انزلی خاطرنشان

از این به «پیام ما» گفته

کرد :پس از اقامه دعوا توسط اداره محیط زیست
شهرستان مبنی بر آالیندگی و تخلیه فاضالب

بود :سازمانی با قدرت نظارتی

صنعتی بدون تصفیه به رودخانهها و نهایتا تاالب

نمیتواند در کنار سازمانی
اجرایی قرار گیرد و در عین حال
ابهام بسیار زیادی در زمینه این
ادغام وجود دارد

| میزان |

سازمان حفاظت محیط زیست میشود و از سوی دیگر سازمان جنگلها ،منابع طبیعی و آبخیزداری که در ماههای پایانی دولت روحانی به

«منابع طبیعی و آبخیزداری» تبدیل شد نیزبا قرارگرفتن در زیرمجموعه محیط زیست ،نهاد قدرتمند و مستقلی نخواهد بود .اینها درحالی

است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدا طرفدار این ادغام بوده و بر این نظر پافشاری کرده است.
علی سالجقه ،رئیس سازمان حفاظت محیط

در نامهای به رئیسجمهور خواستار «ادغام

و بهطور پنهانی در حال انجام است؛ به گونهای

افتادن تنوع زیستی ،تغییر کاربریها و تهدید

زیست که سابقه ریاست سازمان جنگلها،

صد درصدی» این دو سازمان شد و پس از او

که تقریبا تمام دستاندرکاران و صاحبنظران

جنگلها و منابع طبیعی ،این دو سازمان را در

مراتع و آبخیزداری (سازمان منابع طبیعی و

رئیس دفتر رئیسجمهور هم خطاب به رئیس

دو حوزه کامال از این رخداد بیاطالع هستند و

مرکز توجه قرار داده است.

آبخیزداری کنونی) را در کارنامه خود دارد ،آبان

سازمان استخدامی کشور همین درخواست را

حتی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای

در این مورد پیش از این تقی شامخی،

سال پیش ،در نخستین نشست خبریاش،

مطرح کرد.

اسالمی و بسیاری از معاونتهای دو سازمان

م ما» گفته
کارشناس حوزه جنگل به «پیا 

ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و

عصر دوشنبه ،سالمتنیوز خبر داد که در جلسه

فوق از آن خبر ندارند .اگرچه تا لحظه نگارش

بود« :یکی از دالیلی که زمانی برای ادغام این

منابع طبیعی را اتفاقی مبارک خوانده و

روز سهشنبه «شورای عالی اداری کشور» با

این گزارش خبری از این جلسه بیرون نیامده و

دو سازمان تالش میشد این بود که سازمان

گفته بود« :معتقدم مجموعه محیط زیست

حضور رئیس جمهور ،موضوع تلفیق سازمان

ماجرا هنوز تایید نشده اما طرح ادغام پنهانی دو

منابع طبیعی ،زیرمجموعه وزارتخانهای عریض

و منابع طبیعی باهم یکی هستند؛ بر این

منابع طبیعی در سازمان محیط زیست اعالم

سازمان ،نگرانی از بیتوجهی به نظر کارشناسان

و طویل بود که در آن اصول نگهداری از منابع

اساس فکر میکنم با این ادغام از بسیاری

خواهد شد .این در حالی است که خبری از

و انتقادات مطرحشده درباره این ادغام را به

طبیعی به درستی رعایت نمیشود و همین

از موازیکاریها ،زمینخواریها و اتفاقات

سوی متولیان به رسانهها و حتی بدنه کارشناسی

دنبال داشته است .بهویژه که بحرانهای محیط

هم دلیلی شد تا ابتدا برای تشکیل وزارت

نامیمون جلوگیری میشود ».او بهمن پارسال

دو سازمان فوق نرسیده و این کار کامال محرمانه

زیستی از جمله آلودگیهای گوناگون ،بهخطر

منابع طبیعی تالش شود ».به گفته او وظایف

وارده ،حسب تشـخیص مرجع قضائی به
پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات
وارده محکوم شدند .او اظهار کرد :در صورت تکرار،

ديگر امکان ارائه دستورالعملها و نظارت بر كار

میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم

ساير وزارتخانهها كه يكى از داليل قرار گرفتن

میشوند .رئیس اداره حفاظت محیط زیست

اين سازمان در سطح معاونت رياست جمهورى

شهرستان رشت یادآور شد :براساس تبصره

است هم از او سلب میشود».

ی خبری رسانهها ،خبرهایی درباره تلفیق پنهانی
|پیام ما| زمزمههای ادغام سازمان منابع طبیعی و محیط زیست باردیگرباال گرفته است .در ب 

انزلی ،عالوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات

عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به

یک این قانون درآمدهای ناشی از اجرای وصول

با این همه برخی میگویند ادغام دو سازمان

دو سازمان متولی طبیعت کشور در حالی به گوش میرسد که مخالفان این ادغام کم نبو دهاند .منتقدان میگویند این تلفیق سبب ناتوانی

یزاده با اشاره به تخلیه فاضالب آلوده  ۱۵واحد
تق 

جریمهها و خسارات موضوع این قانون طی

محیط زیست و منابع طبیعی به شرطی که

ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر

همراه با کار کارشناسی و استفاده از نظرات

سال مشخص میشود ،به حساب خزانهداری کل
کشور واریز و معادل صددرصد آن با پیشبینی

علمی و دانشگاهی و نیز تحت مشورت با

در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت

بزرگان و صاحبنظران دو حوزه صورت بگیرد

وارده و حفاظت ،احیا و مدیریت تاالبها در

و یکی در دیگری گم نشود و به قدرت بزرگتر

اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار میگیرد.

و کوچکتر و غالب و مغلوب تبدیل نشود ،نتایج

او گفت :تاکنون چهار شرکت آالینده جرایم خود را

مطلوبی در بر خواهد داشت.

به حساب خزانه دولت واریز کردهاند.

در گزارش سالمتنیوز آمده« :تغییر و تحول و
ادغام این دو سازمان در شرایط کنونی که همراه

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت

با بیخبری مطلق و کامال بیسروصدا در حال
انجام است میتواند عواقب و پیامدهای بسیار

زیست محیطی آب و خاک:

جدی منفی را بر پیکره هر دو سازمان ،به ویژه

حدود مجاز آلودگی برای

سازمان متولی جنگلها و مراتع و منابع طبیعی
ایران بر جا بگذارد؛ سازمانی که تاکنون هم تا

خاک ،آب و فاضالب

توانستهاند ناتوانش کردهاند و در ماههای پایانی
دولت حسن روحانی ،با حذف واژه «جنگلها و

مشخص شد

به سازمانی مبتنی بر بینش سازهای -نه

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی

مراتع» از آن و به جا ماندن واژه «آبخیزداری»
آبخیزداری بیولوژیک -تبدیلش کردهاند».

آب و خاک از تعریف حدود مجاز آلودگی برای
خاک ،آب و فاضالب خبر داد .الدن رضی در

آلودگی هوا دفاع ایمنی ریهها را تضعیف میکند

و در بر دارنده سلولهای ایمنی هستند،

سلولهای ایمنی کاهش و همچنین توان

انباشته از ذرات معلق میشوند.

آنها برای از بین بردن عوامل مزاحم نقصان

«الیزابت کوواکس» بیولوژیست سلولی که

مییابد.

در دانشگاه کلرادو درباره التهاب و جراحت

نتایج این مطالعه حاکی از این است که

محققان میگویند :ذرات معلق در هوا به

تحقیقات جدید یک دلیل برای این مسئله

سالمتی شامل بیماریهای تنفسی ،قلبی

مطالعه میکند ،گفت :اگر گرههای لنفاوی با

افراد مسنتر تا حدی مواد آالینده و مزاحم

مرور زمان در بافتهای ایمنی ریهها تجمع

کشف کرده است :ذرات معلق استنشاق

و عصبی مرتبط دانسته شدهاند.

چنین حجم زیادی از مواد انباشته شوند در

(در ریهها) جذب کردهاند که قادر به جذب

مییابند و ممکن است به عملکرد سیستم

شده ناشی از آلودگی به مرور زمان تجمیع

محققانی از دانشگاه «کلمبیا» در گزارش

این صورت نمیتوانند کار خود را انجام دهند.

مواد بیشتری نیستند و این مسئله موجب

ایمنی تنفسی سالمندان را ضعیف کند.

میشوند و سیستم ایمنی ریه را تضعیف

تحقیقاتی جدید که در نشریه نیچر مدیسن

گرههای لنفاوی میزبان انواعی از سلولهای

نقصان در توانایی آنها برای برخورد با مواد

به گزارش ایرنا از «ساینس نیوز»،

میکنند .آلودگی هوا یکی از علل اصلی

منتشر شده ،ایمنی ریه  ۸۴اهداکننده عضو

ایمنی از جمله «یاختههای بیگانهخوار

استنشاقی میشود .آلودگی یک تهدید

یافتههای علمی جدید حاکی از آن

بیماری و مرگ زودرس در جهان است و

در سنین  ۱۱تا  ۹۳سال را آنالیز کردند .این

درشت» ( )macrophagesهستند .این

جاری و فزاینده برای سالمتی و زندگی

است که دفاع ایمنی ریهها میتواند با

بطور نامتناسبی بر جوامع فقیر و حاشیهای

اهداکنندگان غیرسیگاری بوده یا سابقه

سلولها وظیفه از بین بردن پاتوژنها و سایر

مردم جهان است .این تحقیق جدید نشان

باال رفتن سن کمرنگ و تضعیف شود و

تاثیرگذار است .ذرات معلق نوعی آالینده

استعمال شدید سیگار نداشتند .با باال

عوامل مزاحم از جمله ذرات معلق را دارند.

داده است تاثیر مزمن و فراگیر آلودگی بر

افراد در سنین باال بیشتر مستعد آسیب

حاصل از اگزوز خودروها ،نیروگاهها،

رفتن سن ،گرههای لنفاوی ریهها (lymph

این سلولها وقتی از مواد آالینده آکنده

سیستم ایمنی دستگاه تنفسی هم از یکی

ریوی و عفونتهای شدید تنفسی باشند.

آتشسوزیها و سایر منابع ،با آسیبهای

 )nodesکه مواد خارجی را فیلتر میکنند

میشوند ،توان آنها برای فعالسازی سایر

از این تهدیدات است.

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان رابر
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دستگاه مناقصه گزار

شماره مناقصه:
127/16/9/1401

مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت

موضوع مناقصه

و درمان شهرستان رابر

برآورد یکساله (ریال)

 10408736739ریال

تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

 520436836ریال

دریافت اسناد
آخرین مهلت بارگذاری اسناد و

پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
بازگشایی پیشنهادها

دریافت اسناد :
الف)سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت  14:30روز

ب) پایگاه ملی مناقصات

پنج شنبه مورخ 1401/09/03

http://iets.mporg.ir

تا ساعت  14:30روز سهشنبه مورخ 1401/09/15

(صرف ًا جهت مشاهده)

از ساعت  11روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16

ضمناً جلسه توجیهی درساعت  10روز دوشنبه مورخ  1401/09/07درمحل مرکزبهداشت و درمان شهرستان رابربرگزارخواهد شد.
محل تسلیم اصل پاکت الف ( تضمین شرکت درمناقصه):

کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی ،معاونت غذا و دارو ،اداره حراست
(هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد).

شناسه آگهی 1415346 :

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شماره /1401-20پ

اداره كل نوسازی ،توسعه و تجهیزمدارس

استان كرمان در اجرای آییننامه اجرایی بند

ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات در نظر

دارد اجرای پروژه به شرح ذیل را از طریق
مناقصه عمومی فشرده یک مرحلهای ،به
پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر

واگذار نماید .لذا از واجدین شرایط دعوت
میشود به سامانه ستاد ایران جهت دریافت
اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

حضور شرکتهایی که سهامداران آن دارای
سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با

شرکتهای دیگرمی باشند ممنوع است.
همه ردیف ها ارزیابی ساده می باشند

تاریخ انتشار نوبت اول 1401.09.02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401.09.03 :
شناسه آگهی .......... :

محیط زیست با اشاره به رویکرد بیستمین
نمایشگاه بینالمللی محیط زیست برای عرضه
فعالیتهای دانشبنیان ،کارآفرینیهای سبز و
دستاوردهای محیطزیستی ،در خصوص مباحث

این مطالعه حاکی از آن است

مطرح شده در پنل تخصصی آشنایی با قوانین

که افراد مسنتر تا حدی مواد

و مقررات محیط زیستی در مدیریت آب و خاک

آالینده و مزاحم (در ریهها)

و فاضالب که صبح دیروز در این نمایشگاه برگزار

جذب کردهاند که قادر به

شد ،اظهار کرد :قانون حفاظت خاک که در سال

جذب مواد بیشتری نیستند

 1398ابالغ شده است ،تکالیفی برای واحدهای
صنعتی و خدماتی مشخص کرده است .او افزود:

و این مسئله موجب نقصان

در این قانون تصریح شده که رویکرد واحدها در

در توانایی آنها برای برخورد با

وهله اول باید برای جلوگیری از آلودگی خاک

مواد استنشاقی میشود

باشد و اگر چنین این اتفاقی به هر دلیلی افتاد،
حذف و رفع منشا آلودگی و جبران خسارت در
دستور کار قرار میگیرد.

مبالغ – میلیون ریال و مابقی اعتبارات سالهای آینده
ردیف

آگهی فراخوان

توگو با پایگاه اطالعرسانی سازمان حفاظت
گف 

1
2
3

پروژه
احداث مدارس  LSFو شناژی مناطق جیرفت و فاریاب (جایگزین
مدارس کانکسی)
احداث مدارس  LSFعنبرآباد و قلعه گنج (جایگزین مدارس کانکسی)
تکمیل مدرسه اشرفی اصفهانی بمبوری قلعه گنج (حصار و

اعتبارمصوب سال

مبلغ ضمانت نامه

مالی 1401

فرایند ارجاع کار

53,774

در حد نیاز نقد

2,700

51,519

در حد نیاز نقد

2,600

برآورد اولیه

20,378

در حد برآورد نقد

1,050

4

تکمیل مدرسه دستغیب حیدرآباد ریگان (حصار و محوطهسازی)

18,056

در حد مورد نیاز نقد

950

5

تکمیل مدرسه بنت الهدی ریگان (حصار و محوطهسازی)

13,116

در حد مورد نیاز نقد

700

6

تکمیل مدرسه حقانی سروند بم

9,550

در حد مورد نیاز نقد

500

7

تکمیل مدرسه استثنایی قلعه گنج (حصار و محوطهسازی)

19,628

در حد مورد نیاز نقد

1,000

8

تکمیل مدرسه چمران عباس آباد منوجان

20,092

در حد مورد نیاز نقد

1,050

9

تکمیل سالن مدرسه سیدالشهدا کرمان

16,398

در حد مورد نیاز نقد

850

10

تکمیل مدرسه خیری  4کالسه کهنوج مدیم کرمان

13,924

در حد مورد نیاز نقد

700

11

احداث سرویس بهداشتی مناطق فهرج و ریگان

14,078

درحد برآورد نقد

750

محوطهسازی)

12

احداث سرویس بهداشتی مناطق رفسنجان ،انار و کشکوییه

11,492

درحد برآورد نقد

600

13

احداث سرویس بهداشتی مناطق بم و نرماشیر

7,000

درحد برآورد نقد

350

14

احداث سرویس بهداشتی مناطق راور وزرند

6,933

درحد برآورد نقد

350

15

احداث سرویس بهداشتی مناطق کرمان ،راین و بردسیر

29,748

درحد برآورد نقد

1,500

16

احداث سرویس بهداشتی مناطق جیرفت و عنبرآباد

11,500

درحد برآورد نقد

600

17

احداث سرویس بهداشتی مناطق رودبار و منوجان

21,273

درحد برآورد نقد

1,100

18

احداث سرویس بهداشتی مناطق بافت ،رابر و ارزوییه

18,343

درحد برآورد نقد

950

19

احداث سرویس بهداشتی مناطق کهنوج ،فاریاب و قلعه گنج

24,581

درحد برآورد نقد

1,250

20

احداث سرویس بهداشتی مناطق سیرجان و شهربابک

22,865

درحد برآورد نقد

1,150

 #امور قراردادها #

4
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تشکیل سازمان مدیریت
گردشگری آشوراده

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه طرح گردشگری
جزیره آشوراده هیچ مشکل قانونی ندارد ،از
تشکیل سازمان مدیریت گردشگری جزیره
آشوراده خبر داد.
عبدالجالل ایری دیروز سهشنبه یک آذر با
اشاره به آخرین وضعیت الیروبی خلیج
گرگان عنوان کرد :الیروبی خلیج گرگان یکی
از پروژههای مهم توسعهای استان گلستان
محسوب میشود که در سفر اخیر رئیس
جمهور به گلستان مصوب شده است که مجمع
نمایندگان گلستان روز گذشته در قالب یک
نشست موضوعات و محورهای مربوط به این
پروژه را پیگیری کرده است.
او پیشرفت فیزیکی  ۴۲درصدی پروژه الیروبی
خلیج گرگان را مطلوب خواند و افزود :این پروژه
از لحاظ استانی ،محیط زیستی و گردشگری
هیچ راه دسترسی دریایی بین بندرترکمن و
بندرگز وجود ندارد که الیروبی خلیج و برقراری

| ایرنا |

برای استان گلستان فایده دارد ،در حال حاضر

دریایی و گردشگری خواهد شد.

قانون توسعه و مانعزدایی از صنعت برق به دولت ابالغ شد

مرثیهای بر رویای شاهراه انرژی

اسالمی با بیان اینکه پروژه عالجبخشی خلیج
گرگان یکی از مصوبات ستاد ملی احیای تاالب
میانکاله و خلیج گرگان بود که یک هزار میلیارد
تومان اعتبار به آن اختصاص یافته است،
تصریح کرد :الیروبی منجر به شکلگیری
مراودات دریایی و گردشگری خواهد شد که

چشمانداز صنعت برق اتصال به شبکه برق روسیه و تبادل برق با کشورهای حاشیه خلیجفارس بوده است

ایری تأکید کرد :در ساحل بندرترکمن در راستای

|پیام ما| قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در حالی توسط رئیس قوه مقننه به رئیسجمهور ابالغ شد که وزارت نیرو از

هکتار محدوده گردشگری وجود دارد ،همچنین

صنعت برق به عنوان یک صادرکننده کمک کند و شاید مهمترین پرسش این باشد آیا این  ۱۶مادهای که در قالب طرح توسعه و

امیدوارم با تالش قرارگاه خاتماالنبیاء این مهم
عملیاتی شود.
طرح گردشگری جزیره آشوراده حدود ۱۳۸

بزرگترین وزارتخانههای بدهکار بهویژه در حوزه تولیدکنندگان انرژی است .باید دید این قانون تا چه اندازه میتواند به توسعه

 ۲۲هکتار طرح گردشگری در داخل جزیره

مانعزدایی از توسعه صنعت برق که اینک به قانون تبدیل شده میتواند کمر بدهیهای این وزارتخانه را بشکند .به هر حال میتوان

آشوراده قرار گرفته که در قالب طرح گردشگری

امیدوار بود در صورتی که وزارت نیرو بتواند بدهیهایش به پیمانکاران و تولیدکنندگان انرژی را بپردازد تمرکز بیشتری برای صادرات

مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی بدون

برق به کشورهای همجوار به وجود بیاید.

هیچ محدودیت قانونی قابلیت اجرا دارد.
او با بیان اینکه طرح گردشگری جزیره آشوراده
هیچ مشکل قانونی ندارد و امیدوارم روند اجرای
این پروژه هر چه زودتر اجرایی شود ،تصریح
کرد :مردم از گذشته در روستای آشوراده اسکان
داشتند که با اتفاقات پیشآمده تعدادی از
نیز در این روستا ساکن هستند که در طرح
خواهد شد تا با ایجاد بومگردیها ،گردشگری در
این منطقه رونق بیشتری بگیرد.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای
اسالمی گفت :ظرفیتهای استان گلستان
در سواحل بندرترکمن ،بندرگز و گمیشان باید
بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا مردم بتوانند

همایون حائری :مـا میتوانیم
در زمستان بـرق را از کشورهای
حاشیه خلیج فـارس بگیریم
و به کشورهای اروپایی ،از
طریق کشورهای ارمنستان و
گرجستان ،بـه ترکیه یا به
روسیه منتقل کنیم .بنابراین
باید به بحث «دیپلماسی

در قالب ایجاد اسکلههای گردشگری از این
ظرفیتها بهرهمند شوند.
ایری با بیان اینکه پیشنهادی در خصوص
تشکیل سازمان مدیریت گردشگری جزیره
س جمهور مصوب شده
آشوراده توسط رئی 
است ،افزود :بر اساس این پیشنهاد ساختار
سازمانی و مدیریتی جزیره آشوراده مورد تاکید
قرار میگیرد و موانع پیش روی این پروژه

انرژی» بپردازیم .دیپلماسـی
انرژی یعنـی اینکه ما بتوانیـم
محـورتبـادل انـرژی درمنطقـه
باشـیم ،بـه ایـن معنا کـه از
جایـی بـرق را بگیریم و بـه
جـای دیگـرآن را صـادرکنیـم

برطرف خواهد شد.
او عنوان کرد :امیدوارم موضوعات مربوط به
جزیره آشوراده و الیروبی خلیج گرگان که
طی سالهای اخیر در حد شعار باقی مانده
بود و اخیر ًا جنبه عملیاتی و اجرایی گرفته با
شکلگیری ساختار سازمانی به سرانجام برسد.
نوبت اول

شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۰۸۴ :
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

برابر رای شماره ...............

 ............................... 140160301060003711هیات اول
 /موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض

نوبت دوم

تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/28 :

وزارت راه و شهرسازی
ح نق
سازمان راهداری و مل و ل جادهای
ح نق
اداره كل راهداری و مل و ل جاده ای استان ركمان

رئیس مجلس شورای اسالمی در نامهای به

از دیگر مواردی که در این قانون بر آن

رئیس جمهور ،قانون مانعزدایی از توسعه

تاکید شده ساخت نیروگاه توسط وزارت

صنعت برق را ابالغ کرد .این قانون  ۲۴آبان

صنعت ،معدن و تجارت است .موظف

توسط شورای نگهبان تایید شده بود .بر

کردن گمرک

در مورد

اساس قانون ،رئیس جمهور  ۵روز فرصت

ترخیص تجهیزات مورد نیاز وزارت نیرو

دارد قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق

و همینطور تعیین وظایفی برای بانک

را برای اجرا به دستگاهها ابالغ کند.

مرکزی و صندوق توسعه ملی از دیگر

این قانون براساس یک طرح  ۱۶مادهای

مزایای این قانون برای بخش برق وزارت

پیشنهاد شده از سوی نمایندگان تدوین

نیرو است.

شده است .در ماده یک این قانون آمده:

اما نگاه این قانون فقط متوجه نهادهای

وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان

رسمی و دولتی نیست .در ماده  ۶آن

ساتبا و شرکتهای زیرمجموعه ،با اجرای

نیز به سوی مشترکان برق خانگی توجه

طرحهای بهینهسازی مصرف برق با اولویت

داشته است .براساس ماده  ۶این قانون،

کولرهای آبی و گازی ،سامانههای روشنایی

دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو

و کاهش تلفات شبکه برق ،ساالنه حداقل
یک درصد مصرف برق را کاهش دهد .میزان

قانون ،پرداخت یارانه به مصارف خانگی

سوخت صرفهجویی شده حاصل از اجرای

را در قالب پلههای افزایشی  ibtبرای

طرحهای بهینهسازی بر اساس ساز و کار

مصارف خانگی و تجاری باالتر از الگوی

ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر

مصرف محدود کند.

و ارتقای نظاممالی کشور به سرمایهگذاران

این میتواند نشانهای برای حذف یا کاهش

این طرحها اعطا میشود.

یارانه برای مصرف برق در میان مشترکان

یکی از عمدهترین مشکالت وزارت نیرو

خانگی باشد .سومین روز از نمایشگاه

رابطهاش با وزارت نفت و تامین سوخت

برق با ابالغ قانون توسعه و مانعزدایی از

نیروگاههای به ویژه سوخت پاییزه بوده

صنعت برق همراه شده است در حالی که

است .ماده دو این قانون به همین موضوع

در این روزها مدیرعامل توانیر بر توسعه

و زمان تامین سوخت نیروگاههای حرارتی

صادرات برق به کشورهای همسایه تاکید

اختصاص یافته است.

کرده است.

آگهی فراخوان
جذب سرمایه گذار

دارند ،میتوانند تا تاریخ  1401/09/20درساعات اداری به اداره كل مذكور واقع دركرمان – بلوارجمهوری اسالمی – روبه روی سالن
ورزشی فجر – واحد مجتمع های خدماتی – رفاهی مراجعه و ضمن اخذ فرمهای مربوطه  ،پیشنهادات خود را جهت سرمایهگذاری

در نقاط فوق الذكر به اداره كل استان اعالم نمایند .

مبلغ مورد نیاز جهت
ردیف

نام محور

كیلومتر

سمت

6

چپ

145

هر دو سمت
راست

دو راهی ابارق –

چپ

محمدرضا قاسمی..................

دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که

2

شهداد – نهبندان

3

بم  -كرمان

13

4

ارزوئیه – بافت

27

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 1401/09/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/17 :

سرمایهگذاری
( میلیارد ریال )

باغ صالح  ................خریداری از مالک رسمی آقای/
.............................

وزارت راه و شهرسازی
ح نق
سازمان راهداری و مل و ل جادهای
ح نق
اداره كل راهداری و مل و ل جاده ای استان ركمان

درمحورهایی به شرح ذیل اقدام نماید  .لذا كلیه سرمایه گذاران بخش خصوصی كه تمایل به سرمایهگذاری درمكانهای یاد شده را

1

محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در

دهبكری

محوریت-
بدون جایگاه سوخت
درجه  4دو منظوره
محوریت –
بدون جایگاه سوخت
درجه 4

120
120
80
120

رئیس ثبت اسناد و امالک
 410ث  /م الف

سالها چنان بوده که در میان برنامهریزان
ارشد این صنعت به توسعه شبکه برق و
اتصال به شبکه برق کشورهای همسایه و
ایجاد یک چرخه بزرگ برای صادرات و
واردات انرژی برق اندیشیده شود .پیشتر
«همایون حائری» معاون برق و انرژی
وزارت نیرو در دولت دوازدهم از معجزه
ترانزیت برق برای توسعه کشور گفته بود.
او در مصاحبهای با همین عنوان تاکید
کرده بود :ایران میتواند شاهراه انرژی
منطقه در اتصال برق میان روسیه و
کشورهای حاشیه خلیج فارس شود.
حائری که در کارنامه خود مدیرعاملی
شرکت مادرتخصصی توانیر را نیز ثبت
کرده در ترسیم نقش صنعت برق در آینده
اقتصاد ایران گفته بود :مـا میتوانیـم
در زمسـتان بـرق را از کشورهای حاشیه
خلیج فـارس بگیریم و به کشورهای
اروپایی ،از طریق کشـورهای ارمنستان و
گرجستان ،بـه ترکیه یا به روسیه منتقل
کنیم .بنابراین باید به بحث «دیپلماسی
انرژی»

بپردازیم.

دیپلماسـی

انرژی

یعنـی اینکه ما بتوانیـم محـورتبـادل
انـرژی درمنطقـه باشـیم ،بـه ایـن معنا

از صحبتهـا انجـام و قـرار شـد کار

قراردادی حدود هزار تا هزار و ۵۰۰

مطالعاتـی روی اتصال شبکه برق ایران

مگاوات است و این قابلیت وجود دارد

و روسیه انجـام شـود کـه از طریـق دو

که این عدد را به ۲هزار تا دو هزار و ۱۰۰

کشـو ارمنسـتان یـا آذربایجـان این اتصال

مگاوات ارتقا دهیم.

الکتریکی را داشـته باشـیم .خوشبختانه

در همین حال و براساس مصاحبه کردی،

با توجه به قابلیتهایـی کـه در صنعـت

مدیرعامل توانیر ،با ایسنا درباره صادرات

برق بـود ،یـک شـرکت مهندسی مشـاوره

برق به ترکیه پتانسیلی  ۴۰۰تا ۶۰۰

ایرانـی نیـز انتخـاب شـد تـا کار مشـاوره

مگاواتی وجود دارد و ترکها نیز در این

را انجام دهد .در ایـن حالـت میتوانستیم

زمینه سرمایه گذاری انجام دادند؛ اقدامات

از طریق شبکه روسی بـه شـب که

اولیه انجام شده و اکنون این قابلیت

اروپـا وصل شویم .اینکه یک کشوری با

وجود دارد که سنکرون شویم.

ظرفیت  ۲۸۰-۲۷۰هزار مگاوات ظرفیـت،

او با بیان اینکه برای تعیین نرخ اکنون در

حاضـرشـده بـه شـبکه بـرق مـا وصـل

حال مذاکره هستیم و این مسئله تابع بازار

شـود ،چیـزی نبـوده جز قابلیتهای فنی-

برق ترکیه است ،گفت :زمینه ارتباطی با

مهندسی که در سیسـتم ما وجود داشت.

کشورهای خلیج فارس ،کشورهای شمالی
افزایش صادرات به پاکستان

در حـال حاضـر اگـر ایـن مطالعـات

و بحث

انجـام شـود ،مـا بـه کشـور روسـیه وصـل

نیز مطرح است .در خصوص افغانستان

میشـویم .تجـارت شاهراه انـرژی که

نیز باید گفت که به دلیل شرایط سیاسی

میگوینـد اینجـا اسـت .در جنـوب هـم

خاص این کشور اکنون نمیتوان اظهارنظر

کشـورهای حاشـیه خلیج فارس هسـتند

قطعی را اعالم کرد.

محوریت ها شامل  :رستوران – خدمات خودرویی – سرویس بهداشتی – محل اقامتی
شماره تماس  32614794:واحد بازرگانی

شـویم ،ضمـن اینکه وضعیت شـرق و
غـرب کشـور نیـز کام ًا مشـخص اسـت.
اما در یکی دو سال اخیر با بروز بحران
تنش در منطقه قفقاز به ویژه جنگ میان
کشورهای آذربایجان و ارمنستان این
چشمانداز دور و دورتر شد .اینک و در
نمایشگاه برق سخنان مدیرعامل توانیر بار
دیگر به نوعی همان چشمانداز را تداعی
کرد .این نکته به ویژه با طرح موضوع
صادرات برق به ترکیه و عراق و همزمانی
ابالغ قانون توسعه و مانعزدایی از صنعت
برق همراه شده و میتواند بارقه امیدی در
این عرصه به وجود آورد.
این در حالی است که کشورهای شرق

آرش کردی :پتانسیلی  ۴۰۰تا
 ۶۰۰مگاواتی برای صادرات برق
به ترکیه وجود دارد و ترکها
نیز در این زمینه سرمایهگذاری
انجام دادند؛ اقدامات اولیه
م شده و اکنون این قابلیت
انجا 
وجود دارد که سنکرون شویم.
برای تعیین نرخ اکنون در حال
مذاکره هستیم و این مسئله
تابع بازار برق ترکیه است

ایران گرچه به شدت نیازمند انرژی برق
هستند اما به دلیل نداشتن زیرساختهای
الزم از جمله شبکه انتقال نیرو توان خرید

این مقام ارشد در صنعت برق در خصوص

برق بیش از ظرفیت موجود را ندارند.

صادرات برق به اروپا نیز گفت :در شمال

ایران به افغانستان و پاکستان برق صادر

کشور نیاز به مسیرهای زیردریایی وجود

میکند اما هنوز این میزان به بیش از۱۵۰

ندارد و از طریق خطوط موجود میتوانیم

مگاوات نرسیده است .اما وضعیت ترکیه

به روسیه متصل شویم .همچنین از طریق

و عراق متفاوت از این دو است .ترکیه بازار

ترکیه نیز میتوانیم برق را به اروپا صادر

مناسبتری دارد زیرا رشد اقتصادی خوبی

کنیم اما به دلیل اینکه این کار میبایست

داراست و نیاز به انرژی دارد.

از طریق کشورهای واسط انجام شود با

عراق و ترکیه مقاصد خوب
صادرات برق

همزمان با شروع نمایشگاه برق «آرش
کردی» مدیر عامل شرکت توانیر گفت:
افزایش صادرات برق به عراق بستگی به
نیازهای این کشور دارد اما در هر حال ما
زیرساخت های الزم برای افزایش صادرات
را داریم .همچنین مذاکرات اولیه برای
صادرات برق به ترکیه صورت گرفته است
و اکنون منتظر موضوعات تکمیلی هستیم
تا با خود دولت و یا بخش غیردولتی این
کار را انجام دهیم.
براساس گزارش ایلنا ،کردی درباره برنامه
افزایش صادرات برق به عراق توضیح داد:
در حال حاضر صادرات برق به این کشور
مطابق قرارداد و بر پایه قرارداد  ۵ساله
انجام میشود .ما اعالم آمادگی کردیم که
میتوانیم میزان صدور به عراق را افزایش
دهیم اگر برای طرف عراقی هم جذابیت
داشته باشد ما مشکلی از این حیث
نداریم.

مسائلی مواجه هستیم.
کردی با بیان اینکه با دو کشور حاشیه
خلیج فارس مذاکراتی را برای این مسئله
انجام دادهایم و مطالعات برای اتصال به
عمان و قطر آغاز شده که قابلیت اجرا نیز
دارد ،عنوان کرد :با قطر مذاکرات جدی
داشتهایم و امیدواریم اولین کابلهای
دریایی را با عمان و قطر داشته باشیم.
براساس پیشبینیهای صورت گرفته با هر
کدام از این کشورها قابلیت تبادل یک هزار
مگاوات را خواهیم داشت.
مدیرعامل توانیر در خصوص زیرساختهای
موجود برای صادرات و واردات گفت :در
بخش صادرات دو هزار مگاوات زیرساخت
وجود دارد و براساس برنامهریزیهای
صورت گرفته قراردادهایی را جهت توسعه
این موضوع در دستور کار داریم .زیرساخت
واردات نیز  ۵۰۰تا  ۶۰۰مگاوات تخمین زده
میشود که اگر طرحهای ترکمنستان و
ارمنستان اجرایی شود میتوانیم تا هزار و
 ۲۰۰مگاوات این ظرفیت را افزایش دهیم.

یافتههای مطالعه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو ) نشان میدهد

ساختار تولید صنعتی ایران تضعیف شده

از نگاه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

محصوالت با سطح فناوری متوسط و پیشرفته

یک دهه اخیر با رقم سال ( ۲۰۰۹ســال

(یونیدو) ،بررسی تحوالت ساختار تولید و

نیز از حدود  ۱۸به  ۳۳درصد افزایش پیدا

 )۱۳۸۸یکسان است .براساس نتایج

تجارت صنعتی ایران در دو دهه اخیر نشان

کرد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عملکرد

مطالعات پایش محیط کسب و کار میتوان

میدهد ساختار تولید صنعتی ایران از ســال

صنعتی کشــور در سالهای برنامه پنجم و

نتیجه گرفت تشدید و تداوم تحریمهای غرب

 ۲۰۱۰به بعد تضعیف شــده و از نقش بخش

ششم توسعه از بعد تحول در ساختار تولید

از اوایل دهه  ۹۰و بهدنبال آن «اورشوتینگ»

صنعت هم از بعد ارزشافزوده صنعتی و سهم

صنعتی دارای پسرفت و از بعد تحول در ساختار

نرخ ارز بهویژه در اوایل ســال  ،۱۳۹۷عدم

در اقتصاد ملی و هم از بعد سطح فناوری کاسته

تجارت صنعتی دارای پیشرفت بوده است.

ثبات در مقررات و بخشنامههای دولتی ،عدم

شده است ،به نحوی که سهم بخش صنعت در

همچنین بررسی دادههای سری زمانی یونیدو

مدیریت مناسب زنجیرههای تامین مواد اولیه

اقتصاد کشور در سال ( ۲۰۲۰ســال  )۱۳۹۹به

بیانگر متوقف شدن موتور خلــق ارزش در

و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

 ۱۲.۹درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط

بخش صنعت ایران و قرار گرفتن میزان

و در نهایت افزایش سرسامآور هزینههای

و پیشرفته به حدود  ۴۴درصد تنزل پیدا کرد.

ارزش افزوده صنعتی حول رقم  ۶۰میلیارد

مبادله ،مهمترین دالیل متوقف شدن موتور

به گزارش ایرنا ،یافتههای این مطالعه نشان

دالر در یک دهه اخیر اســت .بهعبارت دیگر

خلق ارزش در بخش صنعت ایران طی یک

میدهد شاخص عملکرد رقابت صنعتی ()CIP

میزان ارزش افزوده بخش صنعت ایران در

دهه اخیر است.

ایران در سال  ۲۰۲۰با امتیاز  ۴۶هزارم در جایگاه
۵۵اُم جهان قرار گرفت .وضعیت عملکرد
رقابتپذیری صنعتی ایران پایینتر از متوسط
جهانی ( ۶۲هزارم) قرار دارد.
به عبارت دیگر در سالهای برنامه پنجم و ششم
توسعه در مقایسه با دو برنامه سوم و چهارم
توسعه ،ساختار تولید صنعتی کشور تضعیف

اخذ كلیه استعالمهای مورد نیاز ،برعهده برنده فراخوان میباشد .
محمود داودی

انرژی در ایران گفته بود :مجموعـهای

صادراتی ما در کل اکنون به صورت

خبر

و حمل و نقل جاده ای استان كرمان درنظردارد نسبت به جذب سرمایهگذار احداث مجتمعهای خدماتی – رفاهی بین راهی واقع

نوع كاربری مجتمع

چشماندازی برای تحقق یک رویا

توان مهندسی صنعت برق در این

کـه ازجایـی بـرق را بگیریم و بـه جـای

به منظورتمركزخدمات مورد نیازكاربران درطول راههای استان و افزایش ضریب ایمنی و ارائه خدمات رفاهی  ،اداره كل راهداری

شناسنامه  ۵۴۰۸صادره از در ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی باستثنای ثمنیه اعیانی به مساحت ۱۲۰

برای

تسهیل

ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این

متقاضی آقای /خانم زهرا ارسطوئی فرزند احمد بشماره

متر مربع پالک  ۲۷فرعی از  ۱۰۶اصلی واقع در .........

درباره مقدمات ایجاد شاهراه تجارت

را در دستور کار خود قرار داد هایم .توان

طریق کابلهـای زیـر دریـا به آنها وصل

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای

گردشگری آشوراده حضور مردم بومی نیز لحاظ

معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین

کرد :بنابراین اصل ارتباط و صادرات برق

که برنامه داریم با آنها صحبت کنیم تا از

ارتباط دریایی منجر به شکلگیری مراودات

روستائیان ،روستا را تخلیه کرده و تعدادی

دیگـر آن را صـادرکنیـم.

او همچنین درباره صادرات به عراق تاکید

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

شــد و از نقش آن در اقتصاد ملی کاسته شد.
در مقابل اما ،ساختار تجارت یا صادرات صنعتی
روند رو به بهبودی داشته اســت؛ به گونهای که
سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی
کشــور از حدود  ۹درصد در سال  ۲۰۱۰به
حدود  ۴۰درصد در سال  ۲۰۲۰و سهم صادرات
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رحیم ملکنیا ،استاد منابع طبیعی دانشگاه لرستان در گفتوگو با «پیام ما»

طبیعی با ادغام سازمان منابع طبیعی و

منابعطبیعیوزارتخانهشود
حفاظت با محیط زیست بماند

ادامه از صفحۀ ۱

بخش محیط زیستی طبیعی سازمان محیط
زیست است .در این حالت هم منابع طبیعی

ادغام راه نجات

یک ساختار مستقل خواهد داشت و هم
میتوان تشکیالت نظارتی سازمان محیط

«منابع طبیعی» نیست

زیست را حفظ کرد .استقالل از وزارت جهاد
کشاورزی و امکان نظارت بر وزیر ،از مزایای

بیشتر و فشار بیشتر بر سرزمین جبران شود.

دیگر این تشکیالت خواهد بود».

به جای افزایش تولید محصول در واحد سطح

او در این باره که وقتی شما از بخش محیط

و باال بردن راندمان آبی زمینهای کشاورزی،

زیستی سازمان محیط زیست صحبت

همواره زمینهای بیشتری زیرکشت رفتهاند

میکنید منظورتان از این بخش ،معاونت
محیط طبیعی است؟ پاسخ میدهد« :بله
تمام وظایف اجرایی بخش محیط زیست
طبیعی سازمان محیط زیست در این فرایند
با سازمان منابع طبیعی ادغام شود».
در

سازمان

حفاظت

ط
محی 

زیست

معاونتهای دیگری مانند محیط انسانی
یا محیط دریایی را داریم که هر کدام
وظایف خاص خود را دارند .زمانی که یکی
از معاونتها تحت عنوان محیط طبیعی از
بدنه محیط زیست از آن جدا شود ،تکلیف
سایرین چه میشود .ملکنیا در این باره
میگوید« :وظایف سازمان محیط زیست در
قبال محیط انسانی با فعالیتهای اجرایی

رئیس فراکسیون محیط
زیست مجلس شورای اسالمی:
«حفاظت» در سازمان جنگلها
با سازمان محیط زیست
متفاوت است .سازمان جنگلها
در کنار وظیفه حفاظتی امکان
بهرهبرداری نیز دارد اما وظایف
اصیل سازمان محیط زیست
فقط حفاظت است که با یکدیگر
تفاوت دارند

شامل
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موضوع ادغام سازمان حفاظت محیطزیست
با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گر چه
در دولتهای مختلف مطرح بوده اما به نظر
میرسد هیچگاه به اندازه امروز و در دوره
ریاست علی سالجقه بر سازمان حفاظت
ط زیست به عمل نزدیک نشده بود.
محی 
با وجود استداللهایی که سالجقه برای این
ادغام دارد ،کارشناسان زیادی هستند که این
ادغام را نادرست میدانند و معتقدند چنین
ی جایگاه حاکمیتی و نظارت سازمان
ادغام 
حفاظت محیط زیست را تضعیف میکند.
سمیه رفیعی ،رئیس فراکسیون محیط
زیست مجلس از جمله این مخالفان است که
گفتوگویی با «برنا» درباره ادغام سازمان

در
محیط زیست با سازمان مراتع و جنگلها
گفت« :برای اولین بار این را اعالم میکنم،
بنده مخالف ادغام سازمان محیط زیست با
سازمان مراتع و جنگلها هستم« .حفاظت»
در سازمان جنگلها با سازمان محیط زیست
متفاوت است .سازمان جنگلها در کنار
وظیفه حفاظتی امکان بهرهبرداری نیز دارد
اما وظایف اصیل سازمان محیط زیست فقط
حفاظت است که با یکدیگر تفاوت دارند.
سازمان محیط زیست طبق قانون نمیتواند
سازمان بهرهبرداری باشد .ما دو قانون دائمی

داریم و قانون حفاظت و بهسازی محیط

دارد .چندین دهه است که این عرصهها ذیل

زیست به صراحت به وظیفه سازمان محیط

تشکیالت مختلف مدیریت شدهاند ،اما به

صنعت ،کشاورزی ....دارد که

با وظایف

زیست اشاره کرده است».

دالیل متعدد هر بار تغییراتی در تشکیالت

سازمان منابع طبیعی تشابه و همپوشانی

و ...را در بر میگیرد که ارتباط آنها با منابع
طبیعی اندک است .بنابراین سایر بخشها

در مقابل این استدالل مجید مخدوم عضو

ایجاد شده است .در یک سال اخیر با طرح

ندارد .مدیریت عرصههای طبیعی ،فصل

شورای عالی محیط زیست معتقد است با

درخواست ادغام سازمان منابع طبیعی و

مشترک دو سازمان است .اگر چه میتوان

این ادغام موافق است اما برای آن سه دوره

محیط زیست ،بار دیگر این موضوع در کانون

در این زمینه وظیفه نظارتی سازمان محیط

که شرایط ادغام منابع طبیعی در سازمان
حفاظت محیط زیست را فراهم کند .ادغام در
سازمانی که خود در باالترین جایگاه دولت در

و سایر بخشها همچنان در سازمان محیط

معاونت ریاست جمهوری به عنوان دستگاهی

میگذارد .او در گفتوگویی که با «جهاننیوز»

توجه قرار گرفت و بحثهای متعددی را

زیست را قبول کرد ،اما به عقیده من ،وظیفه

داشت ،گفت« :این موضوع جدیدی نیست و

ایجاد کرد .یکی از این مباحث ،تفاوت در

اجرایی در این عرصهها ،به اشتباه به این

هر چند سال یک بار با تغییر دولتها مطرح

ماهیت اجرایی دو سازمان است .سازمان

سازمان محول شده است .یکپارچگی

میشود .به نظر من ادغام سازمان حفاظت

منابع طبیعی اجرایی است و سازمان محیط

مدیریت طبیعت کشور ،امری ضروری است

محیط زیست با سازمان جنگلها ،مراتع و

زیست یک نهاد با وظایف نظارتی است

اما نحوه فراهم کردن این مدیریت یکپارچه

آبخیزداری کشور میتواند مورد توجه قرار

که به عقیده من اگر هم وظایفی اجرایی

در یک ساختار تشکیالتی مناسب ،محل

گیرد ولی این موضوع اقدامینیست که طی

دارد ،به اشتباه برای آن تعریف شده است.

بحث و اختالف نظر است».

یکی ،دو ماه بتواند آن را اجرایی کرد .حداقل

ادغام سازمان منابع طبیعی و محیط زیست،

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

سه دوره پنج ساله نیاز است که بتوان این

به طور حتم منجر به ضعف در نظارت بر

میافزاید« :بدون شک مدیریت عرصههای

موضوع را اجرایی کرد و در  ۵سال اول ،ابتدا

مدیریت طبیعت کشور خواهد شد».

طبیعی باید یکپارچه باشد .البته این

سازمان محیط زیست و شیالت و بخش آب

او در این باره که با توجه به وظیفه این

یکپارچگی عالوه بر تشکیالت ،باید در

وزارت نیرو با هم ادغام و در پنج ساله دوم

دو سازمان که هر دو متولی حفاظت از

ی و برنامهریزی هم وجود
اقدامات علم 

شهرداریها به این مجموعهها اضافه شوند».

عرصههای طبیعی هستند ،آیا نمیتوان

داشته باشد .ایجاد یک تشکیالت یکپارچه

رحیم ملکنیا عضو هیئت علمی دانشگاه

چنین نتیجه گرفت که این ادغام در

به تنهایی نمیتواند منجر به موفقیت

لرستان در این باره که آیا این ادغام باعث

نهایت به یکپارچه شدن حفاظت در کشور

مدیریت در این عرصه شود .با این حال،

تضعیف جایگاه حاکمیتی و نظارتی سازمان

منجر میشود ،توضیح میدهد« :موضوع

میتواند اقدام اساسی برای دستیابی به این

حفاظت محیط زیست میشود به «پیام ما»

اصلی در این زمینه ،انشقاق در مدیریت

هدف باشد .برای این مدیریت یکپارچه،

میگوید« :بحث تشکیالت مدیریتی مربوط

عرصههای طبیعی است .اما سازمان محیط

گزینههای متعدد مطرح میشود .اما به

به عرصههای طبیعی کشور ،سابقه طوالنی

زیست عالوه بر این بخش ،اهداف دیگری

نظر من بهترین گزینه تشکیل وزارت منابع

حاکمیتی و نظارتی حضور دارد و متاسفانه آن

گفتههای این کارشناسان در کنار دیدگاه

هم در حاشیه رفته و قدرت واقعی و قانونیاش

موافقان و مخالفان دیگر ادغام سازمان

تحلیل رفته است .پرواضح است که سالجقه با

حفاظت محیط زیست و سازمان منابع

این پیشنهاد قصد دارد دستگاه تحت امر خود

طبیعی و آبخیزداری نشان میدهد بحث در

کارشناسان این حوزه شفاف شود ،اینکه در
این ادغام جایگاه معاونتهای فعلی سازمان
حفاظت محیط زیست چگونه خواهد بود و
یا تکلیف بخشهای مختلف سازمان منابع
طبیعی چه میشود .کارشناسانی مانند
داوود نیککامی ,رئیس پژوهشکده خاک
و آبخیزداری سازمان تحقیقات آموزش
و ترویج کشاورزی در گذشته عنوان کرده
بودند که سازمان منابع طبیعی مسئولیت

عضو هیئت علمی دانشگاه
لرستان :بدون شک مدیریت
عرصههای طبیعی باید یکپارچه
باشد .البته این یکپارچگی
عالوه بر تشکیالت ،باید در
ی و برنامهریزی هم
اقدامات علم 
وجود داشته باشد .ایجاد یک
تشکیالت یکپارچه به تنهایی
نمیتواند منجر به موفقیت
مدیریت در این عرصه شود

جهاد کشاورزی بیرون آورد؛ اقدامی ضروری
که باید پیشتر انجام میشد .اما راه حل
سالجقه ،ادغام یک دستگاه اجرایی عریض و
طویل در یک دستگاه حاکمیتی نسبت ًا کوچک
است! آنچه نهایتا رخ میدهد ،حل شدن
سازمان حفاظت محیط زیست در این دستگاه
جدید است .دستگاهی که در جایگاهی
حاکمیتی است ولی باید هم پژوهش کند،
هم سیاستگذاری کند ،هم بهرهبرداری کند و
هم خودش بر کار خودش نظارت کند! طبیعی
است که خبری از بهرهبرداری پایدار نخواهد بود،

حفظ و حراست از جنگلها و منابع طبیعی

چشمپوشی کنیم .جدا از آن ،در شوراهای عالی

و آب و خاک کشور در  ۱۵۰میلیون هکتار از

مرتبط با امور منابعطبیعی و محیط زیست،

اراضی کشور را عهدهدار است و اگر بخواهیم

همواره هر کدام از این دو دستگاه آرایی

مسئولیت حفاظت از مناطق تحت پوشش

مستقل و جداگانه دارند و همین دو رأی در

سازمان محیط زیست را نیز به آن اضافه

بسیاری موارد (از جمله تصمیمگیری درباره

کنیم ,مجموعه بزرگی تشکیل خواهد شد که

پروژههای عمرانی) به کمک طبیعت آمده که با

مدیریت آن بسیار دشوار خواهد بود .حال

این ادغام ،دو رأی به یک رأی تقلیل مییابد.

باید منتظر ماند و دید علی سالجقه آیا پیش

نباید فراموش کرد که تنها بخشی از ناکارآمدی

از ادغام در این زمینه به شکل شفاف عمل

دو دستگاه سازمان حفاظت محیط زیست و

میکند یا نه.

منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به جایگاه
اداری آنها باز میگردد .در واقع سازمان حفاظت
محیط زیست با وجود آنکه در باالترین مرتبه

در نشست مشترک کمیسیون کشاورزی و صادرات اتاق ایران مطرح شد

اعضای کمیسیون کشاورزی و توسعه

شرایط صادرات محصوالت کشاورزی یکی

حذف

از دغدغههای اصلی است ،گفت :معافیت

لزوم پیما نسپاری ارزی برای صادرات

از تعهد ارزی برای صادرات محصوالت

محصوالت کشاورزی بوده و موضوع را در

کشاورزی در دستورکار کمیسیون قرار

ایران

خواستار

دولت و مجلس پیگیری میکنند.

دارد و در این ارتباط مطالعات کارشناسی

به گزارش اتاق ایران در نشست مشترک

صورت گرفته تا درباره چرایی لزوم

کمیسیون توسعه صادرات و کشاورزی

معافیت صادرات محصوالت کشاروزی از

اتاق ایران ،حذف پیما نسپاری ارزی

تعهدات ارزی را به صورت دقیق و علمی،

برای صادرات محصوالت کشاورزی به

تشریح کنیم.

عنوان مطالبه اصلی فعاالن این بخش

او ادامه داد :مجموعه دستاوردهای این

عنوان شد .آنها معتقدند با اعمال این

مطالعه را طی نامهای با امضای رئیس

معافیت برای بخش کشاورزی ،بخش

اتاق ایران برای نمایندگان مجلس به ویژه

روابط گسترده با مدیران وزارت کشاورزی
و پیگیری انتظارات فعاالن این حوزه در
وزارتخانه و مجلس بر اهمیت معافیت

اجرای تعهدات بینالمللی تجار ایرانی

بخش صادرات محصوالت کشاورزی از

عنوان کرد و افزود :این موضوع یک

روند پیما نسپاری ارزی تاکید کرد.

دغدغه اصلی است .تشکلها و بخش

او بر لزوم رفع چالشهای مربوط به

خصوصی انتظار دارند که پیش از هر

صادرات محصوالت کشاورزی بهویژه

اعمال محدودیتی مورد مشورت قرار

کاالهای فسادپذیر اشاره و تصریح

گیرند و از این مسائل باخبر باشند.

کرد :امروز خشکبار و صیفیجات به

بر اساس اطالعات ارائه شده توسط

دلیل تعهدات ارزی دچار روند نزولی

وزارت جهاد کشاورزی در این نشست،

صادرات شده است .این در حالی است

سطح صادرات خشکبار چنانچه آمار

که امکان نگهداری این محصوالت هم

پسته از آن حذف شود نسبت به سال

به دلیل افت کیفیت و فسادپذیری،

گذشته تا حدودی بیشتر شده ،پس

قابلتوجهی از چالشهای موجود در این

اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون

رابطه برطرف میشود.

کشاورزی مجلس ارسال کردیم.

امیر عابدی ،رئیس کمیسیون صادرات

در ادامه محسن امینی ،رئیس کمیسیون

اتاق ایران ،با اشاره به اینکه تسهیل

کشاورزی اتاق ایران ضمن اشاره به

مشکل اصلی در صادرات پسته بوده که

این فعال اقتصادی استفاده از راهکارهای

باید برای آن فکری کرد .درباره واردات

کوتا همدت برای حل مقطعی چالشهای

محصوالت کشاورزی که رشد داشته

موجود در صادرات این محصوالت را

است نیز باید به رشد واردات این نوع

ممکن دانست و ادامه داد :برای مقابله با

محصوالت در کل کشورهای منطقه اشاره

چالشهای موجود میتوان از را هحلهای

کرد که ناشی از شرایط حاکم بر اقتصاد

کوتاهمدت استفاده کرد تا راهکارهای

جهانی بوده و بیشتر هم به بخش غله و

بلندمدت آن از طریق مطالعات دقیق

ذخایر اساسی مربوط میشود.

کارشناسی به دست آوریم.

از طرف دیگر طبق آنچه در جلسه گفته

امینی در ادامه به وضع عوارض آالیندگی

شد ،در صادرات محصوالت قرنطینهای

برای همه صنایع در الیحه بودجه سال

کشور به کشورهای منطقه مشکلی وجود

آینده اشاره کرد و گفت :طبق آنچه

ندارد و در ارتباط با چین نیز همه مجوزها

تاکنون در این الیحه دیده شده وضع

برای صادرات دریافت و موانع حذف شده

 75صدم درصد تا  1.5درصد

و تنها مجوز صادرات پای مرغ به چین

از محل فروش کلیه صنایع به عنوان

باقی مانده است که تا چند ماه آینده ،آن

عوارض آالیندگی است که یک مشکل

هم دریافت خواهد شد.

عوارض

جدید در برابر بخش تولید خواهد بود.

نمایندگان

وزارت

کشاورزی

به توضیح نیست که امروز دولت ،خود دست

این بخش عنوان کردند و بر اساس آن

صدور بخشنامههای لحظهای را مانع

امکا نپذیر

باالتر از وزارتخانههای اجرایی است ،اما نیازی

محصوالت کشاورزی را مانع اصلی در

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران

نیست.

اداری در دولت قرار دارد و تبعا در جایگاهی

نشست نیز برگشت ارز حاصل از صادرات

پیگیری حذف پیمانسپاری ارزی برای صادرات محصوالت کشاورزی

صادرات

در سالهای گذشته را از سایه سنگین وزارت

تازه اگر از احتمال اختالفات درون سازمانی

گزارش 2

اتاق

روی حرف رییس باالدستی (گاهی وزارت

دستنویس از رییس دولت میخواهد

باید وظایف اجرایی این بخش منتقل شود

آن به شکل کامل برای افکار عمومی و

متولی منابع طبیعی ،هیچگاه قادر نبوده تا

را داراست .علی سالجقه در ابتدا در نامهای

بخش محیط زیست طبیعی را منحل کرد.

ادغامی صورت گیرد بهتر است ابعاد مختلف

است و در تمام این سالها نیز دستگاه

دست بر قضا ،تجربه ریاست هر دو سازمان

نباید نقش نظارتی سازمان محیط زیست بر

این باره همچنان باالست و اگر قرار است

خارج از ظرفیت از منابع آب و ...هموار کرده

در سازمان حفاظت محیط زیست از سوی

زیست باقی بماند».
در زمینههای آلودگی ،تکنولوژی ،عمران،

زمینخواری ،تغییر کاربری زمین ،بهرهبرداری

چهرهای با سابقه دانشگاهی درآمده که

زیست باشد .البته در همین زمینه هم

هماهنگی مجوزی برای ادغام آنها تحت یک سازمان یا وزارتخانه میتواند باشد؟

این روند در تمام این سالها راه را برای

شفابخش ادغامِ این سازمان
ِ
حاال نسخه

میتواند همچنان تحت مدیریت محیط

دهههاست که شاهد انجام اقدامات هماهنگ بین این دو سازمان در موضوع مدیریت عرصههای طبیعی نیستیم .با این حال آیا نبود

برخی اقدامات) صادر میشود.

ساکت شده است.

فعالیتهای صنایع ،کشاورزی ،شهرداری

| فاطمه باباخانی |

مرتعداری (چرای دام بیشتر در ازای انجام

وارد نشدن خدشه بر بیالن کاری وزیر محترم

سازمان محیط زیست در این بخش نظارتی

نیز در قالب مناطق چهارگانه توسط سازمان حفاظت محیط زیست اداره میشود .با وجود برخی شباهتها در وظایف این دو سازمان،

عمده مراتع کشور پروانه چرای دام یا طرح

پاکتراشی و چریده شده و صدای آنها ،با هدف

توجه کنیم که بخش زیادی از فعالیتهای

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری متولی  ۱۵۰میلیون هکتار از اراضی کشور است ،این در حالی است که  11درصد از مساحت ایران

علمی و صنعتی در عرصههای محدود ،برای

جلوی چشم کارشناسان آن ،عرصهها طبیعی

محیط زیست انسانی موثر باشد ولی باید

است

به همین منوال است .به جای دامداری

نیز وزارت جهاد کشاورزی) حرفی بزند .همواره

شاید مدیریت سازمان منابع طبیعی بر

و

مورد دامداری خصوص ًا دام سبک نیز ،وضع

کشاورزی ،گاهی وزارت جهاد سازندگی و حاال

ی دارد.
سازمان منابع طبیعی قرابت کم 

بخشهای گستردهای

تا بیالن تولید وزارتخانه قابل دفاع باشد .در

در

این

به کاستن از قدرت این سازمان زده است و

از تالش به منظور رفع تعهد ارزی برای

بسیاری هشدارها و اخطارهای این سازمان

صادرات مرکبات ،شیرخشک و سیب

ناشنیده گرفته میشود .حال چه با ادغام و

خبر دادند که این موضوع در ستاد تنظیم

چه بیادغام ،به نظر نمیرسد که در رویکرد

بازار نهایی شده؛ اما تا به امروز بانک

دولت (چه این دوره و چه ادوار آینده) نسبت

مرکزی و سازمان توسعه تجارت ساز و

به محیط زیست و منابع طبیعی تغییری

کار اجرای ان را نهایی نکردند .در این

حاصل شود .خروج سازمان منابع طبیعی از

رابطه نامهنگار یها صورت گرفته است.
اعضای

دو

کمیسیون

کشاورزی

زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل

و

وزارت منابع طبیعی و آبخیزداری بدون تغییر

توسعه صادرات اتاق ایران نیز توجه به

در جایگاه و ساختار محیط زیست به نفع

موضوع صادرات در تعیین الگوی کشتی

هر دو سازمان و طبیعت خواهد بود .نیازی

که از سمت دولت ارائه شده را امری

به تأکید نیست که مقوله بهرهبرداری و مقوله

ضروری توصیف و در عین حال خواستار
رفع تعهد ارزی به عنوان یک چالش
جدی شدند.
آنها همچنین نگرانی خود را نسبت
به انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان
توسعه تجارت به بانک مرکزی اعالم
کردند چراکه معتقدند فعاالن اقتصادی
برای حضور در بانک مرکزی و پیگیری
مشکالت ارزی خود با محدودیتهایی
مواجه هستند و سازمان توسعه تجارت
به عنوان متول امر تجارت در دسترستر
بوده و تخصص الزم در این حوزه را دارد.
در نهایت مقرر شد نگرانیهایی که در
این نشست عنوان شد طی نامهای برای
هیئت رئیسه اتاق ایران ارسال شود تا
درباره آنها به موقع واکنش نشان داده
شده و پیگیر یهای الزم از کمیسیون
اقتصادی و کشاورزی مجلس از یک
طرف و مسئوالن دولتی از سوی دیگر
صورت گیرد.

امروز خشکبار و صیفیجات

نظارت باید از یکدیگر جدا باشند.

به دلیل تعهدات ارزی دچار
روند نزولی صادرات شده
است .این در حالی است که
امکان نگهداری این محصوالت
هم به دلیل افت کیفیت و
فسادپذیری ،امکانپذیر نیست

افت  ۷۰درصدی ذخیره
آب سد ماملو

ذخیره آب سد ماملو که یکی از سدهای پنجگانه
تامین آب تهران است با کاهش  ۷۰درصدی
نسبت به میانگین  ۵سال گذشته مواجه شد .به
گزارش ایرنا ،ذخایر سد «ماملو» از سدهای ۵گانه
تامین آب استان تهران در مقایسه میانگین ۵
سال گذشته  ۷۰درصد کاهش را نشان میدهد.
با توجه به این کاهش توجه به مدیریت مصرف
باید جدیتر گرفته شود .بر اساس این گزارش،
سد ماملو که در  ۳۵کیلومتری شرق تهران قرار
دارد که حجم مفید مخزن این ۲۲۲میلیون
مترمکعب است اما هم اکنون  ۴۶میلیون
مترمکعب از حجم مخزن آن آب دارد.
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طبق گزارش سال  1400مرکز پژوهشهای

طرح ترافیک تهران

گزارش شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران

سیاستهای ناکارآمد ،آلودگی هوا را
ماندگار کرد

تهران با هدف کاهش آلودگی هوا و
ترددهای غیرضروری تاکید کرد .به گزارش
ایسنا ،محمدحسین حمیدی درباره لزوم
بازنگری در طرح ترافیک تهران گفت:
«طرح ترافیک فعلی تهران از سال ۱۳۵۸
اجرایی شده و از آن زمان تاکنون تهران به
لحاظ وسعت ،جمعیت و تعداد ترددهای
و سفرها کامال متفاوت شده است».
او ادامه داد« :بر همین اساس منطقی
نیست که بر همان مدار سالهای ۱۳۵۸
و  ۱۳۵۹حرکت کنیم و طبیعی است که
الزم است بازنگری و مطالعه روی طرح
فعلی انجام شود و بر اساس شرایط جدید
تصمیمگیری شود ».حمیدی با بیان اینکه
پلیس هم بازنگری در طرح ترافیک نظر
انجام شود ،اما حاال اینکه بخواهیم بگوییم
در چه محدودهای طرح باید کم یا زیاد

| ایسنا |

مثبتی دارد ،گفت« :به نظرم این کار باید

شود ،باید بعد از جلسات کارشناسی به
تصمیم برسیم ».رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگی تهران بزرگ همچنین با بیان

آلودگی  ۷۰ساله هوای تهران با  15راهکار موقت مرکز پژوهشهای مجلس ،کاهش مییابد؟

اینکه اجرای طرح ترافیک اثر مثبتی بر

مُسکن برای سرطان آلودگی هوا

کاهش آلودگی هوا و کاهش سفرهای
غیرضروری در هسته مرکزی شهر داشته
است ،گفت« :چنین طرحهایی در همه
دنیا هم ثابت شده است .اگر بخواهیم دو
مبحث آلودگی هوا و تردد و سفرهای غیر
ضرور را مدیریت کنیم یکی از الزامات آن

گره کور آلودگی هوای تهران ،بیش از  70سال عمر دارد .از آغاز دوره حکومت پهلوی دوم و با افزایش جمعیت شهرنشینان و بعد استفاده

استفاده از طرح ترافیک است که در هسته

از ماشینهای گوناگون و سوختهای فسیلی و سایر آالیندهها ،تهران آلوده شد .از همان سا لها هشدارها ،آییننامهها ،فعالیتهای

مرکزی شهر و ساعات پیک ترافیک باید از

رسانهای برای جلب توجه متولیان به مسئله آلودگی هوا در جریان بود .نتیجه این پیگیریها و فعالیتها ،تصویب اولین قانون رسمی

آن استفاده کرد».

جلوگیری از آلودگی هوا در سال  1354بود که البته از آن هم نزدیک به  50سال میگذرد ،اما آش آلودگی هوا همان آش و همان کاسه

است .با وجود اینکه حاال به آلودگی هوای تهران ،ذرات معلق هم اضافه شده اما هنوز بخش اصلی آلودگی تهران -که پیش از این نیز
در گزارش «پیام ما» آمده بود -مصرف باالی سرانه بنزین و گازوئیل و منابع متحرک است .از طرفی مشکالت ساختاری و قانونی و
فعالیتهای گسترده و بزرگ دولت در اقتصاد ،آلودگی هوا را تشدید کرده است.این روزها هم سازمان هواشناسی نسبت به افزایش

علیرضا زاکانی ،شهردار تهران:

غلظت آالیندهها و کاهش کیفیت هوا طی دیروز و امروز در تهران و کرج هشدار نارنجی صادر کرد و در پی افزایش آالیندههای جوی و

تحوالت تهران ۳ ،هزار

آلودگی هوا ،مدارس تعطیل شد .حاال که آلودگی هوای تهران دارد ساالنه جان بیش  3هزار و  700نفر را میگیرد ،مرکز پژوهشهای

مجلس در گزارشی  15راهکار موقت ،کمهزینه و پربازده را برای کاهش آلودگی هوا ارائه داده اما مشخص نیست که آیا این پیشنهاد عملی

هزار میلیارد خرج دارد

خواهد شد و یا به سرنوشت قانون هوای پاک دچار میشود؟

شهردار تهران با بیان اینکه از سال
گذشته تا امروز موفق شدیم بالغ بر 9
هزار میلیارد تومان از امکانات شهر را
برگردانیم ،گفت« :در مدیریت شهری
تحوالت را از درون شهرداری شروع
کردیم

و

جامعه

تهران

گذاشتیم .البته تهران برای تحول بالغ
بر  ۲تا  ۳هزار هزار میلیارد پول الزم
دارد و در کنار آن نیاز به فکر ،تجربه و
کمک داریم» به گزارش ایسنا ،علیرضا
زاکانی در نشست مشترک با رئیس

آلودگی هوای شهر تهران با
اجرای  ۱۵راهکار منتخب
کمهزینه و زودبازده ،حداقل
 27.8درصد از انتشار
آالیندههای گازی و  19.6درصد
از انتشار آالینده ذرات معلق
کاهش پیدا خواهد کرد

کل دادگستری استان تهران که دیروز

براساس گزارشهای وزارت بهداشت و مرکز

و براساس گزارش مرکز آمار ،جمعیت تهران

پژوهشهای مجلس ،آلودگی هوا سالیانه

در سال  1345سه میلیون نفر بود .این رقم

ناشی از وسایل نقلیه گازوئیلسوز بوده است.

حدود  3هزار و  751نفر در شهر تهران قربانی

تا سال  1355به  4.5میلیون نفر رسید.

همچنین سهم سایر منابع در آلودگی هوا از

گ و میر ناشی
میگیرد .همچنین میزان مر 

این یعنی به طور متوسط در هر سال 150

جمله وسایل خانگی و تجاری هم  10تا 9

از آلودگی هوا در کل کشور ساالنه به  11هزار

هزار نفر به جمعیت تهران در یک دهه اضافه

درصد تخمین زده شده است .دولتها در آن

و  159نفر میرسد که تقریبا همرده با آمار

شده است .این افزایش جمعیت منجر به

دوره تالش کردند با اجرای برنامههایی برای

مربوط به تلفات جادهای در کشور است.

افزایش وسایل نقلیه و به دنبال آن افزایش

کنترل ترافیک از حجم آلودگی هوا در پایتخت

براساس همین گزارش ،خسارت آلودگی

مصرف بنزین شد و پیامد آن هم چیزی

کم کنند .شهرداری تهران و اداره راهنمایی و

هوا بر سالمتی شهروندان تهران حدود ۳.۲

جز آلودگی هوا در پایتخت نبود .توسعه شهر

رانندگی و هم چنین دیگر سازمانهای ذیربط

میلیارد دالر تخمین زده شده که این میزان

تهران و افزایش خودروهای گوناگون داخلی

طرحهایی برای سبک سازی ترافیک شهری

برای کل کشور به  7میلیارد دالر میرسد.

و خارجی در کنار اتوبوسها و بارکشهای

و کاستن از آلودگی هوا پیشنهاد کردند .اما این

 46سال آلودگی هوا با منابع
متحرک

شهرداری و دادگستری برگزار شد ،بیان
کرد« :در این دوره از مدیریت شهری

وسایل نقلیه بنزینی ،خودروهای مسافربر

مبتنی بر مبانی مکتب امام(ره)۱۲ ،

شخصی ،تردد خودروهای کهنه و فرسوده،

رویکرد مشخص را دنبال و چهار تحول

ناکارآمدی حمل و نقل عمومی ،وجود صنایع

بزرگ را در دستور کار قرار دادیم .البته

آالینده و موقعیت جغرافیایی شهر تهران

برای تحوالت تهران نیاز به فکر ،تجربه

از دالیل عمده در آلودگی هوای پایتخت

و کمک داریم ».او در ادامه توضیح داد:

است .این عوامل از دهه  40تا امروز در

«تحول درون زا ،نخستین تحول تهران

آالیندگی هوای تهران نقشآفرینی کرده و

است .برای این بخش ،نیاز به تبدیل

چارهاندیشیها در این زمینه کمتر به نتیجه

شهرداری از یک نهاد خدماتی به یک

رسیده است .به نقل از اتاق بازرگانی تهران

نهاد خدمتگزار اجتماعی است و برای

نوبت اول

این ابر پروژه هشت کالن پروژه را تعریف
کرد یم » .
شهر عنوان کرد و افزود« :باالترین
اعتراض مردم به ترافیک ،آلودگی هوا و
وضعیت مسکن است و بر همین اساس
ابرپروژه ما در این تحوالت ،نوسازی
شهر بر محور حمل ونقل عمومی است
که بر محور ایستگا ههای مترو ۴۹.۹
و در مجموع  ۶۲.۵درصد پالک ها با
اضافه شدن ایستگاههای بی .آر.تی به
این محور ،قابل تغییر است ».شهردار
تهران با اشاره به اینکه تحول فناورانه
با هدف ایجاد شهر هوشمند است،
خاطرنشان کرد« :در این مسیر نیازمند
کمک هستیم ،مثال در اسناد جامع
در بحث تکمیل  ۱۱خط مترو برای ما
که فاصله را حدود ۲۰

سال به پنج سال کاهش دهیم؛ یا در
بحث اتوبوس ،سا ل گذشته  2هزار 225
اتوبوس به ما تحویل داده شد ولی طبق
اسناد جامع ،تهران نیاز به  9هزار اتوبوس
دارد .بر همین اساس از سال گذشته تا
پایان سال هدفگذاری کردیم که  5هزار
دستگاه اتوبوس را فعال کنیم و اکنون
تعداد آنها بالغ بر  3هزار دستگاه است.
همچنین از  ۷۸هزار تاکسی و ون6 ،
هزار مورد آن به ون بر میگردد که ۹۸
درصد از این و نها فرسوده هستند و از
عمر مفید بیش از  ۵۰درصد تاکسیهای

برای مسئوالن شهری بود .تحقیقهای داخلی
و خارجی در همان زمان میگفت آلودگی

سواری در تهران (طرح زوج و فرد) ،اصالح

هوای تهران بیشتر نتیجه سوخت ناقص و

و بهسازی خودروها از جمله نوسازی ناوگان

نیمهناقص موتورهای وسایل نقلیه بوده است.

عمومی و خرید اتوبوسهای نو و همچنین

بنابراین آالیندههای خودرویی نقش مهمی

گازسوز کردن تاکسیهای درون شهری ،تغییر

در آن سال در معضل آلودگی هوا داشتند.

مقررات رانندگی در تهران و فرهنگسازی و

روزنامه اطالعات در  20آذرماه سال  1356در

ترغیب به دوچرخهسواری از کارهای دولت

گزارشی به آلودگی هوای شهر تهران میپردازد.

پهلوی برای کنترل آلودگی هوای شهر تهران

در گزارش این روزنامه مجموع آالیندههای

به شمار میرود .بعد از انقالب هم با وجود

هوای تهران به میزان  78.55درصد ناشی

اینکه بارها هشدار آلودگی هوا داده شده اما

تهران

با وجود اینکه آلودگی هوا جانهای بسیاری
را گرفته ،اما راهکارهای بلند مدت به دلیل
مشکل کمبود اعتبار و کسری بودجه بیشتر

مرکز پژوهشهای مجلس در سال 98
ی معضل آلودگی هوا در
در آسيبشناس 

کاهش آلودگی هوا از جمله نوسازی ناوگان

ساختار کلی کشور ،سياستهای اجرایی را

ل و نقل عمومی ،توسعه وسایل نقلیه
حم 

مقصر دانست .طبق این گزارش عمده این

برقی ،بهبود راندمان نیروگاهها ،اصالح کیفیت

سیاستها یا به نحوی موجب تداوم و تشدید

سوخت و  ...نیاز به صرف بودجه و زمان زیاد

آلودگی هوا میشوند یا اولویتی برای کاهش

دارند .اما در شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر

آلودگی هوا ندارند .همچنین این گزارش به

کشور ،اجرای این راهکارها با مشکل و کندی

جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست به

مواجهاند .از طرفی اوضاع آلودگی هوا در

عنوان دستگاه نظارتی و حاکمیتی اشاره

کالنشهرها روزبهروز بدتر میشود و نمیشود

میکند و میگوید که این سازمان متناسب

این وضعیت را به حال خود رها کرد .از این

با پیچیدگی و ابعاد علمی و اجرایی معضل

رو مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین

آلودگی هوا طراحی نشده است .یعنی ساختار

گزارش خود راهکارهای پربازده و کمهزینه

درونی سازمان برای اجرای وظایف نظارتی و

را برای کنترل آلودگی هوا ارائه داده است.

حاکمیتی سازمان در رفع معضل آلودگی هوا

این راهکارهای موقتی به عنوان جایگزین

تناسب چندانی با تعداد و تخصص نیروی

راهکارهای اصلی معرفی شده تا به صرف

انسانی در موضوع آلودگی هوا ندارد .همچنین

هزینه بسیار کمتر ،آلودگی هوا را تا حد زیادی

کندی ساختار موجود و امكان برونسپاری

کاهش دهد .این  ۱۵راهکار که برای منابع

فعاليتهای نظارتی یا پژوهشیکاربردی

مختلف آالینده هوا پیشنهاد شده ،عبارتند

نيز وجود ندارد .طبق این گزارش ،سازمان

از الزام به انجام آزمون آالیندگی جادهای

حفاظت محیط زیست باید بتواند از
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اختیارات قانونی خود استفاده حداکثری کند

خودرو پیش از زمان تولید انبوه ،نصب

اما از ابزار حقوقی و مراجعه به قوه قضائيه

فیلتر جاذب ذرات معلق بر روی کامیونها

به دليل پيچيدگیهای فراوان قوانين مرتبط،

و اتوبوسهای دیزلی درون شهری ،بازسازی

استفاده نمیشود.

اساسی و نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر

چرا قانون ،هوا را پاک نمیکند؟
آسیبشناسی

ناکارآمدی

قوانین

در حوزه هوای تهران نشان میدهد که
ساختار خشک قوانين متناسب با تغييرات
آلودگی هوا(در نوع و مقدار) ،نيست.
همچنین قوانين و مقررات به حد کافی
کارشناسی نشده و بعض ًا بدون در نظر گرفتن
پيچيدگیهای مسئله آلودگی هوا مصوب
میشوند .تبعات اجرای قوانين نيز به درستی
ارزیابی نشده که در نهایت منجر به اجرای
نشدن کامل قانون ،تعویق و مهلت خواستن
و یا تغيير و به روزرسانی بدون اجرای قانون
و مقررات شده است .مراجع تصميمگير در
موضوع آلودگی هوا بسيار متعددند و بعض ًا
هم هستند .به این ترتیب سيستم واحد
تصميمسازی و تصميمگيری در موضوع
آلودگی هوا در کشور وجود ندارد .مجریان
قوانين و مقررات هم متعدد و پراکندهاند و

روی اتوبوسهای فرسوده ،نصب تجهیزات
 DOC + lean Nox trapبر روی اتوبوسهای
گازسوز درون شهری ،درج کد شناسایی
روی کاتالیست در زمان تولید و بازبینی
در مراکز معاینه فنی ،تعویض کاتالیست
تاکسیها ،بازیابی کاتالیست خودروهای
شخصی بنزینی ،نصب انژکتور و تغییر
سیستم پاشش سوخت موتورسیکلتهای
کاربراتوری ،مدیریت تقاضای سفرهای درون
شهری ،مدیریت تقاطعها و تخلفات اثرگذار
شهرداریها و پلیس ،حذف کارکرد درجا در
پایانههای اتوبوسرانی ،مدیریت توزیع سوخت
با کیفیت ،اجرای طرح کهاب در جایگاههای
سوخت و در نهایت نصب فیلتر جاذب ذرات
معلق بر روی ماشینآالت عمرانی و ژنراتورها.
این راهکارها به پیشنهاد مجلس در صورت
اقدام فوری میتواند به طور موقت در حکم
مسکنی عمل کند و آلودگی هوای تهران را به
طرز چشمگیری کاهش دهد.

کاهش دو تا سه برابری آلودگی هوا

ميزان پيشرفت برنامهها يكسان و متناسب

با راهکارهای موقت

نيست .

دولت به شکل غیرمستقیم هوا را

آلوده میکند

گزارش مجلس در ادامه به نقش دولت (به
دلیل تصدیگری عمدهای که در اقتصاد
دارد) و تأثیر آن در آلودگی هوا میپردازد.
بر اساس این گزارش ،مهمترین عامل
غيرمستقيم توليد آلودگی هوا ،دولت است.
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان
بخشی از دولت ،دستگاه حاکمیتی و نظارتی
بر کاهش آلودگی هواست .چنين ترکيبی،
نظارت و حاکمیت دولت بر دولت است که
نتيجه آن ،اجرا نشدن قوانين به دليل نبود
مطلق ضمانت اجرایی برای چنين نظارتی
است .البته سازمان حفاظت محيط زیست به
عنوان متولی اصلی محيط زیست و مشخص ًا
آلودگی هوا در کشور ،بدون همكاری با سایر

آلودگی هوای شهر تهران با اجرای  ۱۵راهکار
منتخب کمهزینه و زودبازده ،حداقل 27.8
درصد از انتشار آالیندههای گازی و  19.6درصد
از انتشار آالینده ذرات معلق کاهش پیدا خواهد
کرد .برای این میزان کاهش چیزی در حدود
 107هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است
که بخشی از آن توسط دولت ،بخشی توسط
شهرداریها ،بخشی آورده متقاضیان و باقی
از سایر منابع قابل تامین است .با صرف این
هزینه ،حداقل  176هزار میلیارد ریال عایدی
اقتصادی ناشی از کاهش آلودگی هوا به دست
خواهد آمد و طول دوره بازگشت سرمایه کمتر
از یک سال خواهد بود .این ارقام در مقایسه
با اجرای راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا
بسیار مقرون بهصرفهتر و مؤثرتر است ،به
گونهای که با صرف کمتر از یک سوم هزینه،
بین  ۲تا  ۳برابر آلودگی هوا کاهش مییابد.

نوبت اول

فراخوانمناقصاتعمومی

اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه زیر را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) به آدرس
 WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد.

خرید خدمات مشاوره به روش QCBS
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه

شماره مناقصه در سامانه

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت

مبلغ برآورد اولیه

مبلغ تضمین فرآیند

(ریال)

ارجاع کار مناقصه(ریال)

1

2001004217000130

خرید  1000عدد میز معلم

-----

900.000.000

2

2001004217000131

خرید  1000عدد صندلی بازودار

-----

290.000.000

3

2001004217000132

تکمیل مدرسه  3کالسه روستای کهنه قشالق چاراویماق

9.252.431.936

462.630.000

4

2001004217000133

تکمیل مدرسه یک کالسه روستای وردین اهر

10.037.315.840

501.870.000

5

2001004217000134

تکمیل مدرسه  2کالسه دمیرچی نظرکهریز

7.654.789.611

382.740.000

6

200100421700135

احداث مدرسه  3کالسه روستای سلین خداآفرین

9.406.421.885

470.330.000

شهر جیرفت

7

2001004217000136

تکمیل مدرسه 6کالسه روستای اورتاسو چاراویماق

45.736.556.414

3.286.830.000

مطالعات مرحله

8

2001004217000137

احداث مدرسه  2کالسه روستای امیرآباد چاراویماق

8.580.942.791

429.050.000

ردیف

درصد مساحت تهران قابل نوسازی

شهری در دوره پهلوی دوم ،معضلی بزرگ

طرحها تنها نقش مُ سکن را ایفا کرده است.
طرحهایی مثل محدودیت حرکت خودروهای

آگهی مناقصه

او تحول دوم را تحول سخت و کالبدی

ما نیز گذشته است».

وعده حل مشکل آلودگی هوای

مواقع روی زمین میمانند .راهکارهای دائمی

دارای عالقمندیهای سازمانی متناقض با
از سوخت بنزین خودروها و  11.09درصد

با حضور معاونان و مدیرانی از دو نهاد

مشخص شده

مداومی درباره آلودگی هوا انجام نشده است.

خواهد شد.

ثابت و سیار  47درصد از غلظت pm 2.5

بزرگ بر لزوم بازنگری طرح ترافیک

هدفمان

مجلس شورای اسالمی ،مطالعات یکپارچه و

اجرای تكاليف خود با مشكالت جدی مواجه

با این حال سهم آلودگی هوای تهران از منابع

باید بازنگری شود

را

دستگاههای اجرایی و سایر قوای نظام در

موضوع مناقصه

ستاد ایران

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
 -1بصورت نقدی در وجه شماره حساب  4054030607565573تمرکز وجوه سپرده اداره کل نوسازی مدارس استان یا شماره شبا
 , IR190100004054030607565573شناسه واریز 905127654100004054030607565573
 -2بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی به سرر سید  3ماه از تاریخ صدور

*مهلت دریافت اسناد ردیف یک و دو:تا ساعت  13:30روز دوشنبه1401/09/07

*زمان بازگشائی پاکات فرایند ارجاع کار :ساعت  10صبح روزیکشنبه  1401/09/19می باشد.
*هزینه آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود .

(ریال)

برآورد (ریال)

بر اساس بخشنامههای شماره

مطالعات مرحله

/104ج1401/3

/105ج1401/3

اول و دوم و نقشه
برداری کنار گذر

اول و دوم و نقشه
برداری کنار گذر

-

-

16،963،033،684

 100/62364مورخ ،1389/08/15

 101/84702مورخ  1383/05/12و
 1400/329450مورخ 1400/07/17
بر اساس بخشنامههای شماره

-

-

20،864،593،570

 100/62364مورخ ،1389/08/15

 101/84702مورخ  1383/05/12و
 1400/329450مورخ 1400/07/17

شهر کهنوج

 oمهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی :ساعت  19روز  1401/09/06تا تاریخ .1401/09/12

 oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای :تا ساعت  14روز دوشنبه تاریخ .1401/09/28

 oاطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس:

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :تا ساعت 13:30روز یکشنبه مورخه 1401/09/06می باشد.
*زمان بازگشائی ارزیابی کیفی :ساعت  10صبح روزپنج شنبه  1401/09/17می باشد.

شماره

عنوان

تضمین

نوع

فهرست بها

 oزمان بازگشایی پاکتهای مناقصه یک مرحله ای :ساعت  8روز سه شنبه تاریخ .1401/09/29

*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تاساعت13:30روزیکشنبه*1401/09/20زمان بازگشائی پاکات:روزدوشنبه1401/09/21

*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت 13:30:روز چهارشنبه مورخ  1401 /09/16می باشد.

عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

جیرفت -حدفاصل سیلو و پلیس راه ،بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره  2تلفن 034-43310516 :و سایت www.jkerman.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401.09.02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401.09.03 :

فرهاد فرهودی -مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

 mrud.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور ()http://iets.mporg.ir

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و دفتر ثبت نام  88969737و
85192768

شناسه آگهی 1414344 :

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

7

پیام ایران

| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | ۲۴۴۰چهارشنبه  ۲آذر | 1401

| خراسان شمالی |

| کرج |

| یزد |

مساحت ذخیرهگاههای جنگلی

برپایی جشنواره گردشگری کودک

تجهیز تاکنون  ۹۲درصد چاههای

در خراسان شمالی افزایش یافت

و دانشآموز تا  ۳۰آذر در البرز

رئیس اداره جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از

امضای تفاهمنامه سنددار
شدن امالک آموزش

کشاورزی یزد به کنتور هوشمند

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی البرز خبر داد :جشنواره گردشگری

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای یزد بر هدفگذاری کاهش

و پرورش در کرمان

افزایش مساحت ذخیرهگاههای جنگلی در این استان خبر داد.

کودک و دانشآموز در کاخ مروارید برپاست و تا  ۳۰آذر ادامه دارد .به گزارش مهر ،البرز

 ۲۰۰میلیون مترمکعبی مصرف آب در استان تا سال  ۱۴۰۵در راستای سازگاری

مهدی قدیمی اظهار کرد :در گذشته مساحت ذخیرهگاههای جنگلی در این استان

فریدون محمدی ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید از روند برگزاری جشنواره گردشگری

با کمآبی ،از تجهیز  ۹۲درصد چاههای کشاورزی و  ۶۵درصد صنایع به کنتورهای

کرمان -تفاهمنامه سه جانبه بین وزارت آموزش و

حدود  ۷هکتار بوده اما با اقدامات صورت گرفته مساحت این جنگلها به  ۸۲هزار

کودک و دانشآموز در کاخ مروارید اظهار کرد :این جشنواره که به تازگی فعالیت خود

هوشمند آب تاکنون خبر داد.

و  ۲۸۳هکتار رسیده است .وی گفت :در حال حاضر این جنگلها به صورت قرق

را شروع کرده در دو بخش کودک و خانواده و دانشآموزی برگزار میشود که در فاز اول

جواد منصوری در نشست با خبرنگاران که با موضوع آشنایی با کنتورهای

کامل درآمدهاند.

نمایشگاه سوغات ،صنایعدستی و بازی و سرگرمی برای کودکان برپاست و از چهارم

هوشمند آب برگزار شد ،اظهار کرد :سند سازگاری با کمآبی در فاز نخست با

قدیمی با اشاره به اینکه یکی از گونههای منحصربهفرد در این استان درختهای

آذر به بعد با آغاز هفته پژوهش وارد فاز گردشگری دانشآموزی میشود .مدیرکل

تدارک اقدامات و تدوین برنامهها و وظایف مختلف برای دستگاههای مرتبط

اُرس است ،افزود :در ذخیره گاه های جنگلی مقدار قابل توجهی از مناطق بکری که

ع دستی البرز ادامه داد :در این بخش عالوه بر
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنای 

در نظر دارد تا افق سال  ۱۴۰۵در سه بخش صنعت ،کشاورزی و شرب استان،

درخت های اُرس رویش پیدا کرده ،وجود دارد.

فضای نمایشگاهی ،فضای کارگاهی هم برای تورهای دانشآموزی دایر است که با

میزان مصرف آب را به میزان  ۲۰۰میلیون مترمکعب کاهش دهد.

رئیس اداره جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با بیان

انواع صنایعدستی استانهای مختلف با آموزش مربیان این رشتهها در کارگاهها از

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای یزد هدف از تدوین این سند

اینکه یکی از اهداف اجرای طرح قرق جلوگیری از چرای دام ،جلوگیری از تخریب

نزدیک آشنا میشوند .موارد دیگری از جمله استیج «فریاد شادی» برنامههای شاد و

را به صفر رساندن میزان افت سطح آبخوانهای استان تا سال  ۱۴۰۵ذکر کرد

سرزمینی است ،ادامه داد :با اجرای این طرح اُرسستانهای (رویشگاههای درخت

متنوعی را برای کودکان فراهم کرده است .محمدی با اشاره به اینکه معرفی جاذبههای

منصوری یادآور شد :در دورانی نه چندان دور سطح آبهای زیرزمینی در استان

اُرس) این استان از خطر تهدید دام ها در امان میمانند.

گردشگری البرز و ایران به صورت ویدئو پروژکتور و تصاویر صورت میگیرد ،افزود:

کویری یزد به نحوی بود که چاههای چهل گزی(متری) در این دیار معروف

این مقام مسئول اظهارکرد ۲۵ :هزارهکتارازمساحت جنگلهای استان ،جنگلهای

هدف این است که کودکان به همراه خانواده و همچنین دانشآموزان در این فضا با

بود ولی اینک عمق آبدهی چاهها در شهر یزد به  ۸۰تا  ۱۰۰متر و در برخی نقاط

هیرکانی و مابقی ایران تورانی هستند.

انواع صنایعدستی و جاذبههای گردشگری آشنا شوند .

استان حتی به  ۳۰۰متر نیز رسیده است.

پرورش ،وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد
امضا شد و بر اساس این تفاهمنامه برای تمامی
امالک آموزش و پرورش در روستاها سند ثبتی صادر
میشود .به گزارش تسنیم ،همایش روسای ادارات
حقوق ،امالک و حمایت قضایی آموزش و پرورش
استانهای سراسر کشور صبح دیروز با حضور نوری،
وزیر آموزش و پرورش ،نیکزاد ،رئیس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی کشور ،حجتاالسالم والمسلمین
حسن علیدادی سلیمانی ،نماینده ولیفقیه در
استان و امام جمعه کرمان ،فداکار ،استاندار کرمان
و پورابراهیمی و زاهدی ،نمایندگان مردم کرمان در
مجلس شورای اسالمی در سالن همایش شهید
سپهبد قاسم سلیمانی دیوان محاسبات کرمان برگزار
و تفاهمنامه سه جانبه بین وزارت آموزش و پرورش،
وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد امالک

اهواز

فغان مادر پلهای تاریخی از کمبود اعتبار
خرمآباد -بیش از سه سال از وقوع سیالب

مادر پلهای تاریخی ایران یکی از بناهای

میگذرد و همچنان «کشکان» به عنوان مادر

ارزشمند دوره ساسانیان به شمار میرود و

پلهای تاریخی ایران به دلیل کمبود اعتبار

حفاظت از آن در اولویت این اداره کل قرار دارد

مرمت ،در هراس و خطر وقوع سیالبی دیگر

که در این راستا ،اجرای هزار مترمکعب استحکام

ا ست .

بخشی در بستر پل بر اساس اصول و منشور

بیشترین خسارت سیالب متوجه بسترها ،پایهها

بینالمللی صورت گرفته است.

و اتصال بستر و پایهها در پلهای تاریخی

حسنپور بیان داشت :در بازدید هفته پیش

عطا حسنپور مدیرکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع

لرستان بود به طوری که یکی از پایههای پل
تاریخی «کشکان» در آب غوطهور شد و آب آن

فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی مشکالت

را با خود برد و به پل پایین دستی برخورد کرد و

و آسیبهای پل تاریخی کشکان مطرح شد تا

موجب خسارت به پل این هم شد و پایه اصلی

نسبت به رفع آنها به منظور حفاظت از این اثر

اظهار داشت :در راستای حفاظت از

فرهنگی،

وی گفت :با توجه به فصل بارندگی و احتمال

گردشگری و صنایع دستی لرستان در رابطه با

جاری شدن سیلهای فصلی و همچنین قرار

سوم مرمت و استحکامبخشی آن

آن  ۱۳درجه کج شد.
عطا

مدیرکل

حسنپور

پایگاههای

ماندگار تصمیمگیری شود.
میراث

مرمت و حفاظت از پل تاریخی «کشکان» اظهار

گرفتن این پل تاریخی در مسیر رودخانه

داشت :در راستای حفاظت از این پل تاریخی

«کشکان» ،به منظور اجرای عملیات ضروری و

و ارزشمند فصل سوم مرمت و استحکامبخشی

رفع خطر و انجام سازه نگهبان و کالفکشی دوره

آن انجام شد.

پایه برای جلوگیری از ریزش احتمالی ،نیازمند

وی ،عنوان کرد :پل تاریخی «کشکان» به عنوان

 ۳۰میلیارد ریال اعتبار هستیم.

دستی لرستان در رابطه با مرمت و

حفاظت از پل تاریخی «کشکان»
این پل تاریخی و ارزشمند فصل

انجام شد

یک مسئول در خراسان شمالی خبر داد:

راهاندازی ایستگاههای پیش آگاهی
برای پیشگیری از شیوع آفات کشاورزی
خراسان شمالی -مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد

حسن علیدادی سلیمانی امام جمعه کرمان با بیان
استفاده کنیم و این ظرفیتها بالفعل شوند ،اظهار
داشت :بهترین راه پیشرفت کشور توجه به واقعیتها،

عالوه بر فعالیت شرکت فوالد و تأمین نشدن حقابه

بدی در آینده رخ میدهد و چه آثار منفی و مخربی

که وضعیت اسفناکی را برای تاالب شادگان رقم زده،

برای سالمتی شادگانیها به وجود میآید.

این بار اجرای طرح پتروشیمی در محدوده تاالب بر

یک فعال محیطزیست خوزستانی میگوید :تاالب

نگرانی مردم و فعاالن محیط زیست افزوده است.

شادگان در حال حاضر مشکالت فراوانی دارد که

تاالب شادگان که شاید این روزها حال و روز خوشی

مهمترین آن تأمین نشدن و رعایت نشدن حقابه

ندارد و قصه پر غصه آن از وقتی شروع شد که پای

زیستی تاالب به دالیل مختلف است؛ در شرایط تغییر

نفت به سرنوشت آن باز شده و در باالدست این

اقلیم و گرمایش زمین هستیم که برخی سالها

تاالب با احداث «سد مارون یک» میزان حقابه تاالب

کمبود بارشها بسیار شدید و در برخی سالها نیز

شادگان نیز کمتر شد.

بارندگیها خوب است ولی به دلیل سدهای متعددی

این در حالی است که نام تاالب شادگان مثل تاالب

که در مسیر تاالب وجود دارد ،این حقابه تأمین

هورالعظیم در فهرست قرمز تاالبهای در معرض خطر

نمیشود .کرامت حافظی ادامه میدهد« :سد مارون

نابودی و خروج از کنوانسیون تاالبها (کنوانسیون

یک» در سالیان اخیر در باالدست تاالب شادگان

رامسر) قرار دارد؛ از طرفی احداث فوالد شادگان در

کشاورزی را توسعه داده و آب کمتر به سمت تاالب

حریم و محدوده تاالب شادگان عامل دیگری در به

شادگان سرازیر میشود؛ ساخت یک سری سدهای

شماره افتادن نفس تاالب بوده و از طرفی دیگر هم

جدید از جمله مارون دو (آبریز) هم در استان

کاهش قابلتوجه بارندگیها ،خشکسالی ،تغییر اقلیم

کهگیلویه و بویراحمد در حال پیگیری است.

(افزایش گرمای زمین و میزان تبخیر آب) و بحران

او با اشاره به اینکه ساخت سدهای جدید میتواند

کمآبی نیز باعث تسریع و تشدید خشکی تاالب

برای تاالب شادگان مخاطراتی را داشته باشد ،بیان

شادگان شده است.

میکند :مهمترین مخاطره برای تاالب شادگان این

این روزها هم پای طرح پتروپاالیش به فهرست بلند

است که اولویت قانونی حقابه زیستی که مقدم بر

باالی متجاوزان به حریم و محدوده تاالب نگونبخت

صنعت و کشاورزی است ،رعایت نمیشود؛ شادگان

شادگان باز شده است؛ یعنی برنامهریزی شده تا

و بهبهان اراضی کشاورزی دارند و اراضی منطقه

پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع آببر در محدوده

دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد هم در حال

تاالب شادگان کلنگزنی و احداث شود.

افزایش است ،همه این آبهایی پیشبینی شده

از آنجایی که پتروشیمی جزو صنایع آببر و آالینده

برای استفاده در این کشاورزیها حقابه تاالب

است ،میتوان حدس زد چه فجایع محیط زیستی

محسوب میشود.

ظرفیتسنجی و اولویتبندی است.
محمدمهدی فداکار ،استاندار کرمان نیز در این جلسه
با بیان اینکه امروز آموزش و پرورش از اولویتهای
کشور است ،افزود :اگر در آموزش و پرورش به خوبی
عمل شود ،بسیاری از مشکالت آینده برطرف میشود.

فعالیت  ۱۴اقامتگاه

بومگردی در روستاهای

هدف گردشگری کردستان
ث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
سنندج -مدیرکل میرا 
دستی کردستان از فعالیت  ۱۴اقامتگاه بومگردی
در هفت روستای هدف گردشگری استان خبر داد.
به نقل از روابطعمومی میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان کردستان ،یعقوب گویلیان اظهار
داشت :اقامتگاههای بومگردی چند سالی است که در
روستاهای استان پذیرای مسافران و گردشگران داخلی
و خارجی هستند.
وی گفت :در حال حاضر  ۳۶اقامتگاه بومگردی دارای
مجوز در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.
ع دستی
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنای 
استان کردستان اظهار کرد :از این تعداد  ۱۴اقامتگاه
بومگردی در هفت روستای هدف گردشگری شامل
روستاهای «دوالو»« ،آویهنگ»« ،نوره»« ،صلواتآباد»،
«بیساران»« ،قصالن» و «بلبر» قرار دارد .وی عنوان

گفتنی است  ۶۶منطقه ریسکپذیر در این استان وجود

کشاورزی خراسان شمالی از راهاندازی  ۲۱ایستگاه پیش

دارد که ایجاد ایستگاههای پیش آگاهی کشاورزی نقش

آگاهی در این استان به منظور پیشگیری از شیوع آفات و

مهمی برای جلوگیری از بروز خسارت ها دارد.

توگو
بیماریهای کشاورزی خبر داد .محمد رضایی در گف 

نصب دستگاههای دیتاالگر یکی از مهمترین اقداماتی

با ایسنا اظهار کرد :بسیاری از خسارتهای وارده (وقوع

است که باید در این زمینه انجام شود .با نصب

آفات و امراض ،سرمازدگی) به بخش باغی و زارعی را

دستگاههای دیتاالگر به مدت سه سال و تحلیل دادههای

میتوان با پیشبینیهای به موقع مدیریت و از وقوع آن

به دست آمده دیگر بعد از آن مدت نیازی نیست که در

جلوگیری کرد .وی با اشاره به اینکه این ایستگاهها بیشتر

منطقه حضور داشته باشیم بلکه با اطالعات به دست آمده

برای باغات راهاندازی شدهاند ،افزود :این ایستگاهها

در همان ایستگاه میتوان پیشبینیهای الزم را انجام

آفتهای کرم سیب ،بیماری لکه سیاه سیب ،سفیدک

داد .منطقه بدرانلو در بجنورد یکی از مناطقی به حساب

انگور و کرم خوشهخوار را رصد و پایش میکند.

میآید که در چند سال گذشته به علت نوسانات دمایی و

رضایی ادامه داد :بر اساس پروژههای پیش آگاهی در

رطوبتی درتاکستانهای آن خسارتهای سنگین ناشی از

 ۹منطقه در این استان  ۴آفت مذکور مورد پایش قرار

سفیدک انگور وارد شده است.

میگیرد.وی تصریح کرد :برای امسال به سازمان حفظ و

سوتیتر :مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی

نباتات پیشنهاد شده تا ایستگاههای پیش آگاهی برای

خراسان شمالی :این ایستگاهها آفتهای کرم سیب،

کنترل و پایش و جلوگیری از شیوع آنها برای مزارع

بیماری لکه سیاه سیب ،سفیدک انگور و کرم خوشهخوار

کشاورزی راهاندازی شود.

را رصد و پایش میکند

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه

بالمعارض متقاضی خانم روح انگیز براه فرزند چراغ به شماره شناسنامه  3020108209صادره از جیرفت در شش
دانگ یک باب خانه به مساحت 261.60مترمربع پالک  -فرعی از  - 50اصلی مفروز و مجزی شده از پالک –فرعی از

 - 50اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد شهرک فرهنگیان خریداری از مالک رسمی آقای مجید ابراهیمی که به موجب

سند رسمی قطعی به شماره  1398/7/8-8290دفتر  228جیرفت به آقای ماشاهللا مالئی انتقال قطعی گردیده است

«هویه»« ،تخته»« ،دورود»« ،هشمیز»« ،سنگینآباد»،

نصب دستگاههای دیتاالگر یکی

«سالیان» و «گالنه» وجود دارد که بهصورت مداوم

از مهمترین اقداماتی است که

مشغول به فعالیت هستند .گویلیان با بیان اینکه

باید در این زمینه انجام شود.

راهاندازی اقامتگاههای بومگردی میتواند موجب توسعه

با نصب دستگاههای دیتاالگر

گردشگری و رونق اقتصادی در روستاها شود ،افزود:

به مدت سه سال و تحلیل

فعاالن این صنعت باید ضمن ترسیم برنامههای مطلوب
و ارائه خدمات کیفی ،تالش کنند آداب و رسوم ،فرهنگ

دادههای به دست آمده دیگر

محلی ،طبیعت بکر ،جاذبههای روستایی ،صنایع

بعد از آن مدت نیازی نیست

دستی ،غذاهای سنتی و آثار تاریخی استان را ب ه بهترین

که در منطقه حضور داشته

ث فرهنگی،
نحو به گردشگران معرفی کنند .مدیرکل میرا 

باشیم بلکه با اطالعات به دست

گردشگری و صنایع دستی کردستان ،یادآور شد :از

آمده در همان ایستگاه میتوان

سرمایهگذارانی که مایل به ساخت و احداث خانههایی

پیشبینیهای الزم را انجام داد

لزایی پایدار در روستاهای
با معماری سنتی و اشتغا 
استان باشند ،استقبال و حمایت میشود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نوبت اول

فاقد سند رسمی برابر رای شماره  1401/6/23- 1401603190910001617هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

«گومهای»« ،درهتفی»« ،شیان»« ،طائینه»« ،توریور»،

برابر رای شماره  140160319012002609هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت

نوبت دوم

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

کرد ۲۱ :اقامتگاه دیگر نیز در روستاهای «گلین»،

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه

مشتمل بر خانه به مساحت  3973/25مترمربع پالک  449اصلی واقع در سیرجان روستای اسحاق آباد بخش 38

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض

بالمعارض متقاضی آقای محمد ضیغمی فرزند اصغر به شماره شناسنامه  44صادره از سیرجان در یک قطعه باغ

کرمان خریداری از مالک رسمی آقای قلی فیروزی قهستانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی

داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ

محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود

توضیحات:

در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند

حقوق ارتفاقی :با حق عبور جوی آب قنات از مورد تقاضا

تاریخ انتشار نوبت اول1401/09/02:

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/02:

مالکیت صادر خواهد شد.

مصیبحیدریان
م الف 413:

صالحیت که تجربه وتوانایی انجام کار را دارند ،دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد واطالع ازشرایط
شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(مناقصه)مراجعه تا پایان وقت اداری مورخ
 1401/09/10اسناد را ازطریق سامانه مذکوردریافت و همچنین تاپایان وقت اداری  1401/09/20پیشنهادات خود را
تسلیم سامانه نمایند .ضمناً شرکتکننده بایستی اصل ضمانتنامه بانکی را 2روزقبل ازبازگشایی قیمت ها تحویل
امور قراردادهای شهرداری مرکزی نمایند.

(الزم به ذکراست شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک ازپیشنهادات مختاراست).
مدت اعتبارپیشنهادات 2ماه می باشد،سایرجزئیات مربوطه دراسناد مناقصه درج شده است.

تاریخ انتشارنوبت اول 1401.08.25 :

اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری رفسنجان

مصیب سالمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی

محمد آرمان پور

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140160319012002608هیات 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 حسین غیب زاده فرزند وكیل به شماره شناسنامه  25صادره از سیرجان در یک

قطعه باغ مشتمل بر خانه به مساحت  4956/20مترمربع  449اصلی واقع در سیرجان روستای اسحاق آباد بخش
 38کرمان خریداری از مالک رسمی آقای قلی فیروزی قهستانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی

داشته باشند میتوانند 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.
توضیحات:

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/17:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/02:

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی 1406055 :

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی -آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای

شماره  1401/4/21- 140160319091000955هیات

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کرامت رویان فرزند

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/16:

محمد کردستانی

رئیس ثبت اسناد امالک
م الف155:

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

فاقد سند رسمی برابر رای شماره  1401/08/23 -140160319079000584هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا سالمی فرزند رضا به شماره شناسنامه  5360005599صادره از
رودبار در یک باب خانه به مساحت  806متر مربع پالک  739فرعی از - 190اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1

فرعی از  190اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب  -بلوار ولیعصر بخش  46کرمان خریداری از مالک رسمی آقای

عباس به شماره شناسنامه  625صادره از عنبرآباد در

شش دانگ یک باب خانه به مساحت 385.60

مترمربع پالک  -فرعی از - 46اصلی مفروز و مجزی

شده از پالک –فرعی از  - 46اصلی قطعه یک واقع

در عنبرآباد شهرک نارنج خریداری از مالک رسمی

آقای (کرامت رویان ) محرز گردیده است.لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی

میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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

مصیب سالمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است

به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/16:

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی

تاریخ انتشار نوبت اول1401/09/02 :

محمد آرمان پور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف

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

حقوق ارتفاقی :با حق عبور جوی آب قنات از مورد تقاضا

نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک شهرعنبرآباد

اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

تاریخ انتشار نوبت اول1401/09/02 :

نوبت دوم

جمهوری تامیدان تعاون ،ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا ازکلیه پیمانکاران وشرکت های واجد

سه واقع در رودبار جنوب خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین ،محمد کریم ،محمد حسن ،محمد علی و

نوبت اول

شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب شماره  1013مورخ  1400/12/02شورای محترم

مساحت  286.5متر مربع پالک  740فرعی از - 190اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از  190اصلی قطعه

شناسه آگهی 1406054 :

نوبت دوم

اسالمی شهر ،نسبت به اجرای عملیات جدولگذاری ضلع شرق وغرب بلوار خلیج فارس حدفاصل تقاطع بلوار

متقاضی خانم زهرا بهادری فرزند جواد به شماره شناسنامه  3040483919صادره از رفسنجان در یک باب خانه به

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی مناقصه عمومی

فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140160319079000952هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/17:

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/16:

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

تاریخ انتشارنوبت دوم 1401.09.02 :

اینکه وقت آن رسیده که از ظرفیتهای کشور بیشتر

تیغ پتروشیمی بر گلوی تاالب شادگان

نماینده

تاریخی

وزارت

میراث

امضا شد .در این آیین حجتاالسالم والمسلمین

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/16:

محمد کردستانی

رئیس ثبت اسناد امالک
م الف156:

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
تاریخ انتشار نوبت اول1401/09/02:

مصیب حیدریان
رئیس ثبت اسناد امالک
م الف 412:

روزنامه سیاسی – اجتماعی

دبیر آنالین :سینا قنبرپور

خبرنگار میراث فرهنگی :فاطمه علیاصغر

شبکه های اجتماعی :فاطمه آقامالیی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

دبیر عکس :یاسر خدیشی

خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست :فروغ فکری

صفحهآرایی :ندا صفاریان

روحهللا خدیشی

دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست :مهتاب جودکی

منابع طبیعی و جامعه محلی :ستاره حجتی

سردبیر :امین شول سیرجانی

دبیر منابع طبیعی ،آب و انرژی :فاطمه باباخانی

صفحه آخر :صدف سرداری رفسنجانی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

مدیر هنری :تیوا صمدیان

دبیر سیاسی :علیرضا کیانپور

شهر :سوگل دانائی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

تماس مدیرمسوول:

توزیع تهران :نشرگستر ()۰۲۱۶۱۹۳۳۰۰۰
توزیع استانها :اطالعات ()۰۲۱۲۹۹۹۳۴۴۵
چاپ :صمیم ()۰۲۱۴۴۵۸۲۸۰۳

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :
سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09391999161

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

@payamema

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

@payamema

 /تلفن034-32487477 :

آییننامه اخالق حرفهای پیامما:
www.payamema.ir/akhlagh

| پیام ما دیروز |

چهارشنبه  ۲آذر ۱۴۰۱

سال شانزدهم

شماره پیاپی ۲۴۴۰

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

امور استانها و سایت :فاطمه صمدیان 09192769839

امور اداری :شیوا کرمی

گروه4 :

0903 333 8494

www.payamema.ir

| ادبیات و کتاب |

عکس :میزان

به دلیل بحران کرونا و هزینه زندگی؛

جشنواره بینالمللی کتاب ادینبورگ کوچکترمیشود
جشنواره بینالمللی کتاب ادینبورگ که از سال  ۲۰۲۰به

فرهنگی باغهای اطراف میدان شارلوت در ادینبورگ است

دلیل بحران کرونا ،به شکل فیزیکی خود برنگشت و به

که هر سال با تمرکز بر ادبیات جهان ،اولین نویسندگان،

صورت آنالین برگزار شد ،در بیانیهای اعالم کرد به دلیل

دانشمندان ،استندآپ کمدینها ،هنرمندان کتابهای طنز،

ماهیت غیرقابل پیشبینی اوضاع و احوال مردم ،ابعاد این

شاعران و اندیشمندان برجسته تشکیل میشود.

جشنواره کوچکتر میشود.

ادینبورگ سال  ۲۰۰۴عنوان نخستین شهر ادبیات یونسکو

به گزارش مهر به نقل از بوکسلر ،مسئوالن جشنواره کتاب

را از آن خود کرد .تنها در سال  ۲۰۱۵بیش از  ۲۲۵هزار نفر از

ادینبورگ در بیانیهای اعالم کردند از زمان شروع پاندمی

این رویداد دیدن کردند و سال  ۲۰۱۶بیش از  ۸۰۰نویسنده

کرونا ،تغییر در رفتار مخاطبان ایجاد شده و این تغییر

از  ۵۵کشور در  ۱۷روز برگزاری جشنواره حضور داشتند.

در میان برخی از مخاطبان اصلی جشنواره کتاب به دلیل

این جشنواره سال  ۲۰۲۰به دلیل بحران کرونا ،به شکل

بحران هزینه زندگی تشدید هم شده است.

فیزیکی خود برنگشت ،اما به صورت یک رویداد آنالین

آنها در این بیانیه افزودهاند :در نتیجه همه این مشکالت،

و گسترده با  ۱۴۰برنامه برگزار شد که تماشای همه

مردم در برنامههای کمتری شرکت میکنند و پول کمتری

رویدادهای آنالین در سایتی ویژه ممکن بود.

هم خرج میکنند و با توجه به اینکه هزینهها هم به صورت
مداوم در حال افزایش است و برمبنای اینکه شواهد نشان
میدهد این وضعیت تا سال  ۲۰۲۳و پس از آن هم ادامه
خواهد یافت ،مجبوریم تا یک استراتژی جدید اتخاذ کنیم.
استراتژی جدید آنها یک استراتژی محتاطانه برای عبور
از این دوره بسیار چالشبرانگیز نامیده شده تا بتوان یک
جشنواره کتاب از نظر اقتصادی پایدار در سال  ۲۰۲۳را
آماده و ارائه کند.
جزییات کامل جشنواره سال آینده در مراسم راهاندازی
برنامه در اواسط ژوئن اعالم خواهد شد ،اما جشنواره کتاب
در هر حال طبق برنامه از  ۱۲تا  ۲۸آگوست در کالج هنر
ادینبورگ برگزار میشود.
جشنواره بینالمللی کتاب ادینبورگ از قدیمیترین
جشنوارههای بینالمللی کتاب دنیاست که ریشه در تاریخ،
فرهنگ و سنت اسکاتلند دارد .محل برپایی این رویداد

فصل صید ماهی استخوانی  /عکس از مهدی محبیپور

| سینمای ایران |
آفتاب هر نظر باد
ِ
جمالت
روی خوبت خوبتر باد
ِ
ز خوبی

| قواعد واگیری |

به دنبال گفتوگو هستیم

| نویسنده :آدام کوچارسکی |
| مترجم :علی معظمی |
| انتشارات :چشمه |

زلف شاهین شهپرت را
ُهمای ِ
شاهان عالم زیرِ پَر باد
ِ
دل
ِ

رئیس هیئت مدیره خانه سینما:

چه شیوع بیماریها را مطالعه ،چه سرایت
تداولها (ترندها) را روی اینترنت بررسی

کسی کو بستهٔ زلفت نباشد
چو زلفت درهم و زیر و زبر باد
عاشق رویت نباشد
ِ
دلی کو
خون جگر باد
ِ
همیشه غرقه در

کنیم و چه شیوع دیگری را ،با همین مسئله

کنیم که اصول زیربنایی حاکم بر واگیری
را شکل میدهند .به راهی برای اینکه از

َبُتا چون غَ مزهات ناوَک فِ شاند
مجروح من پیشش سپر باد
ِ
دل
ِ
چو لعل ِشکَّ رینَت بوسه بخشد
رشکر باد
جان من زو پُ ِ
ِ
ذاق
مَ ِ

توضیحات سادهانگارانه فراتر رویم و کشف
کنیم که واقع ًا چه چیزی پشت الگوهای
شیوعی که میبینیم قرار دارد.
هدف این کتاب همین است .با کنکاش
در واگیریهایی که در حوزههای گوناگون
زندگی رخ میدهند درمییابیم چه چیزی
باعث شیوع میشود و چرا شیوعهای

مرا از توست هر دم تازه عشقی
تو را هر ساعتی ُحسنی دگر باد
به جان مشتاق روی توست حافظ
حال مشتاقان نظر باد
ِ
تو را در

گوناگون به این شکل هستند .در این
راه خواهیم دید میان اموری که بهظاهر
متفاوتاند پیوندهایی برقرار است ،از بحران
بانکی ،خشونت با اسلحه و اخبار جعلی
گرفته تا تکامل بیماریها ،اعتیاد به مواد
افیونی و نابرابری اجتماعی .در این زمینه هم
کتاب به مفاهیمی میپردازد که میتوانند به

حافظ

فهم شیوع کمک کنند ،هم به موقعیتهای
غیرعادیای میپردازد که شیوه اندیشیدن

زن ایرانی ،خانه سینما بیانیهای منتشر کرد مبنی
بر اینکه «در چند روز گذشته علیرغم رایزنیهای

اصلی جامعهی ما در شرایط فعلی ،همین است.

اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی و ...

خانه سینما و اعالم پیگیری سازمان سینمایی

طبیعتا هنرمندان هم در همین بخش میگنجند.

خوبی داشتند و هیچ مشکلی وجود نداشت.

در این دو ماه اخیر سعی کرد سیر پیگیری آرام
ما را راجعبه الگوهای ابتال ،باورها و رفتارها
عوض کردهاند.
کوچارسکی بر اصطالح «نرخ شیوع»
تاکید دارد و معتقد است فرقی ندارد
گسترش چالش سطل آب یخ در
شبکههای اجتماعی باشد یا در نحوه
آلودگی به یک ویروس زنده ،هر دو به
یک شیوه عمل میکنند .از ویژگیهای
این کتاب این است که نیازی نیست
ریاضی بدانیم یا اپیدمیولوژی و همانطور
که مترجم در ابتدای کتاب نوشته
است« :بدون نیاز به پیش داشتههای
علمی تخصصی دید خوبی نسبت به
حوزههای مختلفی به دست میدهد که
مفهوم واگیری در آنها کاربرد مییابد؛ از
بیماریهای همهگیر گرفته تا شبکههای
اجتماعی ،برنامههای تبلیغاتی ،بازارهای
مالی و خشونت خیابانی».

و منطقی خود را داشته باشد ،با نهادهای ذیربط
گفتوگو کند تا بخشی از این مشکالت حل شود
ولی به نظر میرسد در جاهایی ترجیح داده
میشود که این گفتوگو با آن شکلی که در حال
پیش رفتن بود ،ادامه نداشته باشد .انگار برخی
به دنبال این هستند که به نوعی لشکرکشی اتفاق
بیفتد».
به گزارش ایسنا ،محمدمهدی عسگرپور درباره
وضعیتی که برای برخی هنرمندان پیش آمده و
پیگیریهایی که صورت داده است و نیز درباره
شرایط این روزهای کشور گفت :وقتی میخواهیم
درباره مقطع فعلی یعنی همین امروز و روز گذشته
و چند روز پیش از آن صحبت کنیم باید موضوع
را گستردهتر از یکی دو اتفاق خاص اخیر مثل
بازداشت دو بازیگر ببینیم؛ یعنی مسئله را نه صرفا
در سطح هنرمندان ،بلکه در سطح جامعه ببینیم.
آنچه اتفاق افتاده مسائل انباشته شد ه حداقل دو،
سه ده ه است و به نظرم اشتباه است اگر فکر
کنند این اتفاقها مربوط به حجاب است؛ اتفاق ًا
برعکس ،مربوط به یک ماجرای گسترد ه است که

| سینمای جهان |

درگذشت آخرین بازمانده
از بازیگران «بر باد رفته»

آخرین روز از آبانماه در پی دستگیری بازیگران

امروز با این پدیده مواجه هستیم و اتفاق ًا مسئله

پی این اقدام و بیانیه گفته است« :خانه سینما

شیوع مشخص هستند از وجوهی متمایز

همه ابعاد آن باید بررسی شود .اما نکته اینجاست
زمان مرگش در سال  ۲۰۲۰هر سال در روز تولدش
با او تماس میگرفته است .پنج سال بعد پس
از شکست دادن صدها کودک کاندید برای بازی در
فیلم «بر باد رفته» ،او در فیلم هایی چون «خوارز»
با بازی «پل مونی» و «بت دیویس»« ،رودخانه
سرخ» در نقش پسرخوانده «جان وین» و در نقش
مقابل «جیمز استوارت» در فیلم «پیکان شکسته»
ظاهر شد .او آخرین بازی خود را در سال ۱۹۵۷
در سه اپیزود از سریال «آلفرد هیچکاک تقدیم

که متاسفانه در طول سالهای اخیر زمینه
گفتوگوی درست و شنیدن صداهای مختلف و
عمل کردن به آنچه باید اتفاق بیفتد شکل نگرفته
است .وقتی برخی مطالبی را که مطرح میشود،
ریشهیابی کنید میبینید که بعضی از موضوعها
در سالهای گذشته سادهتر بودند ولی به آنها
توجه نشد ،همینطور روی هم انباشته شدند و
حاال به یک خشونت منتهی شدهاند .اگر هیچ
کدام از طرفین نخواهند باب گفتوگو را باز کنند

به خاطر ساخت فیلم؟

او ادامه داد :ما در این مدت بر اساس تعداد
بازداشتیها و ممنوعیتهایی که اعالم شده بود
و هر کدام شرایط متفاوتی هم دارند جلسههای
مختلفی با نهادهای امنیتی و دادستانی داشتیم.
بعضی از همکاران احضار شدهاند ،بعضی بازداشت
و بعضی هم پاسپورتشان گرفته شده است.
درباره افرادی که پاسپورت آنها گرفته شده مواردی
هست که هیچ حکمی برایشان وجود ندارد .برخی
کسانی هم در زندان هستند که علت آن قابل

 ۱۹۳۹به کارگردانی «ویکتور فلمینگ» به سینما
آمد و «کالرک گیبل» و «ویوین لی» ایفای دو
نقش اصلی آن را بر عهده داشتند« .لسلی هاوارد»،
«میکی کوهن» آخرین بازمانده از نسل بازیگران

فرزند اشلی و مالنی ویلکس بازی می کرد که

فیلم کالسیک «بر باد رفته» در سن  ۹۰سالگی

توسط «لسلی هاوارد» و «اولیویا دی هاویلند» بازی

درگذشت .به گزارش ایسنا به نقل از مجله پیپل،

میشد .با وجود رابطه مادر و پسری «میکی کوهن»

«میکی کوهن» در دهههای  ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰میالدی،

و «دی هاویلند» در فیلم «بر باد رفته» ،این دو هرگز

کودک بازیگری بود که فهرست بلند فیلمهایش،

بار دیگر در کنار هم مقابل دوربین نرفتند« .کوهن»

آثاری چون «بر باد رفته» و «اتوبوسی به نام هوس»

در  ۲۰۱۷به روزنامه ایتالیایی ناپل دیلی نیوز گفت

را شامل میشد و او آخرین بازمانده از نسل بازیگران

که اولین مالقاتش با دی هاویلند تا سال  ۲۰۰۶در

فیلم «بر باد رفته» بود که در نقش «بیو ویلکس»

 ۹۰سالگی این بازیگر برنده اسکار اتفاق نیفتاد و تا

«اولیویا دی هاویلند»« ،هتی مکدنیل» و «ان
رادرفورد» از دیگر بازیگران این فیلم هستند« .بر
باد رفته» که با احتساب تورم ،پرفروشترین فیلم
تاریخ سینماست ،جوایز متعددی را از آن خود کرد
که از میان آنها میتوان به چهار جایزه اسکارِبهترین
فیلم ،بهترین کارگردان ،بهترین نقش اول زن برای
«ویوین لی» و بهترین نقش مکمل زن برای «هتی
مکدنیل» اشاره کرد.

کنید که االن سال  ۱۴۰۱نیست و چند سال قبل
هستیم ،مردمی داریم که با یک سری مسائل
ال از یک سو محیط زیستشان
طرف هستند ،مث ً
در حال نابودی است و از یک سو ارزش پول
ملی آنها هر روز پایینتر میرود ،تعداد فقیرها
بیشتر میشود ،نسبت حقوقها با خرج مسکن
و خودرو و زندگی تفاوت بسیار زیادی دارد،
چنین مردمی چطور باید اعتراض کنند؟

انگار این گفتوگوها بیفایده است

بررسی است .من پیشتر هم گفته بودم که اگر در
ال آقای جعفر پناهی
هر کجای دنیا از ما بپرسند مث ً

سینما) تاکنون به دنبال گفتوگو بودیم و من بر

برای چه در زندان است ،آیا باید بگوییم بهخاطر

اساس جایگاه صنفی خود رفتار و تصمیمگیری

ساخت فیلم؟! فیلمی که باب دل برخی نبوده یا

کردهام .در دو ماه گذشته به گواه مسئوالنی که

حتی از نظر بخشی از حاکمیت ،از آن برداشت

جلسههای مختلفی با آنها داشتم ،اوضاع و احوال

اقدام علیه امنیت ملی شده است؟! آن هم فیلمی

را پیگیری میکردیم که تا جای ممکن کمترین

که هنوز بیرون نیامده و هنوز تمام نشده است!

آسیب به مجموعه کشور ما وارد شود و به طور

اینها همه بخشی از آن مسائل انباشته شده است

طبیعی هنرمندان هم بخشی از آن محسوب

که ما هر دوره پیگیری کردیم.

میشوند .متاسفانه بعد از هر جلسه فکر میکنیم

اصال سینمای سیاسی نداشتهایم

عسگرپور در پاسخ به اینکه آیا میتوان
محدویتهایی را که در دورههای گذشته برای
طرح موضوع در سینما بهویژه در بستر سیاسی
وجود داشته و اجازه مطرح شدن انتقادها را
کمتر میداد در شنیده نشدن صدای انتقاد
مردم دخیل دانست؟ بیان کرد :بخشی از ماجرا
ال سینمای سیاسی را به
همین است که ما اص ً
جز اندک مواردی که خود سینماگران تالش
کردهاند ،نداشتیم و چندان اجازه ساخت این
نوع فیلمها داده نشد .عالوه بر اینها سینمای
اجتماعی هم که تالش میکرد این خأل را پر
کند ،آنقدر مورد اتهام قرار گرفت و برخوردهای
بد دید که آن هم نتوانست کار خود را انجام دهد
و کمکم به فیلمهای زیرزمینی تبدیل شدند.
مسئوالن باید امروز پاسخگو باشند و به جای

میکند» محصول شبکه  CBSتجربه کرد و سپس

کار بود .فیلم چهار ساعته «بر باد رفته» در سال

او در ادامه گفت :جایی به عدهای گفتم تصور

عسگرپور گفت :ما در نهاد صنفی (خانه
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شغلی در هواپیمایی آمریکن ایرالین به دست آورد
و تا بازنشستگی در سال  ۱۹۹۵در آنجا مشغول به

این حرفها کامال نادرست است که بگوییم

با خشونت روزافزون مواجه خواهیم شد ،کمااینکه

هم شد ».رئیس هیئت مدیره خانه سینما نیز در

که راهی بیابیم تا وجوهی را که مختص یک

مسائل را و آنچه در گذشته کردهاند پاسخ دهند.

نمیگذاشتند به این معنا بود که وضعیت

نیامد که منجر به احضارها و بازداشتهای جدیدی

نیست .چیزی که ضروری است این است

در اینستاگرام به جامعه لطمه میزنند ،باید این

اگر هنرمندان یا خود مردم ،پستی اعتراضی

برای آزادی سینماگران نه تنها نتیجهای بدست

مواجهایم؛ هیچ شیوعی لزوم ًا شبیه دیگری

اینکه بگویند هنرمندان بهخاطر پُ ست گذاشتن

بازسازی «حوضچه همپستد هیث» بعد از 140سال

حوضچه همپستد هیث که جان کنستابل آن را نقاشی

اقدام شود .پروژه مرمت از تابستان با حفر یک گودال

کرده بود ،پس از  ۱۴۰سال بازسازی میشود .به

سفالی برای نگهداری آب باران آغاز شد .این پروژه قرار

گزارش هنرآنالین ،برکه همپستد هیث که با نقاشیها

است در بهار با اضافه شدن دوزیستان ،گیاهان و نیزارها

و طرحهای جان کنستابل معروف شده ،قرار است ۱۴۰

تکمیل شود.

سال پس از خشک شدن بازسازی شود .این برکه در

بازآفرینی حوضچه باعث میشود یک باردیگرمنظرهای

لندن قرار گرفته و از دو قرن پیش در آثار این هنرمند

که جان کنستابل دویست سال پیش به تصویر کشیده

جاودانه شده است ،اما بازدیدکنندگان از دهه  ۱۸۸۰هیچ

بود ،قابل دیدن باشد .این اتفاق بخش مهمی از تاریخ

آبی را در این نقطه مشاهده نکردهاند.

فرهنگی انگلیس را بازیابی میکند .همچنین بازسازی

اکنون با کمک چند انجمن و شهرداری ،شرایطی فراهم

برکه برای محیط محلی نیز مهم است و برای حیات

شده است که برای بازسازی این چشمانداز معروف

وحش و تنوع زیستی منطقه اهمیت حیاتی دارد.

به یک جمعبندی نسبت ًا خوبی نزدیک میشویم
ولی فردای آن ،معادالت دیگری همه چیز را به
هم میزند .انگار رصد میکنند و میبینند که ما
به یک نقطه نسبتا مثبت نزدیک میشویم و بعد
یک مجموعه دیگر کارها را به هم میزند .پس
به نظر میرسد باید کمکم دیدِ من این شود که
دیگر جلسه نگذاریم ،چون انگار این گفتوگوها
بیفایده هستند؛ این در حالی است که مدام ما را
دعوت به گفتوگو میکنند .رئیس هیئت مدیره
خانه سینما تاکید کرد :من همواره فکر میکنم
بنده و خیلیهای دیگر در سینما و حوزههای هنر
همیشه دنبال گفتوگو بودهایم و هیچ وقت از
آن فرار نکردهایم ،یعنی در بدترین شرایط هم
که کسی حاضر به گفتوگو نبود هم ،ما حاضر به
گفتوگو بودیم و االن هم خیرخواهانه مسائل را
پیگیری میکنیم.

