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رهبر انقالب: 

مسئله آب اصفهان 
مهم است

دیدار  در  )شنبه(  گذشته  روز  انقالب صبح  رهبر 
شهِر  را  اصفهان  اصفهان،  مردم  از  نفر  صدها 
تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد خواندند 
و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز ما، چالش 

پیشرفت در مقابِل   ...

بالتکلیفی ارزیابی محیط زیستی
دیده بان ارزیابی محیط زیستی، در نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار تعیین تکلیف دفتر ارزیابی این سازمان شد

| کارشناس حیات وحش |

| هوشنگ ضیایی |

گلستان می تواند
الگوی سایر مناطق باشد

فراز  دهه گذشته  چهار  در  ملی گلستان  پارک 
و نشیب های زیادی را به خود دیده است. در 
سال های ابتدایی دهه 60 به علت حضور افرادی 
مهندس  قائمی  و  رمضانعلی  مهندس  مانند 
رجبعلی کارگر به عنوان روسای پارک که به اتفاق 
خانواده هایشان در پارک حضور داشتند جمعیت 
قوچ و میش، کل و بز و آهو به حدود ٥٠٠٠ راس 
رسید ولى متاسفانه در سال هاى بعد به دالیلی 
مانند سکونت نداشتن مسئوالن در پارک و ترک 
محل خدمت پس از پایان وقت ادارى، کمبود 
بودجه، کمبود نیروى اجرایی و کم شدن انگیزه 
هجوم  و  موجود  پرسنل  بین  در  بى تفاوتى  و 
شکارچیان باعث شد جمعیت جانوران وحشى 

به نحو بى سابقه اى کاهش پیدا کند.
 گزارش هایی که در مورد وضعیت وخیم پارک 
به سازمان واصل می شد در اتاق فکر معاونت 
اهمیت  به  توجه  با  و  مطرح  طبیعى  محیط 
موضوع به اینجانب ماموریت داده شد تا برای 
به  پیشنهادات  ارائه  و  بررسى وضعیت موجود 
پارک عزیمت کنم. در آماربردارى که با همکارى 
محیط بانان استان، برخى از روساى قبلى پارک، 
محیط بانان بازنشسته، جوامع محلى و تعدادی 
از کارشناسان خبره در آذرماه  ١٣٩٦انجام گرفت، 
در مجموع تعداد ٢٥٠٠ راس قوچ و میش، کل 
و بز و آهو مشاهده شد. آثار تخلف ها از قبیل 
پوکه فشنگ، حیوانات زخمی  یا الشه هاى آنها 
شبانه روزى  اقامت  مکان های  آن،  از  مهم تر  و 
مشاهده  پارک  مناطق  از  برخى  در  شکارچیان 
تله اى نصب شده توسط  می شد. دوربین های 
کارشناسان تصاویر زیادى از تردد شکارچیان در 
مناطق مختلف پارک را ثبت کرده بود. شب قبل 
از آماربردارى چند مورد آتش سوزى مشاهده شد 
که طبق دستور مدیرکل تعدادى از ماموران براى 
اطفای حریق ما را ترک کردند. ساختمان های 
تنگه گل واقع در قلب پارک به دلیل ایجاد درآمد، 
اجاره داده شده بود و در چند روزى که در پارک 
حضور داشتیم، صداى گوش خراش موزیک و 

آواز تا نزدیک صبح ادامه داشت.
افراد سرشناس  از  برخى  با  با مذاکره هایی که 
جوامع محلى، روساى اسبق پارک و کارشناسان 
خالقى که کار های  امیرحسین  مانند  دلسوزى 
ارزشمندى در زمینه جلب همکارى جوامع محلى 

  گزارش »پیام ما« از  زیرو وبم های حفاظت مشارکتی در پارک ملی گلستان 

با مردم »گلستان« می شودبا مردم »گلستان« می شود
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۵ادامه در صفحۀ

وزیر نیرو تعرفه های جدید خرید 
تضمینی برق تجدیدپذیر را ابالغ کرد 

مشوق های 
وسوسه برانگیز برای

تولید برق محیط زیستی

ساخت و سازهای غیرمجاز در روزهای 
اعتراض ها در تهران افزایش یافت 

سوءاستفاده زمین خواران 
از ناآرامی ها

اظهار بی اطالعی اعضای 
شورای شهر تهران

درباره شلیک گاز اشک آور 
در مترو
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۳ادامه در صفحۀ

| فعال آب و محیط زیست |

| محسن موسوی خوانساری |

اندر حکایت زاینده رود

با  به تازگی  که  جلساتی  در  اصفهان  استاندار 
که  است  گفته  داشته ،  اصفهان  ادارات  مدیران 
برای جبران کمبود یک میلیارد مترمکعبی منابع 
به  زاینده رود تمهیداتی در نظر گرفته شده؛  آب 
این ترتیب که کمتر از نیمی از این مقدار از طریق 
شیرین سازی و انتقال از سواحل جنوبی و نیمی 
دیگر نیز از طریق انتقال منابع آبی رودخانه های 
او  به گفته  شد.  خواهد  تامین  استان  جنوب 
محور  چهار  در  آب،  تامین  موضوع  موازات  به 
تاثیرگذار دیگر چون مدیریت مصرف، مدیریت 

فراخوان تجدید مناقصات عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )یکپارچه(

 شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان )سهامی خاص( در نظر دارد فعالیت های مربوط به اصالح و نوسازی شبکه های توزیع برق به شرح جدول پایین را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی )یکپارچه( و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرح جدول و اطالعات و زیر آن را به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

 - ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور /سازمان برنامه و بودجه 
الزامی می باشد.

۲- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی 
می باشد.

۳-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
)www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام 

نمایند.
۴- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ  ۱۴۰۱/۰8/۲۹ می باشد.
۵- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه حداکثر تا ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه به 

تاریخ   ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۶-  آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در 

فرایند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 8:۰۰ صبح روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۷- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه به تاریخ 

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ و در محل سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان .
8- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در  رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .

۹-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائی بالمانع می باشد .
۱۰- مناقصات به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی می باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات 

مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
  ۱۱- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات : كرمان- خیابان 
خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شركت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 

۳ - اداره تداركات و قرادادها  -  تلفن -۰۳۴۳۲۵۲۰۰۰۳               
۱۲ - کلیه مراحل برگزاری مناقصات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
)www.setadiran.ir( انجام خواهد شد . اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه مذکور 

بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود می باشد.
ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس می باشد.

ردیف
شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
ضمانت نامه شرکت در 
فرایند ارجاع کار  )ریال(

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

زمان بازگشایی 
پاکات مناقصه

11401-108
خرید کاال و تجهیزات،انتقال نیرو و برق رسانی،اصالح و نوسازی شبکه و 

تاسیسات توزیع نیروی حوزه عملیاتی  شمال غرب کرمان
چهارشنبه 1,743,596,0002001005630000130

1401/09/16
از ساعت 

12:00 21401-110
خرید کاال و تجهیزات،انتقال نیرو و برق رسانی،اصالح و نوسازی شبکه و 

تاسیسات توزیع نیروی حوزه عملیاتی  جنوب غرب کرمان
1,330,788,0002001005630000131

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

نوبت اول

روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز شناسه آگهی: ۱۴۱۲8۰8 / م الف:۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰8/۲8                  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰8/۲۹

آگهی مزایده فروش 12قلم کاالی اسقاط منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
مزایده شماره: 003- 01

کد فراخوان در سامانه اطالع رسانی: 53131693
شركت انتقال گاز ایران )منطقه 8 عملیات انتقال گاز( در نظر دارد اقالم اسقاط را براساس آگهی های مندرج در روزنامه های سراسری مورخ ۱۴۰۱/۰8/۲8 و ۱۴۰۱/۰8/۲۹ از طریق مزایده عمومی به شرح مندرج 

در اسناد مزایده به فروش برساند از كلیه متقاضیان كه تمایل به خرید دارند دعوت به عمل می آید بر اساس شرایط ذیل، حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ از طریق سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت به نشانی www.setadiran.ir   به شماره مزایده: ۱۰۰۱۰۹۱۵۹۲۰۰۰۰۰۳ نسبت به بارگذاری اسناد و همچنین تحویل فیزیكی ضمانت نامه شركت در مزایده را به دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه 8 عملیات 

انتقال گاز واقع در تبریز-كیلومتر ۱۵ جاده آذرشهر- بعد از سه راهی پتروشیمی- نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجائی تسلیم و رسید دریافت نمایند.

۱(مشخصات مزایده:
۱-۱-نام دستگاه مزایده گزار: شركت انتقال گاز ایران )منطقه 8 عملیات انتقال گاز(

۱-۲-نشانی دستگاه مزایده گزار: تبریز-كیلومتر۱۵ جاده آذرشهر-بعد از سه راهی پتروشیمی-
نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجائی

۱-۳-مزایده گر: شخص حقیقی یا حقوقی كه اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شركت می كند.
۱-۴-موضوع مزایده: فروش ۱۲قلم كاالی اسقاط )مطابق جدول پیوست(

۱-۵- زمان بارگذاری اسناد: ۱۴۰۱/۰8/۲8 لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱-۶- مهلت خرید اسناد از سامانه: ۱۴۰۱/۰8/۲8 لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

۱-۷-زمان و مهلت درج قیمت پیشنهادی در سامانه و تحویل فیزیكی فیش بانكی به دبیرخانه 
كمیسیون: تا ساعت ۱۴/۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

۱-8-زمان بازگشائی پاكت ها: ساعت ۱۰ روز یكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
پتروشیمی-  راهی  از سه  آذرشهر-بعد  تبریز-كیلومتر ۱۵ جاده  پاكت ها:  بازگشایی  ۱-۹-محل 

نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجائی
 ۱-۱۰-زمان بازدید: از مورخ ۱۴۰۱/۰8/۳۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ روزهایی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

۱۰ لغایت ۱۴/۰۰
حساب  به  كه  می باشد  ریال   ۵۰۰/۰۰۰ مزایده  اسناد  خرید  هزینه  اسناد:  خرید  ۱-۱۱-هزینه 
IR ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۹۰۵۷۱۲۱۴۴8۶  بانک مركزی شعبه دایره معامالت  بنام شركت انتقال گاز 

بارگزاری گردد. آن در سامانه ستاد  و رسید  واریز  انتقال گاز(  ایران )منطقه 8 عملیات 
۱-۱۲-نوع تضمین و چگونگی ارائه آن: مزایده گران می توانند مبالغ تضمین را به صورت واریز وجه 
نقد به شماره حساب IR  ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۹۰۵۷۱۲۱۴۴8۶بانک مرکزی شعبه دایره معامالت ارائه 
و رسید واریز وجه، و یا به صورت ضمانت نامه بانكی و بدون قید و شرط با مدت اعتبار اولیه سه 
ماه از تاریخ صدور ضمانت نامه منطبق با متن مندرج در اسناد مزایده، و قابل تمدید به مدت یک 
دوره سه ماهه دیگر كه توسط یكی از بانک های داخلی به نام شركت انتقال گاز ایران )منطقه 8 

عملیات انتقال گاز( صادر شده باشد ارائه نمایند.

نوبت دوم

۲-موضوع مزایده:

 دپوانبارسلویج تبریز

مبلغ تضمین ۵ درصد بر قیمت پایه ریالقیمت پایه به ریالمقدار تقریبیواحدشرح جنسردیف

۶۰۰۰۰8۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰كیلوضایعات آهن آالت ۱

۵۰۰۰8۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰كیلوملزومات اداری مستعمل۲

۰۰۰۱۲/8۰۰/۰۰۰/ ۳۲۰۰8۰ كیلوكپسول آتش نشانی مستعمل ۳

8۰۰/۰۰۰۱8/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰۱عدد بشكه خالی ۴

۱۵۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ۳۰۰۰  كیلو داغی ماشین آالت ۵

 ۴/۰۰۰۲۲۵/۰۰۰ ۱۵۰۰ كیلو ضایعات چوب اداری۶

تبریز-كیلومتر ۱۵ جاده آذرشهر-بعد از سه راهی پتروشیمی-نرسیده به شهرك صنعتی شهید رجائی منطقه 8 عملیات انتقال گاز هماهنگی با آقای محمد نادری ۰۴۱-۳۱۴۴۴۴۲۱

محل دپوانبارسلویج اردبیل

  مبلغ تضمین ۵ درصد بر قیمت پایه ریال  قیمت پایه به ریالمقدار تقریبیواحدشرح جنسردیف

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 8۰/۰۰۰ ۱۰۰۰۰كیلو ضایعات آهن آالت۱

۳/۶۰۰/۰۰۰  ۱/8۰۰/۰۰۰ ۴۰بشكهبشكه خالی۴

۱۵۵/۲۵۰ ۲۷/۰۰۰ ۱۱۵كیلوفیلم فوجی خام۵

۲۳۲/۷۰۰   ۱۳/۰۰۰ ۳۵8پاكتمواد ظهور۶
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بُحران کم آبی را جدی بگیریم
مدیریت  شرکت  معاون   - مازندران  محمدتوکلی، 
منابع آب ایران همراه با رئیس حوضه آبریز اترک و 
حوضه های شمالی و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
مازندران به منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه های 
آبی شهرستان ساری و طرح های زیرساختی حوزه آب 

استان از برخی پروژه های این حوزه بازدید کردند.
تنظیم گری  امور  و  تلفیق  الماسوندی معاون  علیرضا 
شرکت مدیریت منابع ایران و ارسالن هاشمی رئیس 
حوضه آبریز اترک و حوضه های شمالی روز پنجشنبه 
26 آبان در سفر به مازندران از برخی زیرساخت ها و 
تاسیسات بخش آب و فاضالب شهرستان ساری بازدید 
کردند و در جریان آخرین وضعیت منابع آبی، پروژه های 
عمرانی آب و برنامه ریزی های مرتبط با تأمین و توزیع 
آب بخش های کشاورزی، آشامیدنی و صنعتی قرار 
گرفتند. در این بازدید که با همراهی مدیرعامل شرکت 
این  توسعه  و  طرح  معاون  و  مازندران  آب منطقه ای 
دستگاه انجام شد، عالوه بر بررسی وضعیت منابع آبی 
شهرستان و استان، چالش های بخش آب مازندران 
و نیاز اعتباری برای تکمیل پروژه های مرتبط نیز مورد 
بررسی قرار گرفت. معاون شرکت مدیریت منابع آب 
ایران و رئیس حوضه آبریز اترک و حوضه های شمالی 

جریان  در  و  بازدید کردند  رجایی  از سد شهید  ابتدا 
شرایط کنونی ذخیره آب مخزن این سد قرار گرفتند. 
بازدید از نیروگاه برق آبی سد شهید رجایی، تصفیه خانه 
آب آشامیدنی ساری، سد الستیکی فرح آباد، آب بندان 
پنبه زار کتی ساری و تصفیه خانه فاضالب شهر ساری 
بخشی از برنامه یک روزه سفر این مسئوالن بود. معاون 
تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران 
در حاشیه این بازدیدها با اشاره به کاهش آب ذخیره 
سال های  نسبت  رجایی  شهید  سد  مخزن  در  شده 
گذشته، بر ضرورت افزایش توجه به مصرف بهینه و 
همچنین برنامه ریزی برای مدیریت منابع آبی تاکید 
کرد. رئیس حوضه آبریز اترک و حوضه های شمالی نیز 
در بازدید از سد شهید رجایی با اشاره به کاهش ذخایر 
برفی در ارتفاعات این منطقه، اظهار کرد: عالوه بر این که 
شرایط بارش ها در منطقه مناسب نیست، ذخایر برفی 

نیز کاهش یافته که نگران کننده است.
آبرسانی  زون   9 اعتباری  و  اجرایی  جزئیات  بررسی 
تعریف شده برای مناطق مختلف مازندران نیز بخشی 
از این سفر یک روزه الماسوندی و هاشمی بود که در 
نشست بررسی و تشریح طرح های آبرسانی مازندران 

در تصفیه خانه آب آشامیدنی ساری انجام شد.

مدیران مدیریت منابع آب کشور 
از زیرساخت های آب مازندران بازدید کردند

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰8/۲۹- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱



|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲4۳۷   | یکشنبه ۲۹ آبان 1401  | پیام خرب2

انقالب  رهبر  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
مسئوالن  روزافزون  تالش  بر  تأکید  با 
گفتند:  اقتصادی  مشکالت  حل  برای 
اخیر  اغتشاشات  اصلی  صحنه گردانان 
بیاورند،  صحنه  به  را  مردم  نتوانستند  که 
را  مسئوالن  شرارت ها،  ادامه  با  درصددند 
خواهد  جمع  اغتشاشات  اما  کنند  خسته 
شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با نیروی 
و  تالش  و  به کار  تازه تر،  روحیه  و  بیشتر 
گزارش  به  داد.  خواهد  ادامه  پیشرفت 
آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه 
انقالب  رهبر  خامنه ای،  آيت هللا  حضرت 
چالش  تحلیل  به  خود  سخنان  در  اسالمی 
اسالمی  ایران  با  استکبار  دنیای  اصلی 
استکبار  اصلی  مشکل  گفتند:  و  پرداختند 
این  اگر  است که  این  اسالمی  جمهوری  با 
منطق  جلوه کند،  دنیا  در  و  پیشرفت  نظام 
لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد 
به  با اشاره  شد. حضرت آیت هللا خامنه ای 
با  بر کشورهای مختلف  غرب  دنیای  سلطه 
سه  در  افزودند:  دموکراسی  لیبرال  منطق 
نبود  یا  و  آزادی  نبود  بهانه  به  اخیر  قرن 
غارت کردند  را  منابع کشورها  مردم ساالری، 
نشستن  ِگل  به  قیمت  به  فقیر  اروپای  و 
ثروتمند  ثروتمند،  کشورهای  از  بسیاری 
غربی ها که  شگرد  به  اشاره  با  ایشان  شد. 
آزادی  علیه  دموکراسی،  و  آزادی  اسم  به 
می کنند،  اقدام  کشورها  در  مردم ساالری  و 
افزودند: کشور افغانستان یک نمونه نزدیک 
و بارز است که امریکایی ها به بهانه مردمی 
نبودن حکومت، به آنجا حمله نظامی کردند 
همان  غارت،  و  جنایت  سال   20 از  بعد  اما 
حکومتی که علیه آن اقدام کرده بودند، سر 

شدند. خارج  فضاحت  با  آنان  و  آمد  کار 
بر  نظام،  یک  اکنون  گفتند:  انقالب  رهبر 
مبنای دین و مردم ساالری واقعی در ایران، 
به مردم خودش هویت داده و آنها را زنده 
و در واقع منطق لیبرال دموکراسی غربی را 
ابطال کرده است. حضرت آیت هللا خامنه ای 
افزودند: عده ای در داخل بر مبنای تبلیغات 
و  آزادی  اسالمی  نظام  در  می گویند  غرب 
بیان  حالی  که  در  نیست،  مردم ساالری 
همین سخنان نشانه آزادی است و روی کار 
سیاسی  تفکر  نظر  از  دولت هایی که  آمدن 
حق  نشانه  نیز  ندارند  یکدیگر  به  شباهتی 
انتخاب مردم و مردمی بودن نظام اسالمی 
است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه 
و  امریکا  مقابل  در  اسالمی  جمهوری  اگر 
و  قلدری  زیربار  و  می آمد  کوتاه  استکبار 
آنها می رفت، فشارها کمتر می شد  زورگویی 
افزودند:  بر کشور مسلط می شدند،  آنها  اما 
قدرتمندِی  صدای  هرگاه  سال ها  این  در 
تالش  است،  بوده  بلندتر  اسالمی  جمهوری 
اسالمی  نظام  به  زدن  پنجه  برای  دشمن 
بیشتر شده است. حضرت آیت هللا خامنه ای 
تأکید کردند: چالش اساسی و امروز کشور 
و  رکود  و  توقف  و  »پیشرفت  چالش  ما، 
پیشرفت  حال  در  ما  زیرا  است،  ارتجاع« 
از  استکباری  قدرت های  ولی  هستیم 
و  مضطرب  اسالمی  ایران  پیشرفت 

می خورند.  حرص  و  می شوند  ناراحت 
ناراحتی  همین  دلیل  به  افزودند:  ایشان 
با  اروپایی ها  و  امریکایی ها  عصبانیت،  و 
همه امکانات وارد میدان می شوند اما هیچ 
از  غلطی نمی توانند بکنند، همانطور که قبل 
نخواهند  آینده هم  در  و  نتوانستند  این هم 

توانست.
در  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
آمریکا  استکبار،  و  ایران  اساسی  کارزار 
سر  پشت  اروپا  و  دارد  قرار  مقدم  خط  در 
طول  در  گفتند:  است،  ایستاده  آمریکا 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  سال های 
کارتر،  از  اعم  امریکا  جمهور  رؤسای  همه 
ریگان،  و  دموکرات،  اوبامای  و  کلینتون 
بوش و آن سبک مغز قبلِی جمهوری خواه تا 
و حواس که  بی هوش  فعلی  رئیس جمهور 
همه  دهد،  نجات  را  ایران  مردم  می خواهد 
ایستادند  ایران  اسالمی  مقابل جمهوری  در 
و از هر کسی هم که توانستند از جمله رژیم 
به عنوان سگ هار و زنجیری  صهیونیستی 
کمک  منطقه  کشورهای  برخی  و  خود 
افزودند:  خامنه ای  آیت هللا  حضرت  گرفتند. 
ملت  دشمنان  تالش ها،  این  همه  وجود  با 
مشکالتی  البته  ماندند،  ناکام  مجموع  در 
همچون تحریم، ترور دانشمندان هسته ای، 
 بکارگیری انواع شگردهای سیاسی و امنیتی 
و دادن رشوه به عده ای در داخل برای حرف 
زدن علیه جمهوری اسالمی، به وجود آوردند 
ولی نتوانستند حرکت ملت ایران را متوقف 
فعلی  در شرایط  تأکید کردند:  ایشان  کنند. 
که با چنین کارزار و چالشی مواجه هستیم، 
همچنین  و  مسئوالن  و  مردم  آحاد   وظیفه 
جوامع  و  جوانان  نخبگان،  روشنفکران، 
برای  حوزوی،   تالش  و  دانشگاهی  علمی 
پیشرفت در همه عرصه های علمی، هنری، 
اقتصادی، سیاسی، اخالقی و معنوی است.
زمینه ساز  را  پیشرفت ها  انقالب  رهبر 
استحکام و اقتدار نظام خواندند و افزودند: 
اقتدار  ارکان  کردن  متزلزل  دشمن  هدف 
موضوع  باید  همه  است،  بنابراین  نظام 
حضرت  کنند.  دنبال  جدیت  با  را  پیشرفت 
این  طرح  با  ادامه  در  خامنه ای  آیت هللا 
پیشرفت کنیم؟« گفتند:  »چگونه  سؤال که 
پیشرفت نیازمند ابزارهای متعددی است اما 
مهمترین ابزار پیشرفت، امید است؛ بنابراین 
القای  روی  بر  خود  توان  همه  با  دشمن 
است.  شده  متمرکز  بن بست  و  ناامیدی 
ایشان با اشاره به امکانات گسترده رسانه ای 
ماهواره ای،  های  شبکه  همچون  دشمن 
برای  مزدور  تلویزیون های  و  مجازی  فضای 
از بین بردن امید افزودند: با وجود همه این 
برای  حرکت  و  امید  خوشبختانه  ها،  تالش 

است.  زنده  کشور  در  پیشرفت 
تالش  دشمن  اسالمی گفتند:  انقالب  رهبر 
حتی  جوانان،  و  مردم  بر  عالوه  تا  دارد 
بدهند  دست  از  را  خود  امید  نیز  مسئوالن 
هم  داخلی  امتداد  یک  دشمن  متأسفانه  و 
از  با استفاده  دارند  آنها هم تالش  دارد که 
و  یأس  القای  مجازی،  و فضای  روزنامه ها 
خامنه ای  آیت هللا  حضرت  بکنند.  ناامیدی 

که  داریم  اقتصادی  مشکل  افزودند: 
ان شاءهللا حل خواهد شد اما در بخش های 
همه  البته  هستیم  پیشرفت  حال  در  دیگر 
این  از  جوان  نسل  است که  این  بر  تمرکز 
علت  همین  به  نشود،  آگاه  پیشرفت ها 
دشمن و امتداد داخلی آن، این پیشرفت ها 
را کتمان یا کوچک نمایی می کنند. ایشان به 
چند نمونه از پیشرفت ها و حرکت های رو به 
جلو در هفته های اخیر اشاره کردند و گفتند: 
دستیابی دانشمندان ایرانی به روش جدید 
برای درمان سرطان خون، بومی سازی یکی 
گاز،  افتتاح  و  نفت  استخراج  تجهیزات  از 
خط آهن در بخشی از سیستان و بلوچستان 
به  شمال  آهن  خط  از  مهمی  بخش  که 
کارخانه،  چندین  افتتاح  است،  جنوب 
فراسرزمینی،  پاالیشگاه  اولین  راه اندازی 
بهره برداری از 6 نیروگاه برق، رونمایی یکی 
پرتاب  جهان،  تلسکوپ های  بزرگ ترین  از 
موشک ماهواره بر و رونمایی از یک موشک 
جدید، همه نمونه هایی از حرکت رو به جلو 
دشمن  که  است  زمانی  در  هم  آن  کشور، 
این  مانع  اغتشاشات  برخی  با  دارد  تالش 
اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  حرکت شود. رهبر 
شرارِت  روزهای  همین  در  ایرانی  جوان 
افزودند:  است،  باانگیزه  و  زنده  دشمن، 
ایران دوستی،  اساسی  شاخص های  از  یکی 
امیدآفرینی است، بنابراین کسانی که القای 
ایران ستیز  می کنند،  بن بست  و  ناامیدی 
ایران دوستی  ادعای  نمی توانند  و  هستند 
خامنه ای  آیت هللا  حضرت  باشند.  داشته 
دشمن  که  کسانی  نگذارید  کردند:  تأکید 
ایران هستند، در قالب دفاع از منافع ملی، 
شاعران،  نویسندگان،  کنند.  یأس   القای 
افراد  همه  و  روحانیون  دانشمندان، 
و  شاخص ها  و  کنند  امیدآفرینی  تأثیرگذار 
نشانه های امید و پیشرفت در جامعه را سِر 

بگیرند.  دست 
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان 
هدف اصلی صحنه گردانان اغتشاشات اخیر 
و گفتند:  دانستند  ملت  آوردن  میدان  به  را 
حاال که نتوانستند مردم را به میدان بیاورند، 
در حال شرارتند تا بلکه بتوانند مسئوالن را 
که  چرا  می کنند؛  اشتباه  البته  کنند  خسته 
این شرارت ها موجب می شود مردم، خسته 
آنها بیزارتر و متنفرتر شوند. ایشان در  از  و 
این زمینه افزودند: این حوادث و جنایت ها 
و کسبه  مردم  برای  مشکالتی  تخریب ها  و 
پشت  و  در صحنه  افراد  اما  می کند  درست 
آن  از  حقیرتر  بسیار  شرارت ها،  این  صحنه 
بزنند.  آسیب  نظام  به  بتوانند  که  هستند 
بساط  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
شرارت بدون شک جمع خواهد شد و ملت 
ایران با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر حرکت 
خواهد  ادامه  را  کشور  پیشرفت  میدان  در 
توانایی  خامنه ای،  آیت هللا  حضرت  داد. 
طبیعت  جزو  را  تهدیدها  از  فرصت سازی 
به  اشاره  با  و  دانستند  ایمان  با  ملت  یک 
و  احزاب  تاریخی همچون جنگ  نمونه های 
خاطرنشان کردند:  مقدس،  دفاع  همچنین 
مشرکان  طوایف  همه  احزاب که  جنگ  در 

مؤمنان  دل های  نه تنها  آمدند،  میدان  به 
خداوند،  وعده  یادآوری  با  بلکه  نلرزید، 
تهدید،  این  از  و  شد  افزوده  ایمانشان  بر 
فرصت ساختند؛ همچنان که ملت ما نیز در 
و  احزاب  جنگ  مقابل  در  و  مقدس  دفاع 
تهدید  متجاوز،  از  دنیا  همه جانبه  پشتیبانی 
دنیا  همه  به  و  کرد  تبدیل  فرصت  به  را 
انقالب  رهبر  نمی خورد.  شکست  داد  نشان 
اسالمی افزودند: سابقه فرصت سازی مردم 
ایران در دفاع مقدس موجب شد تا همین 
استفاده  فکر  به  دشمنان  هرگاه  هم  امروز 
که  باشند  متوجه  می افتند  نظامی  برگ  از 
ملت ایران شکست ناپذیر است، همچنان که 
خود گفته  مخالفان  و  آمریکایی ها  به  بارها 
»آمدن تان با خودتان است اما رفتن تان نه« 
خواهید  نابود  و  تجاوز، گرفتار  صورت  در  و 
شد. ایشان حماسه 25 آبان 1361 و اعزام 
پر شور و انگیزه تر جوانان دالور اصفهانی به 
از  از فرصت سازی  دیگری  نمونه  را  جبهه ها 
اغتشاشات  در  و گفتند:  برشمردند  تهدیدها 
تهدید،  به اصطالح  این  از  ملت  نیز  اخیر 
فرصت ساخت و حقیقت و جهت گیری خود 
همه  با  آبان که   13 عظیم  راهپیمایی  در  را 
علیه  شعار  با  بود،  متفاوت  قبل  سال های 
آمریکا نشان داد. حضرت آیت هللا خامنه ای 
فرصت سازی  تجّلی  از  دیگری  نمونه 
اخیر  اغتشاشات  شهدای  تشییع  را  ملت 
شهدای  و  امنیت  مردمی،  شهدای  از  اعم 
بسیجی و انتظامی دانستند و گفتند: جوان 
به  عجمیان  روح هللا  همچون  ناشناخته ای 
مردم  عظیم  جمعیت  اما  می رسد  شهادت 
صحنه  به  دشمن  خواست  مقابل  نقطه  در 
به  را  ما  جوان  شما  می گویند  و  می آیند 
پشت  همگی  ما  ولی  رساندید  شهادت 
دیگر  فرصت  ایشان  هستیم.  جوان  آن 
عیان  را،  اغتشاشات  دل  از  شده  ساخته 
طرفداری  مدعِی  صحنه گرداناِن  چهره  شدن 
عداوت  افزودند:  و  برشمردند  ایران  ملت 
ایران  ملت  مقدسات  و  خواسته ها  همه  با 
قرآن سوزی،  اسالم،  با  دشمنی  یعنی 
سوزاندن  و  ایران  با  دشمنی  مسجدسوزی، 
چهره  ملی،  سرود  به  بی احترامی  و  پرچم 

کرد. روشن  را  واقعی  صحنه گردانان 
ادعا می کنند  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
طرفدار ملت ایران هستند در حالی که ملت 
و  قرآن  »ملت  و  مسلمان«  »ملت  ایران، 
امام  به  آیا کسانی که  امام حسین« است؛ 
میلیونی  راهپیمایی  و  اربعین  به  و  حسین 
آن اهانت و بی حیایی می کنند، طرفدار ملت 
چگونگی  تبیین  در  ایشان  هستند؟  ایران 
اغتشاشات  با  مرتبط  عناصر  با  برخورد 
صحنه گردانان،  تفکیک  ضرورت  بر 
فریب خوردگان، عامالن جنایت و افراد پول 
گرفته تأکید کردند و گفتند: این افراد یکجور 
خواست  به  بی توجه  که  را  کسی  نیستند. 
یعنی  همراهی کرده  او  با  دشمن،  حقیقی 
اما جنایتی نکرده است _چه  فریب خورده 
دانشجو باشد، چه غیر دانشجو_ باید متنّبه 
و موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرسش 
پیشرفت  موجب  حرکت  این  آیا  که  او  از 
کردن  فکر  به  را  او  آن،  ضّد  یا  است  کشور 
وادار و هوشیار کرد تا با دشمن هم صدایی 
چه  هر  همه  بزرگوار  امام  تعبیر  به  و  نکند 
حضرت  بزنند.  آمریکا  سر  بر  دارند  فریاد 
جنایات  عامالن  حکم  خامنه ای  آیت هللا 
کردند:  تأکید  و  خواندند  متفاوت  را  اخیر 
به  تهدید  یا  تخریب  قتل،  جنایت،  عامالن 
آتش زدن دکان و ماشین کاسبان و مردم، 
به  وادار  را  آنها  تبلیغات  با  آن کسی که  و 
اندازه  به  باید  یک  هر  کرده،  کارها  این 
این  در  ایشان  شوند.  مجازات  گناهشان 
به وسیله  باید  مجازات  البته  افزودند:  زمینه 
پر  و  با قدرت و سالمت  قوه قضائیه  ای که 
حق  هیچ کس  و  شود  انجام  است،  انگیزه 
دست  خود  خیال  به  و  خودسرانه  ندارد 
تعبیر  به  اشاره  با  ایشان  بزند.  مجازات  به 
طبیبی که  به  اکرم  پیامبر  از  امیرالمؤمنین 
هم داغ دارد و هم مرهم، استفاده به جا از 
مجازات و نصیحت را مورد تأکید قرار دادند 
دشمن  بحمدهللا  ساعت  این  تا  افزودند:  و 
شکست خورده است اما دشمن هر روز کید 
ممکن  امروز،  شکست  با  و  دارد  مکری  و 
اقشار مختلف همچون کارگران  است سراغ 
و زنان برود؛ اگرچه شأن بانوان و کارگران با 
شرف ما بسیار باالتر از آن است که تسلیم 

بخورند. را  آنان  فریب  و  شوند  بدخواهان 
ترفند  به کارگیری  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
»لشکرسازی کاذب« و »انبوه سازی دروغ« 
در رسانه های ضد ایران با هدف تأثیرگذاری 
بر افراد غافل و بی خبر، گفتند: آنچه واقعیت 
میدان های  در  مردم  انبوه  حضور  دارد، 
به  آنها  تودهنی  و  انقالب،  از  دفاع  مختلف 
خامنه ای  آیت هللا  حضرت  است.  بدخواهان 
مشکالت  سخنانشان،  از  دیگری  بخش  در 
و  خواندند  واقعیت  یک  را  اقتصادی 
با  متعدد  سال های  نامگذاری  افزودند: 
مسئوالن  به  تأکید  و  اقتصادی  شعارهای 
برای عالج این مشکالت، با توجه به اهمیت 
نود  دهه  اما  صورت گرفت  اقتصاد  موضوع 
به لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود و اگر به 
را  الزم  اقدامات  و  توصیه ها عمل می کردند 
مردم  و  کشور  امروز  وضع  می دادند،  انجام 
در  هم  تحریم ها  البته  می شد  متفاوت 
مشکالت مؤثر بود. رهبر انقالب با اشاره به 

تالش جدی و در برخی موارد مؤثر مسئوالن 
اقتصادی گفتند: تالش  برای حل مشکالت 
و  همدلی  و  همکاری  و  دستگاه   ها  بیشتر 
حل  زمینه ساز  مسئوالن،  و  مردم  هم افزایی 
ان شاءهللا  و  بود  خواهد  موجود  مشکالت 
دهان  بر  محکمی  مشت  نیز  زمینه  این  در 

شد.  خواهد  زده  دشمن 

مردم  سخنانشان  آغاز  در  انقالب  رهبر 
اصفهان را حقیقتًا شایسته تمجید دانستند 
هویت کامل  با  شهری  اصفهان  افزودند:  و 
و  علم  زنده ی  شهر  و  اسالمی  و  ایرانی 
استان  ایشان،  است.  جهاد  و  هنر  و  ایمان 
از  با تجلیل  را عالم پرور خواندند و  اصفهان 
اصفهان  گفتند:  منطقه  این  پرشمار  علمای 
شهر  و  اهل بیت  به  محبت  و  ایمان  شهر 
هنرهای  کم نظیر  و  ارزشمند  میراث های 
آیت هللا  حضرت  است.  ایرانی  مطلوب 
عمق  از  جلوه هایی  تشریح  در  خامنه ای 
هویت انقالبی مردم اصفهان گفتند: اصفهان 
اولین شهری بود که در حکومت ستم شاهی 
ایشان  شد.  برقرار  نظامی  حکومت  آن،  در 
امام  لشکر  حماسه آفرینی های  به  اشاره  با 
حسین)ع( و لشکر نجف به عنوان دو لشکر 
تقدیم  افزودند:  اصفهان  استان  رزم آور 
جانباز،  هزار  ده ها  شهید،  هزار   24 حدود 
هزاران آزاده و وجود خانواده های سرافرازی 
انقالب  تا 7 شهید تقدیم اسالم و   2 از  که 
نشانه های  و  افتخار  اسناد  ایران کرده اند،  و 
که  است  استان  جهادی  و  انقالبی  هویت 
هر  وظیفه  پرعظمت،  آثار  این  از  پاسداری 

است. وجدان  با  انسان 
به تشییع حدود 360  با اشاره  انقالب  رهبر 
اصفهان گفتند:  1361 در  آبان   25 شهید در 
این همه جوان خونین پیکر می توانست یک 
شهر را از درد و غم فلج کند اما اصفهانی ها 
ایمانی،  مضاعِف  انگیزه  و  روحیه  با 
جبهه ها  به  را  بیشتری  جوانان  روز  همان 
خود  کمک های  عظیم  کاروان  و  فرستادند 
حضرت  کردند.  جنگی  مناطق  راهی  را 
از  را  فتنه ها  با  مقابله  خامنه ای  آیت هللا 
اصفهان  مردم  برجسته  خصوصیات  دیگر 
هر  دهه  چهار  این  در  گفتند:  و  برشمردند 
از  دفاع  در  اصفهان  مردم  شده  الزم  وقت 
وارد  و  کرده  سپر  سینه  انقالب  و  اسالم 
به گله های  اشاره  با  ایشان  میدان شده اند. 
از  برخورداری  عین  در  اصفهان  مردم 
مسئله  ایمانی گفتند:  و  انقالبی  ویژگی های 
آب اصفهان مهم است و مسئوالن دولتی که 
مشکالت  این  حل  برای  خوبی  برنامه های 
و  بیشتر، شب  تالش  و  کار  در  باید  دارند؛ 

نشناسند.  روز 
دیگر  مردم  جهاد  و  فداکاری  انقالب،  رهبر 
مردم  مجاهدت های  را کنار  شهرهای کشور 
درخشان  و  کامل  پیروزی  باعث  اصفهان 
افزودند:  و  خواندند  مقدس  دفاع  در  ایران 
کم نظیر  آزمایش  آن  واقعیات  جوانان، 
بدون  ایران  ملت  چگونه  که  نمی دانند  را 
و  دنیا  همه  مقابل  در  حمایت  هیچ گونه 
و  امریکا  ورشو،  ناتو،  همه جانبه  کمک های 
و  ایستاد  صدام،  به  اروپا  و  سابق  شوروی 

شد. پیروز 
و  ولی فقیه  نماینده  دیدار،  این  ابتدای  در 
امام جمعه اصفهان، مردم اصفهان را پیشتاز 
میدان های فداکاری برای انقالب و خدمات 
اسالمی  جمهوری  و گفت:  خواند  اجتماعی 
بخش های  در  وسیعی  خدمات  متقاباًل  نیز 
اتصال  و  راه سازی  همچون  زیرساختی 
شبکه های  به  استان  روستاهای  و  شهرها 
آب، برق و گاز انجام داده است؛ البته مشکل 
به خصوص در بخش کشاورزی  آب اصفهان 
اهتمام  با  امیدواریم  نشده که  برطرف  هنوز 

شود. حل  نیز  مشکل  این  جدید  دولت 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار شماری از مردم اصفهان؛

مسئله آب اصفهان مهم است
چالش اساسی امروز، چالش »پیشرفت و توقف و رکود و ارتجاع« است؛ زیرا ما در حال پیشرفت هستیم 
ولی قدرت های استکباری از  این پیشرفت حرص می خورند

رئیس جمهوری:

اصالحات، عقب نشینی 
تلقی نشود

شنبه  روز  صبح  سیزدهم  دولت  رئیس 
شورای عالی  اجالس  یازدهمین  در 
پیگیری  ضرورت  بر  تاکید  با  استان ها 
جدی امور اصالحی -چه در ساختارها و 
چه در رفتارهای شخصی- اظهار داشت: 
وجه  هیچ  به  شوراها  محترم  اعضای 
انجام امور اصالحی را عقب نشینی تلقی 
نکنند. مهم آن است که کار و امور مردم 
رضایت  مورد  که  باشد  داشته  چرخشی 
پیش  را  کار  بتواند  و  گیرد  قرار  مردم 
به  است.  مهم  این  باشد؛  و کارآمد  ببرد 
اضافه  رئیسی  ابراهیم  ایرنا،  گزارش 
کرد: در این زمینه و در زمینه جابه جایی 
بسیار  افراد  آبروی  کارکنان،  و  مدیران 
آبروی یک  نظام،  آبروی  اما  مهم است، 
ارجحیت  خیلی  کارآمد  اداری  مجموعه 
حفظ  افراد  حرمت  و  آبرو  باید  دارد. 
سازمانی که  جایگاه  و  حرمت  اما  شود، 
می خواهد به مردم خدمت کند، باالتر از 

است. اینها 

سخنگوی سازمان ملل:

از تشدید تنش 
در ایران پرهیز شود

نگرانی  ابراز  با  ملل  سازمان  سخنگوی 
علیه  خشونت  افزایش  آنچه  درباره 
خواستار  عنوان کرد،  ایران  در  معترضان 
ایران  در  کنونی  وضعیت  حل وفصل 
مسالمت آمیز  گفت وگوهای  طریق  از 
روز  حق  فرحان  ایسنا،  به گزارش  شد. 
ادعاهایی  خبری  نشست  یک  در  جمعه 
ایران  در  جاری  ناآرامی های  درباره  را 
افراد  با  امنیتی  نیروهای  رفتار  و  مطرح 
را خشونت آمیز  ناآرامی ها  این  در  حاضر 
وب سایت  گزارش  بنابر  کرد.  توصیف 
دبیرکل سازمان  ملل، سخنگوی  سازمان 
اخیر  ناآرامی های  همچنین  متحد  ملل 
مسالمت آمیز  اعتراضاتی  را  ایران  در 
آنچه  به  نسبت  ادامه  در  و  توصیف کرد 
در  معترضان  علیه  خشونت  افزایش 
عنوان  بازداشت ها  زیاد  شمار  و  ایران 
را  اقدامات  این  و  نگرانی  ابراز  کرد، 
در  همچنین  حق  فرحان  کرد.  محکوم 
مقامات  از  خود  مداخله جویانه  اظهاراتی 
تا  خواست  ایران  اسالمی  جمهوری 
مرتبط  قوانین  ذیل  خود  الزامات  به 
زنان  حقوق  به ویژه  و  بشر  حقوق  با 
خواندن  مسالمت آمیز  با  و  باشد  پایبند 
افرادی  کرد،  تاکید  ایران  در  اعتراضات 
که تنها به دلیل حضور در این اعتراضات 
هرچه  می بایست  شده اند،  بازداشت 
سازمان  سخنگوی  شوند.  آزاد  فوری 
در  که  ایرانیانی  از  این،  بر  عالوه   ملل 
خواست  می یابند،  حضور  ناآرامی ها  این 
و  کنند  رفتار  مسالمت آمیز  به صورت  تا 
باید  شرایط  این  در  خاطرنشان کرد که 
او  شود.  پرهیز  تنش  تشدید  هرگونه  از 
در  بحران کنونی  تصریح کرد:  همچنین 
طریق  از  می بایست  و  می تواند  ایران 
حل وفصل  مسالمت آمیز  گفت وگوهای 
و  نیت  حسن  لزوم  بر  ما  و  شود 
تاکید  زمینه  این  در  معنادار  تالش های 
آماده  درخواست،  صورت  در  و  می کنیم 

هستیم. حمایت 

برگزاری رایزنی های ایران 
و آژانس در تهران 

در آینده نزدیک
بین المللی  سازمان های  در  روسیه  نماینده 
گفت که انتظار می رود دور جدید مذاکرات 
جاری  ماه  پایان  تا  اتمی  آژانس  و  ایران 
ایلنا،  گزارش  به  شود.  برگزار  میالدی 
شبکه  با  گفت گو  در  اولیانوف  میخائیل 
و  ایران  مذاکرات  برگزاری  از  روسیه24 
از  تا پیش  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
پایان ماه جاری میالدی خبر داد. اولیانوف 
جدید  دور  می رود که  انتظار  داشت:  اظهار 
انرژی  بین المللی  آژانس  و  ایران  مذاکرات 
تهران  در  نوامبر  پایان  از  پیش  تا  اتمی 
انجام شود. او خاطر نشان کرد: می بایست 
تا پیش از پایان ماه نوامبر دور جدیدی از 
و  اتمی  آژانس  میان کارشناسان  رایزنی ها 
طرف ایرانی انجام شود. قرار بر این بود این 
نشست در تهران برگزار شود که امیدوارم این 
برنامه ها به قوت خود باقی بماند. پیش از 
این، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
ایران در تماس تلفنی با جوزپ بورل مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که 
برنامه ریزی برای یک همکاری قوی و خوب 
میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 

است. انجام  حال  در 

رهبر انقالب با اشاره به 
به کارگیری ترفند »لشکر سازی 
کاذب« و »انبوه سازی دروغ« 
در رسانه های ضد ایران با 
هدف تأثیرگذاری بر افراد 
غافل و بی خبر، گفتند: آنچه 
واقعیت دارد، حضور انبوه مردم 
در میدان های مختلف دفاع 
از انقالب، و تودهنی آنها به 
بدخواهان است

رهبر انقالب صبح روز گذشته )شنبه( در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان، اصفهان را شهرِ تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد 
خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز ما، چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود و ارتجاع« است، افزودند: استکبار 
در صف آرایی مبنایی در مقابل ملت ایران با تشدید ایران ستیزی، همه امکاناتش را برای القای ناامیدی و بن بست به اذهان مردم 
بخصوص جوانان به کار گرفته و امروز مهمترین شاخص اثبات ایران دوستی هر فرد، »پرهیز از یأس آفرینی و امیدسوزی« و »ترویج 

روحیه کار و تالش و امید« است.

رهبر انقالب در تبیین چگونگی 
برخورد با عناصر مرتبط با 

اغتشاشات بر ضرورت تفکیک 
صحنه گردانان، فریب خوردگان، 

عامالن جنایت و افراد پول 
گرفته تأکید کردند و گفتند: این 

افراد یک جور نیستند. کسی را 
که بی توجه به خواست حقیقی 

دشمن، با او همراهی کرده 
یعنی فریب خورده اما جنایتی 

نکرده است _چه دانشجو باشد، 
چه غیر دانشجو_ باید متنّبه و 

موعظه و هدایت و بیدار کرد و با 
پرسش از او که آیا این حرکت 

موجب پیشرفت کشور است 
یا ضّد آن، او را به فکر کردن 

وادار و هوشیار کرد تا با دشمن 
هم صدایی نکند و به تعبیر امام 
بزرگوار همه هر چه فریاد دارند، 

بر سر آمریکا بزنند
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»دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی« نخستین 
بار در سال 1357 در تشکیالت اداری سازمان 
با   58 سال  در  افتاد.  راه  به  زیست  محیط 
دفتر تحقیقات سازمان ادغام شد اما در سال 
بار دیگر به صورت مستقل وارد عمل شد.   65
سال 1373 زمانی بود که الگوی ارزیابی محیط 
زیستی طرح های توسعه تدوین شد و کار در 
این  با  از قبل دنبال شد.  این بخش جدی تر 
بیش  اخیر  سال های  در  دفتر  این  نام  حال 
افزایش  با  و  است  شده  شنیده  همیشه  از 
درخواست  زیستی کشور،  محیط  چالش های 
محیط  ارزیابی  دیدن گزارش  برای  کنشگران 
یافته  افزایش  پروژه ها هم  و  زیستی طرح ها 
است که سازمان محیط  در حالی  این  است. 
زیست در بسیاری از موارد از ارائه این گزارش 
سر باز زده و با اینکه حتی در دوره ریاست قبلی 
سازمان هم قرار بود تمام گزارش های ارزیابی 
وعده  این  شوند،  بارگذاری  سازمان  سایت  در 
عملی نشد. در این میان استعفای یزدان دوست، 
بود  مواردی  از جمله  این دفتر هم  سرپرست 
که بر مشکالت موجود در این زمینه بیش از 
پیش صحه گذاشت. او در نامه استفایش نوشته 
بود: »امیدوارم روزی شاهد آن باشیم که این 
دفتر یه یک مرکز مستقل و در راستای اهداف 
توسعه  پایدار که در زیر نظر مستقیم ریاست 
محترم سازمان فعالیت می کند و نامه های آن 

به علت عدم رعایت سلسله مراتب اداری عودت 
نمی گردند، انجام وظیفه نمایند.« اتفاق دیگری 
که نام دفتر ارزیابی اثرات و گزارش های ارزیابی 
را بیشتر از قبل مطرح کرد، درخواست بودجه 
برای 411 طرح توسعه ای بدون مجوز ارزیابی در 
الیحه بودجه سال جاری بود. این اتفاق حواشی 
بسیاری به دنبال داشت و پای بسیاری از فعاالن 
برای درخواست گزارش  را  دانشگاه  استادان  و 
از  ارزیابی  بدون  طرح های  حذف  و  ارزیابی 
بودجه به میان آورد. هرچند بعدها یزدان دوست 
در گفت و گویی با »پیام ما« با اعالم آنکه این 
طرح ها با تالش دفتر ارزیابی و رئیس سازمان 
محیط زیست از الیحه بودجه حذف شده اند، این 
اتفاق را از جمله موفقیت های سازمان دانست.

 ناکارآمدی در سیستم ارزیابی محیط 
زیستی

نام دفتر ارزیابی زیست محیطی این بار با نامه 
»دیده بان ارزیابی محیط زیستی ایران« پررنگ 
شده است. هسته اولیه این سازمان مردم نهاد را 
که از خرداد امسال به صورت رسمی مشغول به 
کار شده ، اعضای »مدرسه توسعه پایدار« تشکیل 
می دهد که زیر نظر دانشگاه شریف فعالند. آنها 
سالجقه،  علی  به  خطاب  خود  اخیر  نامه   در 
رئیس سازمان محیط زیست نوشته اند: »آنطور 
که شواهد نشان می دهد، دفتر ارزیابی، از خرداد 
زمزمه  و  جمهوری(  ریاست  )انتخابات   1400

انسجام  تغییرات مدیریتی و سیاستی، عماًل 
از دست داده و می توان حدس زد که  را  الزم 
به  دفتر  این  بی انگیزگِی کارکناِن  و  دلسردی 
رسیده  اخیر  سالیان  در  خود  میزان  باالترین 
باشد. از سوی دیگر، کارگروه ارزیابی )به عنوان 
ارزیابی(  موضوع  در  تصمیم گیر  نهاد  باالترین 
ثابتی  و  روشن  سیاست  و  برنامه  از  کماکان 
برخوردار نیست و در این بازه حتی جلسات آن 
نیز به مدت دو ماه برگزار نشد. در چند ماه اخیر 
نیز متاسفانه شاهدیم که رویکردهای نادرست 
پاسخگویی،  نبود  شفافیت،  )نبود  پیشین 
رویه های غیرمشارکتی و غیرکارشناسی( و نگاه 
مجوز-محور به فرآیند ارزیابی، بیش از پیش بر 

این کارگروه حاکم شده است.«

در بخش دیگری از این نامه آمده: »در چنین 
وضعیت عجیب، نامعین و مایوس کننده ای که 
تصمیم گیری  مراجع  مهم ترین  از  یکی  برای 
پروژه ها و طرح های کالن توسعه کشور حادث 
شده، سوال کلیدی این است که سازمان چه 
راهبرد معینی برای بهبود مساله ارزیابی محیط 
زیستی در کشور دارد؟ آیا اساسًا مدیران ارشد 
زیست  محیط  دغدغه مندان  به مانند  سازمان 
کشور )و حتی کارکنان زیرمجموعۀ دفتر ارزیابی(، 
به این باور نرسیده اند که سیستم ارزیابی محیط 
زیستی کشور به ناکارآمدترین شکل ممکن در 
حال اجراست؟ یا اینکه می دانند، ولی اراده یا 

توانی برای تغییر وضعیت ندارند؟ که البته در هر 
دو حالت، نتیجه یکسان بوده و به ضرر محیط 
تمام  مردم  معیشت  نیز  و  سالمت  زیست، 
خواهد شد. اینجا البته باید تاکید کرد که در نبود 
سیاست ها و رویکردهای مشخص در مدیریت 
چند  -هر  افراد  انتخاب  صرف  سازمان،  ارشد 
نیز »ارزیابی  ذی صالح، مجرب و متخصص- 
مقصود  سرمنزل  به  را  زیستی«  محیط  موثر 
نمی رساند و ضروری است که سازمان، در اسرع 
وقت، سیاست و اهداف خود در ارزیابی را بر 
اساس اصول و ارزش های واقعی فرآیند ارزیابی 
پاسخگو  شفاف،  )مشارکتی،  زیستی  محیط 
و آگاهانه( بازنگری کرده و سپس به انتصاب 
قطعی اشخاص کلیدی، که صالحیت ایشان در 
اجرای آن سیاست ها محرز شده باشد، اهتمام 
ایران  ارزیابی محیط زیستی  دیده بان  بورزد.« 
در نهایت از سالجقه به عنوان سکان دار سازمان 
اعمال  با  تا  کرده  درخواست  زیست  محیط 
تغییرات سیاستی مناسب و انتصاب افراد زبده 
و متخصص، کمک کند که فرایند ارزیابی محیط 
زیستی در ایران ضمن قرار گرفتن در یک مسیر 
در  فعالیت مجوز-محور  از حالت یک  تحول، 
آمده و به فرآیندی برای کمک به تصمیم گیری 
اصولی و قابل پذیرش برای جامعه ارتقا یابد.

سازمان فهم نادرستی از ارزیابی دارد
دیده بان ارزیابی محیط زیستی ایران از دو 

سال قبل  جسته و گریخته فعالیتش را آغاز و 
مطالعه روی طرح های ارزیابی را در پژوهشکده 
صورت  به  و  شریف  دانشگاه  سیاست گذاری 
مستقل شروع کرده بود. هامون طهماسبی، از 
اعضای این سازمان که مدیر گروه مدرسه توسعه 
پایدار دانشگاه شریف هم است با اشاره به اینکه 
این مطالعه سفارشی نبود و هیچ سازمانی دستور 
تهیه آن را نداد به »پیام ما« می گوید: »دو سال 
قبل تعدادی از بچه ها که دغدغه توسعه پایدار 
داشتند، مشغول انجام این مطالعه شدند و بعد 
از مصاحبه ها و صحبت های بسیار با تمام کسانی 
که در سالیان دور و دراز در طرح های ارزیابی 
مشغول به کار بودند به مشکالت ساختاری این 
سازمان و فعالیتش پی بردند.« این مطالعه هنوز 
منتشر نشده اما راهی شد تا اشکاالت ساختاری 
این دفتر و ناتوانی هایش مشخص شود. او حاال 
می گوید مجموعه ای از عوامل در فهم نادرست 
از نظام ارزیابی موثر بوده: »از اوایل دهه هفتاد 
که به شکل رسمی این دفتر و این نظام ارزیابی 
مورد استفاده قرار گرفت، تنها بدل به مجوزی 
شد که بخش خصوصی می خواهد آن را بگیرد 
و سازمان های مدافع محیط زیست نمی خواهند 
این اتفاق رخ دهد. این در حالی است که بر 
اساس مطالعات جهانی، ارزیابی محیط زیستی 
ابزاری است برای کمک به نظام توسعه. این 
نظام ارزیابی باید کمک کند تا سیاست گذاران 

بهتر و اگاه تر تصمیم بگیرند.«

به گفته طهماسبی، در این مسیر باید اصولی 
آنها مشارکت مردمی  از  یکی  رعایت شود که 
اما در حال حاضر هیچ جایی در نظام  است 
دیگر  ندارد. شفافیت هم عنصر مهم  ارزیابی 
است اما هیچ شفافیتی هم نمی بینیم: »علت 
مجموعه  است که  این  نشدن گزارش ها  ارائه 
بازیگران از ساختار فعلی نفع می برند. هم بخش 
دولتی، هم بخش خصوصی هم خود سازمان 
محیط زیست. حفظ وضع موجود برای بسیاری 
نفع دارد و تنها گروه ضررکننده مردم هستند.« 
او با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست فهم 
و  نهادی  ظرفیت  و  دارد  ارزیابی  از  نادرستی 
سازمانی مناسبی هم برای انجام چنین کاری در 
آن موجود نیست ادامه می دهد: »ما در سازمان 
محیط زیست با ضعف مشارکت روبروییم. این 
سازمان حاضر به همکاری با افراد و سازمان ها 
چالش های  درگیر  دیگر  سوی  از  و  نیست 
بسیاری است و قدرت عملیاتی چندانی ندارد 
به  زورش  می گوید که  موارد  از  بسیاری  در  و 
پروژه ها نرسیده است. در چنین شرایطی قاعدتا 
ندارد.«  اتفاقات  در  نقشی  هم  ارزیابی  دفتر 
طهماسبی معتقد است که نمی توان فقط دفتر 
ارزیابی را اصالح کرد اما سازمان با همین شکل 
فعلی باقی بماند. او همچنین می گوید: »باید 
بودجه مناسب تعریف شود. جزئیات وضعیت 
دفتر در استان ها خوب نیست. از سویی قانون 
حامی برای ارزیابی نداریم و مشارکت مردمی 
در وضع فعلی صفر است.« دفتر ارزیابی زیست 
محیطی در حالی با این چالش ها روبروست که 
نامه دیده بان ارزیابی محیط زیستی ایران هم 
هنوز واکنشی از سوی سازمان محیط زیست 
نداشته است. دیده بان در حال حاضر برنامه های 
مختلفی را پیش رو دارد و یکی از آنها تعریف 
سامانه ای به عنوان بانک اطالعات و پروژه های 
گذشته و جاری است؛ به این ترتیب خودشان 
طهماسبی  برمی دارند.  گام  شفافیت  برای 
نیروی  و  هزینه  کار  این  چون  که  می گوید 
شفافیت  به  رسیدن  برای  می طلبد،  بسیاری 
و اطالع از وضعیت پروژه ها از داوطلبان کمک 
خواهند گرفت؛ داوطلبانی که نگران آینده ایران 
و پروژه هایی هستند که بدون ارزیابی و بررسی 
دقیق اثراتشان، تیشه به ریشه محیط زیست 

کشور خواهند زد. 

دیده بان ارزیابی محیط زیستی، در نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار تعیین تکلیف دفتر 
ارزیابی این سازمان شد

بالتکلیفی ارزیابی محیط زیستی
هامون طهماسبی، عضو گروه دیده بان ارزیابی محیط زیستی ایران: علت ارائه نشدن گزارش های ارزیابی این است که 

مجموعه بازیگران از ساختار فعلی و حفظ وضع موجود نفع می برند 

اندر حکایت زاینده رود

نامه »دیده بان ارزیابی محیط 
زیست ایران«: سازمان چه 

راهبرد معینی برای بهبود مسالۀ 
ارزیابی محیط زیستی در کشور 

دارد؟ آیا اساسًا مدیران ارشد 
سازمان به مانند دغدغه مندان 
محیط زیست کشور )و حتی 

کارکنان زیرمجموعۀ دفتر 
ارزیابی(، به این باور نرسیده اند 

که سیستم ارزیابی محیط 
زیستی کشور به ناکارآمدترین 

شکل ممکن در حال اجراست؟ 
یا اینکه می دانند، ولی اراده 

یا توانی برای تغییر وضعیت 
ندارند؟

»فضای نامناسب اداری« دلیلی بود که محمود یزدان دوست در شهریور ماه امسال از سرپرستی دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی 
سازمان حفاظت محیط زیست استعفا دهد. بعدها البته در برخی محافل شنیده شد که این استعفا به پر وژه تونل انتقال آب بهشت آباد 
مرتبط است. با این حال او استعفا داد و بعد از گذشت دو ماه هنوز فرد جدیدی در این ِسمت قرار نگرفته؛ پستی مهم و پرمناقشه در 
سازمان حفاظت محیط زیست که همواره مورد نقد بوده و از سویی برخی از مدیرانش چون یزدان دوست هم درباره فشارهای بیرونی 
و داخلی به آن گفته اند. دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی اما در سال های گذشته با وجود آنکه بارها بارگذاری گزارش های  ارزیابی 
طرح های مختلف در سایت سازمان را وعده داده بود اما این کار را انجام نداد و همواره مناقشات مختلف و چرایی ارائه مجوز به طرح های 
مخرب راه انتقادات را به این دفتر کشاند. حاال در جدیدترین اتفاق، »دیده بان ارزیابی محیط زیستی ایران« که یک سازمان مردم نهاد 
است، نامه ای به علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نوشته و از او خواسته تا وضعیت دفتر ارزیابی تعیین و تکلیف شود.

طهماسبی: در سازمان محیط 
زیست با ضعف مشارکت 

روبروییم. این سازمان 
حاضر به همکاری با افراد و 
سازمان ها نیست و از سوی 

دیگر درگیر چالش های 
بسیاری است و قدرت 

عملیاتی چندانی ندارد و در 
بسیاری از موارد می گوید که 

زورش به پروژه ها نرسیده. در 
چنین شرایطی قاعدتا دفتر 

ارزیابی هم نقشی در اتفاقات 
ندارد
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رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت با اشاره به 7 میلیون مرگ زودرس 
دنیا، گفت:  در  هوا  آلودگی  دلیل  به  ساالنه 
تعداد مردمی که در جهان ساالنه از آلودگی 
هوا می میرند بیش از 6 برابر تعداد مردمی 
است که از ماالریا و بیش از 4 برابر مردمی 

است که از ایدز می میرند.
با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  شاهسونی  عباس 
بیان اینکه آلودگی هوا یکی از مسائل عمده 
گفت:  است،    شده  جهان  بزرگ  شهرهای 
زیست  خطر  عوامل  از  یکی  هوا  آلودگی 
طریق  از  جوامع  و  است  مهم  محیطی 
بار  آالینده های هوا می توانند  کاهش سطح 
بیماری های مربوط به سکته مغزی، بیماری 
تنفسی  بیماری های  و  ریه  سرطان  قلبی،   
حاد و مزمن را کاهش دهند. رهنمود سازمان 
بهداشت جهانی در سال 2005 نشان می دهد 
کاهش غلظت ذرات PM10 از 70 میکروگرم 
در مترمکعب به 20 میکروگرم در متر مکعب، 

درصد کاهش می دهد. را 15  مرگ  میزان 
سال  در  بهداشت  جهانی  سازمان  افزود:  او 
2019 تخمین زده بود که آلودگی هوای آزاد و 
داخل در مناطق شهری و روستایی سالیانه 
زودرس  مرگ  میلیون   7 از  بیش  به  منجر 
در  گزارشی  اساس  بر  همچنین  می شود. 

به  جهان  در  که  شد  مشخص   2019 سال 
طور میانگین حدود 54 درصد از مرگ های 
زودرس مربوط به آلودگی هوا در فضای آزاد 
سکته  و  قلبی  ایسکمیک  بیماری  دلیل  به 
مغزی است. همچنین هفت درصد از مرگ و 
میر زودرس ناشی از سرطان ریه و 19 درصد 
مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری مزمن 
انسداد ریوی مربوط به آلودگی هوا در فضای 

است. آزاد 
بر  آلودگی هوا  اینکه  به  با اشاره  شاهسونی 
اساس آخرین گزارش بار بیماری ها چهارمین 

افزود:  است،  جهان  در  مرگ  خطر  عامل 
آلودگی هوا در کشورهای توسعه  با  مواجهه 
یافته چهارمین عامل مرگ در جهان پس از 
خطرات متابولیک، رژیم غذایی و دود سیگار 
این در حالی است که در کشورهای  است. 
در حال توسعه، آلودگی هوا سومین ریسک 

فاکتور مرگ است.
او آلودگی هوا را یک خطر بهداشتی پیشرو 
در جهان دانست و گفت: در سال 2019 از هر 
آلودگی هوا رخ  به علت  9 مرگ، یک مورد 

داده است.

 ۷ میلیون مرگ زودرس ساالنه به دلیل آلودگی هوا در دنیا؛
مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا باالتر از ایدز و ماالریا

میدان

انتقال پیکر محیط بان 
»یاسین یاری« به پایین 

کوهستان حدود 3 ساعت به 
طول انجامید

کشف جسد محیط بان مالیری دو روز پس از مفقودی
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
از  یکی  پیکر  کشف  از  مالیر  شهرستان 
هفته  پنجشنبه  که  مالیری  محیط بانان 
گذشته حین انجام ماموریت مفقود شده 
گفت وگو  در  نجاری  عباس  داد.  خبر  بود، 
منطقه  در  جسد  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با 
حفاظت شده لشگرَدر پیدا شد، عنوان کرد: 
ارتباط »یاسین یاری« محیط بانی 27 ساله 
مالیری با مرکز و همکاران از ساعت 17 روز 
پنجشنبه 26 آبان ماه حین انجام ماموریت 
در منطقه حفاظت شده لشگرَدر قطع شد. 
نجاری با بیان اینکه عملیات جست وجو در 
اسرع وقت از سوی محیط بانان و نجات گران 
جمعیت هالل احمر آغاز شد، افزود: ساعت 
7:30 صبح شنبه، 28 آبان ، پیکر او در منطقه 

حفاظت شده لشگرَدر پیدا شد.
او با اشاره به اینکه این محیط بان در منطقه 
لشگرَدر سقوط کرده اما هنوز علت سقوط و 
فوت مشخص نیست، گفت: پلیس آگاهی 
مفقودی  علت  و  صحنه  بررسی  حال  در 
مدیرکل  است.  یاری«  »یاسین  فوت  و 
حفاظت محیط زیست استان همدان نیز 
یاری، محیط بان جوان  یاسین  اعالم کرد: 
پی  در  مالیر  لشگردر  منطقه حفاظت شده 
بروز سانحه سقوط از صخره، حین انجام 
ماموریت و در حین گشت و کنترل منطقه 
شهدای  جرگه  به  لشگردر  حفاظت شده 
محیط بان پیوست. به گزارش روابط عمومی 

استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
این  افزود:  مریم محمدی  همدان، سیده 
محیط بان عصر روز 26 آبان ماه جاری در 
جریان بازگشت از ارتفاع، در حین عبور از 
مسیر صخره ای کوه سرده مالیر، از ارتفاع 
سقوط کرده و در پی آسیب به سر و صدمات 

ناشی از آن، جان خود را از دست داد.
او گفت: از روز پنجشنبه و از طریق تماس 
این  دستور  و  استان  بحران  مدیریت  با 
در سطح  موجود  امکانات  تمام  مدیریت، 
محیط بان  مرحوم  جستجوی  برای  عالی 
یاری به کار گرفته شد. با وجود جست وجو و 
تالش ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
استان، هالل احمر، آتش نشانی و نیروی 
انتظامی و امنیتی و استفاده از سگ های 
آبان ماه،   27 و   26 روزهای  در  زنده یاب؛ 
اثری از مرحوم محیط بان یاری  پیدا نشد 
یگان  آبان ماه،   28 دیروز  صبح  اینکه  تا 
حفاظت محیط زیست استان و محیط بانان ، 
توانستند پیکر مرحوم را پیدا کرده و با کمک 
دیواره های  از  آتش نشانی  و  احمر  هالل 
به گفته  منتقل کنند.  پایین  به  صخره ای 
محمدی انتقال پیکر این محیط بان به پایین 
کوهستان حدود 3 ساعت به طول انجامید.
در  استان همدان  زیست  مدیرکل محیط 
پایان این حادثه غمبار را به خانواده داغدار 
آن مرحوم و جامعه محیط زیست کشور 

تسلیت گفت.

اقلیم

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

۱ادامه از صفحۀ

و  غیرقانونی  برداشت های  کنترل  پساب، 
انجام  حال  در  اقداماتی  نیز  الگوی کشت 
فوق  تصمیمات  که  است  پرواضح  است. 
قطعا حاصل نتایج جلسات و مطالعات مکرر 
و طوالنی با تمام اقشار از کشاورزان گرفته تا 
خبرگان و اساتید دانشگاهی صورت گرفته و 
مسلمًا در اتخاذ این تصمیمات خرد جمعی 
مواردی  دیگر،  منظری  از  ولی  بوده  نهفته 
اشاره  آن  به  است که  مطرح  مورد  این  در 

 می شود.
مکرر،  به طور  اخیر،  دهه  در چند  اینکه  اول 
برای تامین آب شرب کالن شهرها به خصوص 
تهران و حتی اصفهان ثابت شده که به دنبال 
و  ناخواه، جذابیت  بیشتر، خواه   تامین آب 
رفاه و احساس امنیت در چنین شهرهایی 
افزایش یافته و بنابراین مصرف آب به طرق 
گوناگون همچون شرب، صنعت و کشاورزی 
افزایش  می یابد و مجددًا داستان برخوردار 
حقابه  از  زیست  محیط  و  تاالب ها  نبودن 
قانونی آنها تکرار  می شود. با این روند، حاصل 
توسعه  و  خشکیده  تاالب های  همان  کار، 
به  مهاجرت  و  در بخش کشاورزی، صنعت 
که  بود  خواهد  شهرها  گسترش  و  شهرها 
ناپایداری  باعث  وضعیت  این  آن  به دنبال 
شهرها و تهدید جدی محیط زیست از نظر 

آلودگی آب ها و هوا شده است.
که  پذیرفت  باید  حال  هر  به  اینکه  دوم 
قرار  به جهت  اصفهان  کالن شهر  موقعیت 
از  برخورداری  و  ثقل کشور  در مرکز  گرفتن 
دارای  کشور  اصلی  شاهراه های  به  اتصال 
به  از طرف دیگر  و  بوده  یک جایگاه ممتاز 
علت وجود تنوع در انواع صنایع باالدستی و 
پایین دستی -از فوالد گرفته تا پتروشیمی 
متعدد  نیروگاه های  همچنین  و  نفت  و 
برای  خوبی  پتانسیل های  برق-  تولید 
جذب مهاجر از دیگر استان ها است. بر این 
جبران  برای  چنانچه ضمانتی کافی  اساس 
فراهم  استان  این  در  آب  منابع  کمبود های 
جمعیت  افزایش  اذعان کرد که  باید  شود، 
شهر اصفهان از چهار میلیون کنونی به آسانی 
چون  است.  امکان پذیر  نفر  میلیون  ده  تا 
اواًل سابقه مهاجرت از استان های جنوبی و 
زاگرس نشین به اصفهان وجود داشته و ثانیًا 
شرایط وخیم آب و خاک و محیط زیست 
در این استان ها و خصوصا افزایش گرمایش 
هوا ناشی از تغییر اقلیم در سال های پیش 
رو، ثابت  می کند که در صورت فراهم بودن 
با  که  اصفهان  در  زندگی  مناسب  شرایط 
وجود آب پیوند یافته ، ناگزیر مهاجرت های 
گسترده ای به این شهر دور از انتظار نیست. 
ثالثًا پهنه دشت اصفهان از سه طرف شرق 
فراهم کرده  را  امکان  این  و شمال  و غرب 
قارچ گونه ای  رشد  مسکونی  شهرک های  که 
اصفهان  اینکه دشت  از  فارغ  باشند؛  داشته 
و برخوار یکی از مهمترین دشت های تحت 

است. جهان  و  ایران  در  فرونشست  تاثیر 
مواردی که  ترتیب  به هر  راه حل چیست؟ 
یا  و  کوتاه مدت  در  گفته،  محترم  استاندار 
میان مدت نیاز اصلی این استان است ولی 
آنچه که مسئوالن و برنامه ریزان کشور باید به 
آن توجه کنند، آن است که آیا ضمانتی وجود 
دارد که بعد از تامین یک میلیارد مترمکعب 
آب در سال های آتی، در  سال های 1410 یا 
منابع  کمبود  دیگر  بار   ،1450 و حتی   1420
آب به وجود آید و نیاز امروز تکرار شود؟ اگر 
چنین شد آیا باز هم راهکار اصلی تامین آب 
است؟ و اگر پاسخ به این سوال هم مثبت 

است، از کدام منبع؟
در واقع راه حل اصلی درازمدت که در برنامه 
تاالب گاوخونی  احیای  و  زاینده رود  احیای 
نشده  اشاره  آن  به  فرونشست ها  توقف  و 
و  ابعاد  همه  در  بارگذاری ها  است، کاهش 
بخش  در  منحصرًا  بارگذاری  لزوما کاهش 
و  آب بر  صنایع  انتقال  با  که  بوده  صنعت 
صنایع وابسته به آن به سواحل دریای عمان، 
را  بخش  این  آب  مصرف  تنها  می تواند  نه 
از شاغالن  بلکه جمعیت کثیری  حذف کند 
و خانواده های آنان را نیز به کالن شهرهای 
منتقل  عمان  دریای  سواحل  در  صنعتی 
می کند و به این ترتیب کاهش بارگذاری در 
داد.   بخش صنعتی و جمعیتی رخ خواهد 
باید   1410 سال  افق  تا  و  اینک  هم  از 
زیرساخت های الزم شامل برای برپایی چند 
کالن شهر مدرن با امکانات مکفی و پتانسیل 
میلیون   5 تا   2 بین   جمعیتی  پذیرش 
اجرا  عمان  دریای  و  مکران  سواحل  در  نفر 
به  موسوم  این کالن شهرها  از  یکی  شود.  
اغلب صنایع  پذیرای  »نوسپاهان«  می تواند 
به  باید  و  باشد  اصفهان  کم آب بر  و  آب بر 
گونه ای برنامه ریزی شود که تا افق 1415 و در 
نهایت 1420 اصفهان به یک شهر کم جمعیت 
و صرفا یک شهر توریستی با قدرت جذب 
در  شود.  تبدیل  میلیون ها گردشگر  ساالنه 
زاینده رود  رودخانه  که  است  حالت  این 
احیا،  تاالب گاوخونی  دائمی،  جریان  دارای 
از  ناشی  آلوده  هوای  متوقف،  فرونشست 
قطب های صنعتی اصفهان حذف شده و در 
نهایت یک شهر پایدار دوستدار محیط زیست 

متولد خواهد شد. نو  از 
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از  برق  تضمینی  خرید  جدید  تعرفه های 
نیروگاه های  نیروگاه های تجدیدپذیر شامل 
و  برق آبی  انشعابی،  بادی  خورشیدی، 
افزایش  با  مگاوات،   10 تا  توده  زیست 
به سال گذشته  میانگین 77 درصد نسبت 

شد. ابالغ  نیرو  وزیر  توسط 
وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
راستای  در  نیرو  وزارت  )پاون(،  نیرو 
خصوص  در  سیزدهم  دولت  سیاست های 
در  زیستی  پیوست  محیط  ضرورت 
محیط  زیست  اولویت  و  صنعتی  توسعه  
تشویقی،  طرح های  قالب  در  توسعه،  بر 
و  اقتصادی  جذابیت  گسترش  و  ایجاد 
شرکت های  از  حمایت  سازمانی،  اهداف 
منابع  از  برق  تولید  زمینه  در  دانش بنیان 

دارد. برنامه  در  را  تجدیدپذیر  انرژی 
نرخ  افزایش  بیشترین  اساس،  این  بر 
به  است،  توده  زیست  فناوری  به  مربوط 
گونه ای که میانگین نرخ خرید تضمینی از 
این فناوری 130 درصد رشد داشته و در بین 
مربوط  فناوری  توده،  زیست  فناوری های 
از  حرارتی)ترموشیمیایی(  »فرآیندهای  به 
پیرولیز«  و  زباله سوزی، گازی سازی  جمله 

با رشد 183 درصدی رتبه نخست رشد نرخ 
داده  اختصاص  خود  به  را  تضمینی  خرید 
تضمینی  خرید  نرخ  اساس  این  بر  است. 
 22 به  ریال   770 و  7 هزار  از  فناوری  این 

است. رسیده  ریال  هزار 
تضمینی  خرید  جدید  تعرفه های  همچنین 
افزایش  با  برق آبی  نیروگاه های  از  برق 
میانگین 90 درصدی نسبت به سال گذشته 
ابالغیه،  این  اساس  بر  است.  روبه رو شده 
نیروگاه های  از  تضمینی  برق  خرید  نرخ 
برق آبی بر روی خط انتقال، با ظرفیت کمتر 
از  درصدی،   83 افزایش  با  مگاوات   10 از 
5 هزار و 915 ریال به 10 هزار و 800 ریال 
 95 افزایش  با  جریانی  برق آبی  نیروگاه  و 
درصدی از 6 هزار و 916 ریال به 13 هزار و 
500 ریال افزایش یافته است. ضمن اینکه 
افزایش نرخ خرید تضمینی  ابالغیه شامل 
برای نیروگاهای خورشیدی انشعابی تا 30 
نیز  درصد   60 تا  بادی  انشعابی  و  درصد 

می شود.
نیروگاه های  احداث  برای  زمان  حداکثر 
انتقال  خط  روی  مقیاس کوچک  برق آبی 
زمان  تا  قرارداد  عقد  زمان  از  جریانی  و 

و   12 ترتیب  به  کامل  ظرفیت  بهره برداری 
است. شده  اعالم  ماه   18

این اعداد در ابالغیه وزیر نیرو به نظر جذاب 
محیط  بخش  برای  آنکه  ویژه  به  می آید 
در  بسترسازی  نویددهنده  می تواند  زیست 
نیروگاه هایی  در  زمینه جذب سرمایه گذاری 
چون زباله سوز باشد. با این حال پرسش های 
فعاالن صنعت برق خوش بینی در این زمینه 
با   1401 تابستان  شاید  می کند.  را کم رنگ 
شبکه  پایداری  و  برق  قطع  میزان  کمترین 
همچنان  اما  باشد  شده  گذاشته  سر  پشت 
ایران بیشترین میزان یارانه انرژی را در دنیا 

می دهد.  مصرف کنندگانش  به 

 پرسشی در برابر یک چشم انداز 
در مناظره های انتخاباتی دوره دوازدهم 
»محمدباقر  ریاست جمهوری  انتخابات 
بود  پایتخت  شهردار  هنوز  که  قالیباف« 
طریق  از  برق  تولید  برای  تالشش  از 
به  هنوز  حال  این  با  داد.  خبر  زباله سوزی 
زباله سوزی  از  نیست  مشخص  شفاف  طور 
روشن  و  برق گرفته  المپ  چند  آرادکوه  در 
نظر  به  که  است  حالی  در  این  شده اند. 
مگاوات   11 اسمی حدود  لحاظ  به  می رسد 

در ایران از طریق نیروگاه هایی که با پسماند 
این  می شود.  تولید  برق  می شوند  تغذیه 
و  تهران  شیراز،  شهرهای  در  نیروگاه ها 
مشهد مستقر بود ه اند. اما در مجموع سهم 
برق  مصرف  و  تولید  تراز  در  قابل توجهی 
کشور ندارند. به ویژه در شرایطی که ایران 
جهان  در  را  انرژی  یارانه  میزان  بیشترین 
داشت  انتظار  می توان  چگونه  می پردازد 
برق  توسعه  برای  سرمایه گذاری  چنین 

داد.  توسعه  زباله  سوخت  از  حاصل 
یکی از مهمترین دالیلی که به نظر می رسد 
می شود  برق  صنعت  توسعه  از  مانع 
کاغذ  روی  فقط  که  است  حمایت هایی 
قانون   12 ماده  جمله  از  قوانینی  می مانند. 
رفع موانع تولید، تبصره بند »الف« ماده 10 
قانون برنامه ششم توسعه و ماده 6 قانون 
نمی شود.  اجرایی  برق  صنعت  از  حمایت 
نیرو،  وزارت  رسمی  گزارش های  براساس 
سیکل  نیروگاه های  تولید  ظرفیت  اکنون 
400 مگاوات، گازی 23  ترکیبی 29 هزار و 
هزار و 300 مگاوات، بخاری 15 هزار و 900 
اتمی  هزارمگاوات،   12 آبی  برق  مگاوات، 
مگاوات،   850 تجدیدپذیر  مگاوات،   120
دیزلی  و  مگاوات  2هزار  پراکنده  تولید 
مجموع  در  بنابراین  است.  مگاوات   450
نیروگاه های کشور، 84 هزار و 920 مگاوات 
برق تولید می کنند. این در حالی است که 
ظرفیت عملی تولید برق در کشور 56 هزار 
مگاوات و مصرف برق در اوج پیک 66 هزار 
و 400 مگاوات است. دستکم براین اساس 
10 هزار و 400 مگاوات اختالف بین تولید و 

دارد. وجود  مصرف 
گزارشی  در  ایمنا  خبرگزاری  قبل  چندی 
تنظیم گر  نهاد  یک  برق  بازار  در  نوشت : 
مالی  ضوابط  و  ندارد  وجود  مستقل 
برق  خرید  قیمت گذاری  برای  مشخصی 
به  انرژی  بورس  و  برق  بازار  در  نیروگاه ها 
تعدیل شود  انرژی  نحوی که سقف قیمت 
تغییرات  براساس  آن  آمادگی  پایه  نرخ  و 
نرخ ارز و تورم مشخص باشد، وجود ندارد. 
تضمینی  هیچ  برق  خرید  نرخ  واقع  در 
بازگشت  زمان  مدت  همچنین  ندارد؛ 
و  بوده  طوالنی  برق  صنعت  در  سرمایه 
به  صنعت  این  در  سرمایه گذاری  ریسک 
قبلی  بدهی های  پرداخت  توان  نبود  دلیل 
وزارت نیرو بسیار باال است که این موضوع، 
سرمایه گذاری  به  افراد  عدم عالقه  به  منجر 

است. شده  صنعت  این  در 
نبود تناسب میان قیمت تمام شده برق و 
درآمد  به کاهش  منجر  آن،  فروش  قیمت 
به  شدید  لطمه  آن  پی  در  و  برق  صنعت 
قطعات  تأمین  و  نگهداری  تعمیر،  امکان 
و  مصرف  بی رویه  افزایش  نیاز،  مورد 
سرمایه گذاری  ریسک  باالرفتن  بدمصرفی، 
نیروگاه های  صاحبان  شدن  بی انگیزه  و 

است. شده  برق  تولیدکننده 

برطرف  به سرمایه گذاری ای که  نیاز   
نمی شود 

همچنین چندی قبل »پیام باقری« رئیس 
هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره 
برای  خصوصی  بخش  10 گانه  مطالبات  به 
توسعه پایدار صنعت برق گفت: از پیامدهای 
از  جدا  اقتصادی  کارآمد  نظام  این  زیانبار 
و  محدود ساخته  را  بخش  این  رشد  اینکه 
تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی 
باالی  اتالف  است،  کرده  ناممکن  را  کشور 
به کارگیری  دلیل  به  مصرف  بخش  در  برق 
تجهیزات با بازدهی کم و بی توجهی به شدت 
مصرف بدون در نظر داشتن هزینه های آن 

است. بوده 

نظام  کارآمدسازی  منظور  به  عنوان کرد:  او 
از  بازار برق انحصارزدایی  عرضه و تقاضای 
تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای 
بازار  و  خرده فروشی  بازارهای  صادراتی، 
بهینه سازی می بایست در دستور کار وزارت 
بخش  مشارکت  همچنین  بگیرد.  قرار  نیرو 
نیازمند  برق  صنعت  توسعه  در  خصوصی 
بدون  بوده که  بلندمدت  سرمایه گذاری های 
رفع و کاهش ریسک های بازگشت سرمایه 
لذا  نمی شود  محقق  سرمایه گذاران  برای 

توجه شود. نیز  مهم  این  به  باید 

مدیره  هیئت  رئیس  نایب  جوال،  جعفر 
ایسنا گفته  به  نیز  برق،  صنعت  سندیکای 
بود در حال حاضر بخش خصوصی واقعی 
و  به حضور و سرمایه گذاری  هیچ عالقه ای 
برق  صنعت  در  جدید  نیروگاه های  احداث 
نکند  تغییر  شرایط  که  زمانی  تا  و  ندارد 
وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.

قانون  اساس  بر  که  این  بر  تاکید  با  او 
به  مگاوات  پنج  سال  هر  می بایست 
از  و  می شد  اضافه  کشور  برق  ظرفیت 
 25 افزایش  شاهد   1400 تا   1396 سال 
ادامه  بودیم،  برق کشور  ظرفیت  مگاواتی 
آن  اصلی  علت  نیفتاد که  اتفاق  این  داد: 
نیز اقتصاد معیوب صنعت برق است. اگر 
به  هستیم  مواجه  تولید  با کسری  امروز 
سرمایه گذاری های  که  است  این  دلیل 
برق  صنعت  است.  نگرفته  صورت  الزم 
شرایط  اصالح  و  سرمایه گذاری  نیازمند 
استفاده  با  می توانیم  و  است  فعلی 
سرمایه  بازار  در  موجود  فرصت های  از 
برطرف  را  موجود  مشکالت  از  بسیاری 
در  فرصت هایی  کنونی  شرایط  در  کنیم. 
که  دارد  وجود  سرمایه  و  مالی  بازارهای 
مصرف  مدیریت  سیاست های  کنار  در 
تولید  توان  افزایش  به  منجر  می تواند 
دلیل  به  کشور  در  مصرف  مدیریت  شود. 
باید  وجود قیمت های تصنعی آن طور که 
از  هستیم  ناچار  ما  و  نیست  تاثیرگذار 
تا  کنیم  استفاده  ترکیبی  سیاست های 
شود. ایجاد  مصرف  و  تولید  بین  توازن 

با وجود بدهی قابل توجه وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، وزیر نیرو تعرفه های جدید 
خرید تضمینی برق تجدیدپذیر را ابالغ کرد 

مشوق های وسوسه  برانگیز
 برای تولید برق محیط زیستی

سه فروند کشتی 
برای گردشگران 
جام جهانی ۲۰۲۲

 ،2022 جام جهانی  رقابت های  آستانه  در 
دولت قطر سه فروند کشتی تفریحی برای 
تدارک  رقابت ها  از  دوره  این  بازدیدکنندگان 
روزنامه  از  ایرنا  گزارش  به  است.  دیده 
Dawn پاکستان، سرکنسول قطر روز جمعه 
صنعت  و  بازرگانی  اتاق  اعضای  دیدار  در 
برای  که  پاکستانی هایی  گفت:  کراچی 
جام جهانی فوتبال 2022 عازم قطر می شوند، 
نگران اقامت خود نباشند چرا که سه فروند 
کشتی تفریحی شامل 26 طبقه و هر یک 
دارای یک هزار اتاق برای بازدیدکنندگان از 
سراسر جهان در صورتی که ظرفیت هتل ها 

است. شده  دیده  تدارک  باشد  شده  پر 
هم  االنصاری،  علی  محمد  میشل  به گفته 
قطر  وارد  این کشتی ها  از  فروند  دو  اینک 
در  رقابت ها  همچنین گفت  او  است.  شده 
هشت استادیوم برگزار می شود و قطر انتظار 
برای  تماشاگر  میلیون  سه  از  بیش  دارد 

بیایند. رقابت ها  دیدن 
از امروز  رقابت های جام جهانی 2022 قطر 

می شود. آغاز  )یکشنبه( 

خدمات گردشگری 
در کشور استانداردسازی 

می شود
در نشست سه جانبه ای برای استانداردسازی 
مقرر  گردشگری  خدمات  کیفیت  ارتقای  و 
شد  به منظور افزایش کیفیت خدمات مراکز 
اقامتی و رفاهی در کشور، استانداردهای الزم 
در حوزه گردشگری، تدوین و بازنگری و مراکز 

مذکور براساس آن ارزیابی کیفی شوند.
استاندارد  ملی  سازمان  از  ایرنا  گزارش  به 
ایران، نشست سه جانبه برای استانداردسازی 
و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری با حضور 
کیفیت  ارزیابی  معاون  ساده«  »احسان 
»شالبافیان«  ایران،  استاندارد  ملی  سازمان 
فرهنگی،  میراث  وزارت  گردشگری  معاون 
»حمزه زاده«  و  دستی  صنایع  و  گردشگری 
وزارت  در  ایران  هتلداران  جامعه  رئیس 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

شد. برگزار 
دفاتر تخصصی  مدیران  این نشست که  در 
بیان  ضمن  طرفین  داشتند،  حضور  نیز 
بازنگری، تهیه و  انجام  بر  نظرات تخصصی 
تدوین استانداردهای الزم در حوزه خدمات 
ارزیابی  سازوکارهای  تدوین  گردشگری، 
مربوطه،  استانداردهای  براساس  کیفیت 
ترویج  برای  الزم  زمینه های  کردن  فراهم 
گردشگری  صنعت  در  حالل  نشان  اخذ 
به منظور  الزم  کارهای  و  ساز  تدوین  و 
رتبه بندی اماکن اقامتی و رفاهی بر اساس 

کردند. توافق  استانداردها 
در همین راستا مقرر شد کارگروهی با حضور 
کارشناسان مربوطه از دفاتر تخصصی سازمان 
ملی استاندارد ایران، حوزه معاونت گردشگری 
صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث  وزارت 
دستی و جامعه هتلداران ایران تشکیل شود.
براساس این گزارش، مسئوالن حاضر در این 
نشست برای انعقاد تفاهم نامه همکاری های 
مشترک به منظور تسهیل فرایندهای نظارت و 
ارزیابی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری 
برنامه ریزی  همچنین  و  جامعه گردشگر  به 
موضوع  با  حالل  نشان  اخذ  برای  الزم 
اعالم کردند. را  خود  موافقت  حالل،  گردشگری 

تصرف غیرقانونی یک 
خانه تاریخی در دزفول

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیر 
دستی دزفول می گوید: خانه تاریخی »سوزنگر« 
نزدیک به 10 سال است که متصرف غیرقانونی 
ایسنا،  با  دارد. عباس چراغ چشم در گفت وگو 
تاریخی  رفع تصرف خانه  عنوان کرد: موضوع 
سوزنگر بارها از سوی اداره میراث  فرهنگی دزفول 
و اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان و 
حتی وزارت میراث  فرهنگی پیگیری شد ولی 
موفق به رفع تصرف این خانه تاریخی نشده 
بودند. او ادامه داد: حکم تخلیه بدوی این بنای 
تاریخی صادر شده و به محض صادر شدن حکم 

قطعی به تخلیه آن اقدام خواهیم کرد.
بعد  سوزنگر  تاریخی  خانه  چراغ چشم گفت: 
غیرقانونی  متصرف  بیرون کردن  و  تخلیه  از 
مورد  دستی  صنایع  آموزش  مرکز  عنوان  به 

گرفت. خواهد  قرار  بهره برداری 
مدیر میراث فرهنگی دزفول بیان کرد: در حدود 
10 سال گذشته و به منظور حفاظت و نگهداری، 
این بنای تاریخی به صورت موقت در اختیار 
شخصی قرار داده شده بود و این شخص از 
تنهایی در آن  به  این خانه  استقرار در  ابتدای 

داشته  است. سکونت 
خانه سوزنگر مربوط به دوره قاجار است و در 
دزفول محله قلعه واقع شده و این اثر در تاریخ 
25 اسفند 1378 با شماره ثبت 2606 به عنوان 

یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

جعفر جوال، نایب رئیس هیئت 
مدیره سندیکای صنعت برق 
گفت: در حال حاضر بخش 
خصوصی واقعی هیچ عالقه ای 
به حضور و سرمایه گذاری و 
احداث نیروگاه های جدید در 
صنعت برق ندارد و تا زمانی که 
شرایط تغییر نکند وضعیت به 
همین شکل باقی خواهد ماند

|پیام ما| تعرفه ابالغی خرید تضمینی برق از نیروگاه های چهارگانه دوستدار محیط زیست در حالی با افزایش ۷۷درصدی نسبت به سال 
گذشته توسط وزیر نیرو امضا شده که بدهی این وزارتخانه به تولیدکنندگان برق موجب خروج سرمایه گذاران از این بخش شده تا آنجا که 
پیش از تابستان گذشته »سید احسان صدر« رئیس هیئت مدیره انجمن نیروگاه های مقیاس کوچک کشور گفته بود به دلیل تاخیر در 
پرداخت حق الزحمه تولید برق بسیاری از فعاالن این صنعت نقدینگی الزم برای تعمیرات اساسی را در اختیار ندارند و از سوی دیگر جعفر 
جوال نایب  رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق نیز تاکید کرده بود :  بخش خصوصی واقعی هیچ عالقه ای به حضور و سرمایه گذاری 

و احداث نیروگاه های جدید در صنعت برق ندارد و تا زمانی که شرایط تغییر نکند وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.

بیشترین افزایش نرخ مربوط 
به فناوری زیست توده است، 

به گونه ای که میانگین نرخ 
خرید تضمینی از این فناوری 

130 درصد رشد داشته و در 
بین فناوری های زیست توده، 
فناوری مربوط به »فرآیندهای 

حرارتی)ترموشیمیایی( از جمله 
زباله سوزی، گازی سازی و 

پیرولیز« با رشد 183 درصدی 
رتبه نخست رشد نرخ خرید 

تضمینی را به خود اختصاص 
داده است. بر این اساس نرخ 

خرید تضمینی این فناوری از 7 
هزار و 770 ریال به 22هزار ریال 

رسیده است

|  
لنا

 ای
 |

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160319091091001849 -1401/07/17 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جالل ساالر بارده  فرزند فرج اله  به شماره شناسنامه 3020145805 صادره از 
عنبرآباد در شش دانگ یک باب خانه و باغچه  به مساحت 1157 مترمربع پالک - فرعی از418 - اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 86 فرعی از 418 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد بخش جبالبارز جنوبی روستای بارده بخش 34 
کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای خداداد خسروی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/08/15

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/29
 مصیب حیدریان
 رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14016031091000555 -1401/03/17 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیروس خالصی  فرزند محمود  به شماره شناسنامه 1596 صادره از عنبرآباد 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 1004/10 متر مربع پالک - فرعی از699 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1 فرعی از 699 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد دوساری خیابان امام  خریداری از مالک رسمی آقای /ورثه محمد 
تقی قمی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/08/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/29
مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160319014000674-1401/02/21- هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر ابراهیمی پور  فرزند دادخدا به شماره شناسنامه 400 صادره از جیرفت در شش 
دانگ یک باب خانه  به مساحت 300/73 متر مربع پالک - فرعی از581- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 
از 581 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم 
سیدیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/08/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/29
 جواد فاریابی 
 رئیس ثبت اسناد امالک 
م الف: ۴۰۰

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
اصالحی  رای  و   1401/03/23-  140160319091000640 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  
140160319091001773-1401/7/7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری 
اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت خانه بهداشت زاخت در شش دانگ یک باب ساختمان اداری 
مشتمل بر خانه بهداشت  به مساحت 407 متر مربع پالک - فرعی از361 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 361 - 
اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد اراضی زاخت  خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه و جهانگیر شیرانی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/08/15
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/29

 مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد امالک

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت    

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
هیات   -1401/06/22-140160319014002875 شماره  رای  برابر  رسمی-  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  دوم موضوع 
فرزند  بنستانی  سنجری  احسان  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
مترمربع  به مساحت191/70  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  زرند  از  802 صادره  به شماره شناسنامه  محمد 
پالک -فرعی از581- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک- فرعی از 581- اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
حسین آباد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم سیدیان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  می توانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  به صدور سند 
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 و صول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/08/15

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/29 
 شناسه آگهی : ۱۴۰۴۲۱۴

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ثبت اسناد شهرستان خرم آباد    

نظر باینکه برابر رای صادره شماره 140160325001001921مورخه 1401/04/7 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی موضوع کالسه  1400114425001001211 شش دانگ یک باب 
ساختمان )پایانه حمل و نقل( تحت پالک 11فرعی از 1 فرعی از 47 اصلی واقع در بخش 10 خرم آباد به مساحت  3000 
متر مربع در مالکیت  شرکت حمل و نقل  ایمن ترابر اتابک  قرار گرفته و مطابق سوابق ثبتی تحدید حدود پالک فوق 
بعمل نیامده است و اجرای تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت نیز امکان پذیر نمی باشد، برابر تبصره ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف عملیات تحدید حدود اختصاصی پالک فوق در روز شنبه  مورخه 1401/09/19 ساعت 11/30 در محل وقوع ملک 
شروع و انجام خواهد شد لذا به مالکین و مجاورین و دارندگان حقوق ارتفاقی و انتفاعی اخطار میشود در ساعت و 
تاریخ مقرر در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نمایندگان قانونی آنها در وقت تحدید 
حدود حضور نداشته باشند برابر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود با حدود اظهار شده از طرف مجاورین به عمل خواهد 
آمد. هرگاه مجاورین نیز در محل حضور نداشته باشند مورد تحدید حدود از ردیف خارج خواهد شد. اعتراض نسبت به 
تحدید حدود طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت 30 روز خواهد بود که به استناد 
ماده 86اصالحی قانون ثبت می بایست در مهلت مقرر در آگهی ضمن تسلیم اعتراض به اداره ثبت شهرستان خرم آباد، 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 

نمایند در غیر اینصورت حق آنها ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار : 1401/8/29

صیدآقا نجفوند دریکوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

نوبت دوم نوبت دوم

نوبت دوم نوبت دوم نوبت دوم
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 گلستان می تواند الگوی 
سایر مناطق باشد

انجام داده بود داشتیم، همگى امادگى خود را در 
زمینه همکارى و مشارکت در امر حفاظت از پارک 
اعالم کردند. در جلساتی که در سازمان حفاظت 
محیط زیست تشکیل شد، تصمیم گرفتیم با توجه 
به ویژگى های پارک ملى و ذخیره گاه زیست کره 
گلستان و جایگاه جهانى آن، این پارک به صورت 
اداره کل مستقل و تحت ضوابط و مقررات  یک 
شوراى  همکارى  با  یونسکو  توسط  شده  تعیین 

اداره شود. راهبردى 
در اولین اقدام براى اجراى این امر مهم که براى 
اولین بار در کشور انجام می گرفت، تعیین یک مدیر 
عالقه مند، باتجربه و مقتدر ضروری بود. کسی که 
بتواند در روستاى کوچک تنگراه با امکانات بسیار 
محدود با خانواده اش زندگى و این وظیفه خطیر 
را عهده دار شود. به این منظور سازمان با تعدادی 
از افرادى که صالحیت آنها مورد تایید بود تماس 
گرفت ولى آنها به دلیل اینکه خانواده شان حاضر به 
اقامت در چنین محیطى نیستند از پذیرفتن چنین 
پستى امتناع کردند تا اینکه آقای تیمورى که به 
دالیلى از قبیل احیای بزرگترین جمعیت هوبره در 
کشور و موفقیت در جلب همکارى جوامع محلى در 
ایجاد قرق های اختصاصى در استان یزد پیشنهاد 
شد. خالف انتظار، او با اشتیاق زیاد این مسؤلیت 
را پذیرفت و به اتفاق خانواده در پارک ملى گلستان 

ساکن شدند.
به طور خالصه عرض کنم در طول پنج سالى که او در 
پارک ملى گلستان حضور دارد، به رغم کارشکنی هایی 
که به صورت آشکار و پنهان در مورد متوقف کردن 
فعالیت هایشان انجام می شود و نبود حمایت های 
و  شبانه روزى  تالش های  با  مسئوالن،  از  برخى 
مدیریت عالى خود به طور معجزه آسایى نه تنها روند 
نزولى تخریب را متوقف کردند، بلکه موفق شدند 

پارک را به روزهاى خوب گذشته برگردانند.
افراد  از  مرکب  پارک  راهبردى  کمیته  ایجاد   ·
سرشناس محلى، مدیران و استانداران، نمایندگان 
مجلس وکارشناسان باتجربه یکى از اقداماتى است 
که براى اولین بار در کشور با پیگیرى های او انجام 
در  شده  انجام  آماربرداری هاى  در  است.  گرفته 
زمان مدیریت مهدی تیموری، جمعیت گونه های 
شاخص پارک شامل قوچ و میش، کل و بز و آهو 
راس  در سال ١٣٩٦به هشت هزار  راس  از ٢٥٠٠ 
در سال١٤٠٠افزایش یافته است که خود نیز معرف 
ارتقای کیفیت و سالمت زیستگاه است. همچنین 
در روز سرشمارى سه فرد پلنگ نیز مشاهده شد 
که رکورد جالبى به شمار می رود. جمعیت مرال نیز 
به نحو بى سابقه اى افزایش یافته و صداى مرال 
در اکثر مناطقى که تا چند سال قبل خاموش بود 
در فصل گاو بانگى در این مناطق شنیده می شود.

 · آتش سوزی ها با همکارى جوامع محلى به نحو 
بى سابقه اى کاهش یافته و تقریبا به صفر رسیده 
است. اکثر شکارچیان تفنگ ها را کنار گذاشته و به 
عنوان همیار با مدیریت پارک همکارى دارند. برخى 
نیز با ایجاد کلبه گردشگرى و یا راهنماى محلى 
به دوستداران طبیعت و حیات وحش خدمات ارائه 

می دهند.
بازسازى  و  پارک مرمت  تمامی ساختمان های   ·
و  استادان  پذیراى  حاضر  حال  در  و  است  شده 

است. پارک  مهمانان  و  دانشجویان 
· همه ساله در زمان آماربردارى و همچنین فصل 
گاو بانگى که پارک به نیروى کمکى نیاز دارد، متجاوز 
از یکصد نفر از عالقه مندان و عاشقان طبیعت به 
پارک مراجعه می کنند؛ این افراد عالوه بر همکارى 
با طبیعت وحیات وحش این پارک آشنا می شوند.

· با پیگیرى های آقاى تیمورى بودجه پارک مستقل 
شد و میزان آن به شکل چشمگیرى افزایش یافت.
· بیست نفر از افراد عالقه مند و عاشق طبیعت با 
مسئولیت او به کار گرفته شدند و تاکنون حقوق 
و  مانند کارخانجات  مختلف  منابع  طریق  از  آنها 
افراد خیر پرداخت می شود و این در حالى است 
که در سال هاى گذشته کسى حاضر به انجام این 

نبود. ریسک 

۱ادامه از صفحۀ
  گزارش »پیام ما« از زیر و بم های حفاظت مشارکتی در پارک ملی گلستان

با مردم »گلستان« می شود
رئیس پارک ملی گلستان: حفاظتی که در این پارک داشتیم نتایج قابل دفاعی در سطح ملی دارد و الگوهای خاصی 

ایجاد شد که می تواند ما را به همه هدف هایی که داریم برساند

معاون محیط طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیست: مهم 

این است که بپذیریم حفاظت 
از تنوع زیستی نمی تواند به 
تنهایی توسط دولت باشد و 
اگر  بخواهیم این مقوله را 

به دولت محدود کنیم نتیجه 
همین است. برای دهه ها همه 

دولت ها تالش های زیادی 
کردند، محیط بانان در کارشان 

ایثارگری به خرج دادند،  
هزینه های زیادی انجام شد اما 
در عمل می بینیم با وجود صرف 
بودجه بخشی از ذخایر زیستی 

ما از بین رفته است

نیلوفر رئیسی کارشناس حیات  
وحش: زمانی که یک مدیر 

خالق و خوش فکر در جایگاه 
مدیریتی قرار می گیرد در 

سیستم دگرگونی ایجاد می کند 
ولی با جابه جایی این مدیر 

شاهد ادامه روند کارها به شکل 
سیستماتیک نیستیم زیرا 

اصالح نهادینه نشده است. در 
پارک ملی گلستان مهندس 

تیموری جسارت و عزمی  دارد 
که بر اساس آن جلو می رود 

ولی از آنجا که مشخص نیست 
چقدر قانونگذاری برای این 

سیستم انجام شده با تغییر 
او مشخص نیست مدیر بعدی 
تابع آن فرهنگ و ساختار باشد

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

یک عضو بومی شورای 
راهبری پارک ملی گلستان: 

موفقیت هایی که ما در پارک 
ملی گلستان شاهد هستیم 

دستاورد کمی نیست. بارها و 
بارها مسئوالن به این منطقه 
آمده و تالش کرده بودند در 

بحث دام و .. مردم را متقاعد 
کنند اما هیچ کدام دستاورد 

قابل توجهی نداشتند اما امروز 
شاهد کاهش تعارض ها در 

گلستان هستیم
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گلستان  ملی  پارک  رئیس  تیموری  مهدی 
همسرش  بار  یک  را  این  است،   مفقوداالثر 
بار یک  او می گوید. هر  به  به کنایه و شوخی 
دلیل باعث می شود صبح خیلی زود و پیش 
تا  شب  و  بزند  بیرون  خانواده  شدن  بیدار  از 
مهمان  پارک  روزی  بماند؛  بیرون  دیروقت 
دارد،  روز دیگری باید به مناطق سرکشی کند،  
ایجاد شده و…  یک روز مشکلی در گلستان 
همین حضور مستمر  دلیل توفیق او در اداره و 
حفاظت از منطقه ای است که عنوان اولین پارک 
تیموری  مهدی  دارد.  خود  را کنار  ایران  ملی 
ملی  پارک  حاشیه  مردم  هم  است  توانسته 
گلستان و هم مدیران و کارشناسان باسابقه و 
جوان محیط زیست و حیات  وحش را راضی 
نگه دارد. با چنین توصیف هایی آیا می توانیم 
این مدل را به سایر مناطق تعمیم دهیم و در 

دارد؟ وجود  چه کاستی هایی  مدل  این 
اکبری معاون محیط زیست طبیعی و  حسن 
تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در 
گفت وگو با »پیام ما« می گوید: گرچه آنچه در 
گلستان انجام شده مزیت هایی داشته و در عمل 
بهبود  را  توانسته است جمعیت حیات  وحش 
بخشد ولی ما از مدلی صحبت می کنیم که مردم 
در کنار دولت قرار گرفته و از طریق منافعی که 

کسب می شود حفاظت انجام شود.
او با اشاره به اینکه قرق های اختصاصی نمونه  ای 
از حفاظت مشارکتی است که در آن درآمدزایی 
وجود دارد ، می افزاید: از آنجا که در قرق ها درآمدها 
بر اساس پروانه های شکار بود،  برخی روی آن 
مشارکتی  حفاظت  معتقدیم  ما  داشتند،   نقد 
تنها از طریق صدور پروانه نیست بلکه ما باید 
راه حل هایی مانند اکوتوریسم را هم به کار بگیریم.

بپذیریم  است که  این  مهم  اکبری  به گفته 
تنهایی  به  نمی تواند  زیستی  تنوع  از  حفاظت 
توسط دولت باشد و اگر  بخواهیم این مقوله 
را به دولت محدود کنیم نتیجه همین است. 
زیادی  تالش های  دولت ها  همه  دهه ها  برای 
به  ایثارگری  کارشان  در  محیط بانان  کردند، 
خرج دادند،  هزینه های زیادی انجام شد اما 
در عمل می بینیم با وجود صرف بودجه بخشی 
از ذخایر زیستی ما از بین رفته است. او اضافه 
می کند: این اتفاقات از آن رو افتاده که دولت 
در نظر داشته به تنهایی محیط زیست را حفظ 
آن  بیانگر  جهانی  مدل های  حالی که  در  کند 
است که باید بخشی از بار حفاظت روی دوش 
در حاشیه عرصه های  باشد،  کسانی که  مردم 
طبیعی زندگی می کنند. آنها باید بخشی از بار 
حفاظت را بر عهده داشته باشند و از منافع آن 

نیز بهره مند شوند.

دستاوردهایمان قابل دفاع است
باره  این  در  گلستان  ملی  پارک  رئیس 
از  بخشی  حفاظت  در  می گوید:  ما«  »پیام  به 
هزینه ها مالی است،  بخش دیگر شامل نیروی 
انسانی،  آموزش و .. می شود که نمی توان آن را 
پول محاسبه کرد،  کما اینکه در مواردی شاهدیم 
ولی  می کند  هزینه  پول  حفاظت  برای  دولت 
نتیجه مناسب را به دست نمی  آورد و به حفاظت 

نمی رسیم. پایدار 
مهدی تیموری  با قبول اینکه دولت به تنهایی 
نمی تواند از تنوع زیستی حفاظت کند، می افزاید: 
ما یک حفاظت فیزیکی داریم که با قدرت قانون 
و اسلحه تامین می شود و در گذشته در ایران 

رایج بوده است. در این مدل دستگیری متخلف 
و تحویل این فرد به دستگاه قضایی و زندانی 
کردن در اولویت بود اما در دنیای امروز راهکارهای 
دیگری در پیش گرفته می شود تا حفاظت پایدار 

به دست آید.
با  نمی توان  امروز  دنیای  در  تیموری  به گفته 
باید  بلکه  زندان حفاظت کرد  و  اسلحه  و  زور 
در این زمینه مردم مشارکت داشته باشند. او 
بودم  محیط بان  زمانی که  از  می دهد:  توضیح 
نگاهم همکاری با مردم بوده تا احساس تعلق 
از آن  را  باشند و مناطق طبیعی  خاطر داشته 

بدانند. خود 
ملی گلستان  پارک  در  حفاظت  مدل  درباره  او 
می گوید: این پارک به واسطه ارزش و جایگاهی 
که داشت همواره از حساسیت زیادی برخوردار 
منطقه  این  از  حفاظت  در  ما  است.  بوده 
می توانستیم موفق تر باشیم اگر استان هایی که 
پارک ملی گلستان در آن قرار گرفته این تصور 
را نداشتند که دیگران در پی جدا کردن پارک از 
استان آنها هستند،  این حساسیت به ویژه در دو 
استان خراسان شمالی و گلستان بیشتر بود.

به گفته رئیس پارک ملی گلستان آنها در تالش 
هستند از امکاناتی که استان خراسان شمالی 
دارد برای حفاظت بهتر پارک بهره گرفته شود 
و ابدا قصدی برای جدا کردن پارک از استان 
گلستان وجود ندارد. او اضافه می کند: اعتقاد 
من این است که نگاه محلی،  منطقه ای و حتی 
پارک  مانند  زیست کره  به ذخیره گاه های  ملی 
ملی گلستان اجحاف به آنهاست. این مناطق 
میراث جهانی هستند و نگاه کسی که چنین 
نیز  مدیریت کند  می خواهد  را  مجموعه هایی 

باید فراملی باشد.
او با اشاره به اینکه  در شورای راهبری پارک ملی 
گلستان،  استاندار گلستان به عنوان رئیس شورا 
حضور دارد و در آن مدیران کل محیط  زیست 
استان هایی که پارک در آنها قرار گرفته،  استاندار 
محلی،  جوامع  معتمدین  شمالی،   خراسان 
را داریم،   نمایندگان سمن ها و کارشناس خبره 
می گوید: اگر جلسات این شورا به شکل منظم 
برگزار می شد می توانستیم دستاوردهای بیشتری 

در گلستان داشته باشیم.
و  داریم  شهرستان  هفت  ما  پارک  حاشیه  در 
دهیاری ها  کدام  هر  روستا که  بیشتری  تعداد 
و شوراهای خود را دارند. به گفته تیموری باید 
مدیریتی در پارک اعمال می شد که مردم حاشیه 
را همراه خود کند. او می گوید: تالش ما این بود 
از شهرستان ها و روستاهای مختلف  همیارانی 
جذب کنیم تا بتوانیم حمایت حداکثری مردم 

را داشته باشیم.  
تیموری تاکید می کند: من کامال معتقدم مدلی 
از حفاظت که در پارک ملی گلستان انجام شده  
بهترین مدلی است که بعد از انقالب داشتیم. او 
می  گوید: حفاظتی که در این پارک داشتیم نتایج 
قابل دفاعی در سطح ملی دارد و الگوهای خاصی 
ایجاد شد که می تواند ما را به همه هدف هایی که 

داریم برساند.
افتاده در  اتفاقاتی که در گلستان  از مهم ترین 
نظر گرفتن ردیف اعتباری مستقل برای آن در 
به گفته  است.  مردم  مشارکت  کنار  در  بودجه 
که  مثبتی  نتایج  گلستان  ملی  پارک  رئیس 
با  منطقه  این  الگوی  باعث شده  آنها گرفته اند 
سایر  مانند  مناطق  سایر  در  پایین تری  درجه 

ذخیره گاه های زیست کره ای مانند میانکاله و دنا 
پیاده شود. او می گوید: ما در گلستان همکاری 
مردم را در پاکسازی،  اطفای حریق ،  سرشماری 
این  .. داشته ایم. جمعیت حیات  وحش در  و 
منطقه به افزایشی دست یافت که هیچگاه تجربه 
آن را نداشتیم. در بحث آتش سوزی نیز شاهد 
کاهش این حریق ها هستیم و در کل آرامشی 
در کل اکوسیستم حاکم است که تاثیر آن را در 
باال رفتن جمعیت حیات  وحش در مناطق آزاد 
هم می بینیم. البته ما می توانستیم دستاوردهای 
بیشتری هم داشته باشیم. اگر جلسات شورای 
راهبری برگزار و مواد اساسنامه به شکل کامل اجرا 
می  شد،  در کنار آن هم می توانستیم از تسهیالت 
زیست کره  ذخیره گاه های  با  مرتبط  جهانی 
استفاده کنیم که متاسفانه یک ریال از آن را هم 

در اختیار نداریم.
به گفته تیموری زمانی که مدیر به مشارکت اعتقاد 
داشته باشد حتی با قوانین موجود هم این کار 
امکان پذیر است: »به عنوان مثال صندوق ملی 
محیط  زیست تشکیل شد تا هزینه  های جاری 
متاسفانه  حال  این  با  تامین کند  را  حفاظت 

شاهدیم که ساز و کارها تغییر کرده است.«
با  است  ممکن  هم  طرح ها  بهترین  او  نظر  از 
صرف بودجه مناسب باز هم در زمان عملیاتی 
شدن موفق نباشند: »طرح ها ممکن است مصوبه 
بگیرند و پول هم داشته باشند اما روی زمین به 
درستی اجرا نشوند و مردم ناراضی بمانند،  مهم 
این است که ما بتوانیم این ساز و  کار را ایجاد 
کرده و در  بدنه سازمان حفاظت محیط زیست 
این نگاه را داشته باشیم که می  توانیم حفاظت 

مشارکتی را شکل دهیم.«

ساختار نداریم
همه چیز قائم به فرد است

اما  وحش  حیات   کارشناس  رئیسی  نیلوفر 
می کوشد از زاویه ای دیگر موضوع را تحلیل کند: 
مطرحی  واقعیت  مشارکتی  حفاظت  »موضوع 
نه در ایران بلکه در همه کشورها است. دولت ها 
از پس هزینه های حفاظت از مناطق به تنهایی 
برنمی آیند. بنابراین باید چرخه پایدار اقتصادی 
ذهن کسانی که  در  است  ممکن  شود.  ایجاد 
ارزش های ذاتی حفظ طبیعت برایشان اهمیت 
دارد چنین نگاه بهره بردارانه باشد، اینکه طبیعت 
را حفظ و از آن بهره برداری کنیم یا هزینه های 
حفاظت از یک منطقه را از خودش تامین کنیم.«

رئیسی در گفت وگو با »پیام ما« یادآوری می کند: 
جمعیت  آن  در  مواجهیم که  واقعیتی  با  »ما 
کثیری از انسان ها هستیم که روی زمین زندگی 
به شدت  طبیعی  مناطق  مقابل  در  و  می کنیم 
در  مدام  و جزیره ای شده اند.  محدود، محصور 
انقراض  آستانه  در  این گونه  می خوانیم  خبرها 
است یا منقرض شده یا وضعیت یک گونه یا یک 
زیستگاه خوب نیست. این خبرها نشان می دهد 
در مناطقی باید چنین چرخه هایی شکل بگیرد.«

به گفته این کارشناس حیات  وحش در ایران از 
5 یا 6 دهه پیش دولت متولی مناطق طبیعی 
بوده و با شکل گیری مناطق چهارگانه محیط بانان 
»در  عهده گرفتند:  بر  را  آنها  از  وظیفه حفاظت 
می کند  هزینه  را  بودجه ای  دولت  مناطق  این 
بدون اینکه بخش قابل توجهی از آن برگردد، این 
در حالی است که در مواجهه با انواع مسائل و 
تهدیدها مانند معادن و.. هم مواجهیم. بنابراین 
نیاز است در کنار دولت، نقش مردم پررنگ تر 

باشد. زمانی که مردم در پروسه حفاظت دخیل 
شوند از نزدیک مسائل را می بینند و با آگاهی از 
چالش هایی که در راه حفاظت  وجود دارد ارتباط 

بهتری با آنها می توان برقرار کرد.«
نمونه ذخیره گاه زیست کره  به  با اشاره  رئیسی 
گلستان بر این نظر است که در گلستان چنین 
هم  یونسکو  است.  داشته  وجود  ذهنیتی 
زیست کره  ذخیره گاه های  برای  استانداردهایی 
به  منطقه  تبدیل  »برای  است:  کرده  تعریف 
ذخیره گاه باید همزیستی بین انسان و منطقه 
وجود داشته باشد و قرار نیست آن را محصور 

اخراج کنیم.« آنجا  از  را  مردم  و  کرده 
او با اشاره به اینکه تمام استانداردها از نظر جهانی 
بازبینی می شود و چنانچه یک منطقه معیارها را 
نداشته باشد از لیست خارج می شود،  می گوید: 
»دولت ها ملزم هستند تا به سمت استانداردها 
می کنیم  مشارکت صحبت  از  زمانی که  بروند. 
و  حکمرانی  سطح  یک  دارد،  مختلفی  سطوح 
این  است،  به  اجرا  در سطح  دیگری مشارکت 
معنا که هیئتی تصمیم را می گیرد و مردم در اجرا 
مشارکت دارند. در گلستان به نظر می رسد مردم 
در حکمرانی حضور ندارند. هیئتی از افراد تاثیرگذار 
بومی،  کارشناسان در سطح ملی،  پیشکسوت ها و 
افراد تاثیرگذار در سطح سیاسی با هم همفکری 
می کنند  تا ببینند چه راهکارهایی برای حفاظت 
پارک باید اندیشیده شود تا بخشی از  بار مالی 
را از دوش دولت برداشته شده و از طرف دیگر 

کیفیت حفاظت را بیشتر کند.«
این هیئت در سال 96 شکل  به گفته رئیسی 
سمت  از  پارک  ریاست  سال  این  »در  گرفت: 
شد  انتخاب  زیست  محیط  سازمان  ریاست 
تا تصمیم گیری برای این فرد که نماینده شورا 
است راحت تر شود و رئیس پارک در راهروهای 
)ذخیره گاه ها  نیفتد  استان گیر  چندین  ادارات 
معموال بین استانی هستند و  ادارات چند استان 
با  بگیرند.  متفاوتی  تصمیم های  است  ممکن 
سازمان  رئیس  سوی  از  پارک  رئیس  تعیین 
حفاظت محیط زیست،  سیستم پویاتر شده و 
و می تواند  بودجه هم مستقل می شود  نظر  از 

اجرا کند(.« را  راهبری  شورای  تصمیم های 
از نظر این کارشناس حیات  وحش ضعفی که در 
مدیریت پارک ملی گلستان مشاهده می شود 
در  مدیریتی  سیستم های  بودن  فرد  قائم  به 
زمانی  می کند:  اضافه  او  برمی گردد.  ایران 
جایگاه  در  خوش فکر  و  خالق  مدیر  یک  که 
دگرگونی  سیستم  در  می گیرد  قرار  مدیریتی 
مدیر  این  جابه جایی  با  ولی  می کند  ایجاد 
شاهد ادامه روند کارها به شکل سیستماتیک 
در  است.  نشده  نهادینه  اصالح  زیرا  نیستیم 
پارک ملی گلستان مهندس تیموری جسارت و 
عزمی  دارد که بر اساس آن جلو می رود ولی از 
آنجا که مشخص نیست چقدر قانونگذاری برای 
این سیستم انجام شده با تغییر او مشخص 
نیست مدیر بعدی تابع آن فرهنگ و ساختار 
باشد. چه تضمینی داریم که مدیر بعدی اعالم 
نکند چون حامی مالی دوست ندارم از آنها کمک 
نمی گیرم یا داوطلبان را با وجود نقشی که در 

نکند. دارند حذف  آگاهی بخشی 
و  می داند  مرتبط  ارزیابی  به  را  دوم  ایراد  او 
می گوید: تا به حال ارزیابی ای از آنچه در گلستان 
انجام شده ندیده ایم تا نقاط ضعف و قوت آن 
پیشنهاد  را  طرحی   97 سال  شود.  مشخص 

دادیم و سال 98 پیگیری کردیم که با گروهی 
ارزیابی  را  این سیستم  کارشناسان مستقل  از 
کنیم و بینیم چقدر توانسته به اهداف اولیه ای که 
داشته دست پیدا کند. گلستان قرار بود پایلوتی 
برای حفاظت از ذخیره گاه های زیستکره باشد تا 
در ادامه این مدل به سایر مناطق سرایت کند اما 
اگر ارزیابی صورت نگیرد چطور می توان این کار 
را انجام داد. صرف آمار حیات وحش نمی  تواند 
معیاری برای موفقیت باشد و باید پارامترها و 
فاکتورهای دیگری را هم برای موفقیت گلستان 

لحاظ کنیم.

بدون تعامل موفق نمی شویم
علی گودرزی از جامعه محلی حاشیه پارک 
ملی گلستان به »پیام ما« می گوید: اتفاقی که 
سایر  برای  پایلوتی  می تواند  افتاد  گلستان  در 
ایده استفاده کنند. من  این  از  تا  مناطق باشد 
مشکالت  تمام  هستم.  دشت  روستای  اهل 
جنگل  این  با  و  می شناسم  را  محیط  زیستی 
بزرگ شده ام و می  دانم اگر تعامل با اهالی وجود 

نیست. امکان پذیر  باشد حفاظت  نداشته 
پارک  راهبری  اینکه در شورای  به  اشاره  با  او 
از قومیت های مختلف  بومیانی  ملی گلستان 
دارند،  نماینده   .. و  ترکمن، تات،  کرمانج  نظیر 
اضافه می کند: شایعه هایی مبنی بر جایگزینی 
دولتی با بومیان وجود دارد. با این حال باید 
آنها  صدای  مردم حس کنند  اگر  داد  هشدار 
شنیده نمی شود ممکن است دوباره رویه های 
سابق خود را پیش گیرند. نمونه آن شکارچیان 
هستند. ممکن است یک شکارچی 100 بار به 
شکار برود و بار نود و نهم دستگیر شود ولی او 
به دفعات به حیات  وحش صدمه زده است. 
زبان  با  می  تواند  باشند  شورا  در  بومیان  اگر 
در  بزنند.  ... حرف  و  با شکارچیان  خودشان 
این بازه زمانی پنج ساله هم شاهدیم تعامل 
حیات  وحش  جمعیت  و  خوبی شکل گرفته 

افزایش پیدا کرده است.
در  راهبری  شورای  بومی  عضو  این  گفته  به 
گلستان باید باید جامعه محلی حضور پررنگی 
داشته باشند. او ادامه می دهد: مهندس تیموری 
و  انداخت  جا  منطقه  در  را  مردمی  مشارکت 
سه  دو  در  ما  دهد.  شکل  را  تعاملی  توانست 
سال بیش از 100 کارگاه آموزشی در سطح سه 
استان در مساجد،  دانشگاه و ... برگزار کردیم. 
در این کارگاه ها نیز بارها درباره اینکه پارک ملی 
صحبت  است  مردم  داشته های  جزو  گلستان 
شد. گردشگری از دیگر موارد مطرح شده در این 
کارگاه ها بود که می تواند به عنوان راهکاری برای 

گیرد. قرار  توجه  مورد  اهالی  درآمدزایی 
گودرزی می  گوید: موفقیت هایی که ما در پارک 
کمی  دستاورد  هستیم  شاهد  گلستان  ملی 
نیست. بارها و بارها مسئوالن به این منطقه آمده 
.. مردم را  و تالش کرده بودند در بحث دام و 
متقاعد کنند اما هیچ کدام دستاورد قابل توجهی 
در  تعارض ها  امروز شاهد کاهش  اما  نداشتند 

هستیم. گلستان 

بومی  ها در جایگاه های مدیریتی 
قرار گیرند

مبین صوفی از داوطلبان و فعاالن محیط  زیست 
در  پارک ملی گلستان است. او نیز به »پیام ما« 
می گوید: حفاظت مشارکتی در سایه مشارکت 
بومی ها معنا پیدا می کند. یعنی با بومی ها باید 
تعامل کرده و آنها را توانمند کنی و در کارهای 
حفاظتی و مدیریتی پارک به کار بگیری. در پارک 
ملی گلستان یک نمونه خوب استخدام همیاران 

بود که در حفاظت مشغول به کارند.
او هم با تاکید بر اینکه باید به بومیان فضای 
تیموری  آقای  از  قبل  می افزاید:  داد،   مشارکت 
مدیران اغلب می ترسیدند بومیان را در مواردی 
مانند گاوبانگی یا سرشماری به کار گیرند. تصور 
آنها  از  بود که بومی  شکارچی است و  این  آنها 
این 5 سال  فاصله می گرفتند. خوشبختانه در 
بومیان به محیط زیست احساس نزدیکی و تعلق 
خاطر می کنند و می دانند آنها هم جزئی از منطقه 

و زیستگاه هستند.
به گفته صوفی باید همه تالش خود را بکنند تا 
مردم را به خود نزدیک کنند. او ادامه می  دهد:  
البته این به معنای عدم بهره مندی بومی نیست. 
آنها برای سده ها به همین منطقه تعلق دارند و 
باید به این طرز تفکر برسند که از منطقه خودشان 
حفاظت می کنند به جای اینکه احساس کنند در 

خدمت یک ارگان هستند.
توسعه  فعالیت های  مشارکتی  حفاظت  در  آیا 
آنچنان که  تعریف کرد  می توان  هم  روستایی 
در گلستان امروز می بینیم؟ صوفی در این باره 
می گوید: از درآمدهای منطقه به شکل مستقیم 
و غیرمستقیم به جامعه بومی  منفعت می رسد 
مانند  دیگر  کشورهای  در  را   آن  مشابه  که 
قرقیزستان و ... هم می بینم. در این کشورها از 
درآمدهای حاصل شده آب لوله کشی برای مردم 
فراهم و تالش می کنند زندگی شان بهبود یابد. 
خیرین عالقه مند با مشاهده پارک و مدیریت 
در  تا  می شوند  عالقه مند  محیط بانان  کار  و 
فعالیت های توسعه روستایی حاشیه آن نظیر 
بازسازی یک مدرسه و ... مشارکت کنند. نمونه 
این کارها را در تنگراه یا لهندر شاهدیم،  در واقع 
اینکه یک فرد عالقه مند به بازسازی مدرسه شده 
ابتدا به واسطه پارک بوده و مردم هم مالحظه 
می کنند از پارک  ملی گلستان این منفعت برای 
آنها به دست آمده است و به این ترتیب ارزش 
آن را بیشتر و بهتر درک می کنند. البته برخی 
مدیریتی  سمت های  در  دارند  انتظار  بومی ها 
نقش شان  و  باشند  داشته  بیشتری  مشارکت 
تنها به عنوان اجراکننده نباشد که این موضوع نیز 

می تواند در دستور کار مدیران قرار گیرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به تازگی از تدوین پیش نویس آیین نامه حفاظت مشارکتی 
برای ارائه به دولت خبر داد. از نظر حسن اکبری، رویکرد جدید سازمان استفاده از ظرفیت های جوامع محلی برای مدیریت ذخیره گاه های 
زیست کره است. زمانی که از حفاظت مشارکتی سخن می گوییم آیا منظور مدلی است که در قرق های اختصاصی به کار رفته یا پارک ملی 
گلستان نمونه موفقی از آن است؟ با توجه به اینکه در مدیریت گلستان شاهد حضور پررنگ مردم در کنار مدیریت دولتی هستیم آیا 

می  توان از آن به عنوان الگو بهره گرفت؟

پیشنهاد استفاده
از فناوری پالسما برای 
تصفیه شیرابه سراوان

امور  و  حقوقی  مدیریت،  توسعه  معاونت 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مجلس 
نشست کارگروه پسماند بر به کارگیری پیشنهاد 
سازمان انرژی اتمی مبنی بر استفاده از فناوری 
پالسما برای تصفیه شیرابه سراوان تاکید کرد. 
رضا انجم شعاع گفت: » پیشنهاد می شود این 
موضوع اواًل در کارگروه ملی پسماند به منطور 
بررسی بیشتر مسائل فنی آن مطرح گردد، در 
ثانی این سامانه به صورت پایلوت در فضایی 
غیر از سراوان اجرایی و در صورت گرفتن نتایج 
مطلوب به کل استان تعمیم شود.« او افزود: 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این راه 
اتمی  انرژی  سازمان  و  وزارت کشور  کنار  در 
گیالن  استاندار  عباسی  اسدهللا  بود.  خواهد 
نیز در این نشست با اشاره به مسئله پسماند 
سراوان و شیرابه های زباله این سایت گفت: 
به  جدی  آسیب  سراوان  زباله  شیرابه های 

محیط زیست گیالن وارد کرده است. 
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در  آبان   12 تهران،  شهرداری  سخنگوی 
شهرداری  که  بود  گفته  ایسنا  با  گفت وگو 
شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم 
مناطق 5، 19 و 18 بوده است. او گفته است: 
و  ثانویه  آسیب های  اخیر،  اغتشاشات  در 
غیرمستقیمی عالوه بر خسارت های مالی و 
آنها ساخت و  از جمله  مستقیم داشتیم که 
سازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران است. 
شاهد  ایام  همین  در  است:  تاکید کرده  او 
ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم مناطق 
بودیم که در مرادآباد منطقه  و...   18 ،19 ،5

5 عملیات جدی اتفاق افتاد و با هماهنگی 
انتظامی،  دستگاه  ورود  و  قضایی  دستگاه 

شد.  انجام  سازها  و  این ساخت  تخریب 
محمدخانی گفته است: »برخی افراد سودجو 
شاید تصور کنند این اغتشاشات باعث شده 
نظارت نباشد؛ بی تردید تصور اشتباهی است 
و برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز 
انجام خواهد شد.« اما سرنوشت این ساخت 
حمیدرضا  است؟  رسیده  کجا  به  سازها  و 
شهرسازی  و  معماری  معاون  صارمی، 
شهرداری تهران در گفت وگو با روزنامه »پیام 

 19 و   5 منطقه  در  که  می کند  تاکید  ما« 
ساخت  و  ساز غیرمجاز وجود داشته است که 
کامل تخریب شده است:  به طور  منطقه 5 
»در منطقه 19 اقدامات زیادی انجام و بخش 
زیادی از این ساخت  و  سازها تخریب شده 
است و گزارشی از افرادی که کوتاهی کردند به 

است.« ارسال شده  تخلفات 
او در پاسخ به این پرسش که آیا از مدیران 
نیز  بوده اند،  متخلفین  جزو  هم  شهرداری 
بعید  اما  بررسی کنند،  باید  »آنجا  می گوید: 
اما به هر  بودند  می دانم چون همه پای کار 

حال  توانایی شان محدود است و ما گزارش 
فرستادیم.«  ذیصالح  مراجع  به  را 

صارمی در پاسخ به پرسش دیگری که چرا 
این اتفاق در این برهه رخ داده است، نیز 
همیشه  اتفاق  »این  می دهد:  توضیحاتی 
مسبوق به سابقه است، عده ای فرصت طلب 
از این فضا سوء استفاده می کنند و به این 
دلیل که بخشی از نیروهای انتظامی درگیر 
فرصت  این  از  هستند  دیگر  موضوعات 
زمین های  معموال  که  را  غیر  زمین های 
موقوفی هستند تملک می کنند و با حمایت 
دادستان محترم، نیروی انتظامی و عوامل 
شهرداری همه مجموعه های ذیربط بخشی 
زیادی از آن تخریب شد.« مهدی عباسی، 
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی هم 
روایت دیگری از موضوع دارد. او در پاسخ 
به این پرسش که چرا همزمان با اعتراض ها 
در تهران شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز 
دوران  »در  می گوید:  ما«  »پیام  به  بودیم، 
شکل  غیرمجاز  ساز  و  ساخت  اعتراض 
نمی گیرد، چون اعتراض شکل مناسبی دارد 
در  می کند،  حرکت  قانون  مدار  در  جامعه 
به سمت  اغتشاش جامعه  و  آشوب  دوران 
اغتشاش  بستر  در  یعنی  می رود  بی نظمی 
و ناآرامی های از این، جامعه به سمت این 
سوءاستفاده کنندگان  و  سوداگران  رفت 
با  زمین خوار  عده ای  و  زدند  رقم  را  این کار 
استفاده از اراذل و اوباش و قلچماق باعث 

شدند.« موضوع  این 
او اشاره می کند: در مناطق 18 و 19، 5 این 
رفع  5 کامال  منطقه  در  داشتیم،  را  موضوع 
تصرف شد. در منطقه 18، بسیاری از اراضی 
اقداماتی   19 منطقه  در  شد،  تصرف  رفع 

شد.  انجام 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  عباسی 
ساز  و  ساخت  زمان  در  شهرداری  نیروهای 
چرا اقدامی انجام ندادند، می گوید: »ببینید 
من  قبلی  مصاحبه های  در  مطمئنا  اینجا 
تمام  به  شهرداری  نیروهای  شده،  ذکر  هم 
اما شرایط حاکم  نکردند  تکالیف خود عمل 
بر جامعه و عدم حمایت کافی از نیروهایی 
که در شهرداری وجود دارند و همچنین ابزار 
انجام  ساز  و  ساخت  که  افرادی  روشی  و 
می دهند مثل اجیر کردن افراد، مظلوم نمایی 
ابزاری  کودکان،  و  سالمندان  از  استفاده  و 
را  شهرداری  ماموران  دست  است که گاهی 
می بندد. اما من خودم از افرادی هستم که 
معتقدم شهرداری باید در این عرصه با قدرت 
بیشتری جلوگیری می کرد تا بعدا به تخریب 

نشود.« منجر 
می شود،  ابهام که گفته  این  به  پاسخ  در  او 

برخی نیروهای شهرداری ممکن است برای 
کمک به نیروی انتظامی ملحق شده باشند 
و به همین دلیل سرکار نبودند، نیز می گوید: 
»خیر نیروهای شهرداری در هر منطقه وظیفه 
ببینید  ولیکن  می دادند  انجام  را  خودش 
نیروی شهرداری هم در محاسبه شخصی و 
درونی قدرت خودش را در مواجهه با موضوع 
این  در  اکنون  می بیند که  و  می زند  محک 
بگیرد  را  این کار  جلوی  بخواهد  اگر  شرایط 
می افتد،  اتفاق  او  از  حمایت  از  حجمی  چه 
چه حمایت انتظامی، چه قضایی وقتی این 
حمایت ها را نمی بیند طبیعی است که قدرت 
را  از تخلف  پیشگیری  و  اجرا  برای  را  کافی 

داشت.« نخواهد 

مدیریت  »در سطح کالن  می دهد:  ادامه  او 
شهری وقتی در نقطه ای آسیب را شناسایی 
به سمت  باید  را  تمام قدرت شهرداری  کرد 
به  خیلی  ببرد.  اتفاق  این  از  جلوگیری 
ماموران نمی شود ایراد گرفت. از طرف دیگر 
یک  ظرف  19 که  منطقه  مانند  مناطقی  در 
سال سه مدیر در آن مستقر شد در بی ثباتی 
آن منطقه بی تاثیر نیست.« سخنان اعضای 
تخلفات  که  دارد  آن  از  نشان  شهر  شورای 
ایامی که  در  نفوذ  صاحب  افراد  ساختمانی 
بوده،  اعتراض ها  افکار عمومی متوجه  توجه 
شهرداری  دید  باید  است.  یافته  افزایش 
است  فساد  با  مقابله  مدعی  که  تهران 
فهرستی از این تخلفات و شیوه مقابله با آنها 

خیر.  یا  می کند  منتشر 

ساخت  و  سازهای غیرمجاز در روزهای اعتراض ها در تهران افزایش یافت 

سوءاستفاده زمین خواران از ناآرامی ها

اثر فرونشست 
بر ۲۴۰ پهنه کشور 

پیش،  قرن  نیم  از  که  زمین  فرونشست 
شهرهای  برای  هشداری  و  بالقوه   تهدید 
از مهمترین  کشور شده بود اکنون به یکی 
در  است.  شده  بدل  ایران  ابرچالش های 
نقشه برداری  سازمان  رئیس  خبر  تازه ترین 
کشور گفته فقط پارسال، بیش از 240 پهنه 
است. شده  زمین  فرونشست  دچار  کشور 
انسانی  فعالیت های  با  زمین  فرونشست 
ساکنان  زیست  و  خورده  گره  طبیعی  و 
می دهد.  قرار  جدی  مخاطره  در  را  شهر 
مرکز  رئیس  جاری  سال  اردیبهشت    ماه 
شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات 
را  کشور  در  زمین  فرونشست  وضعیت 
تصمیم گیری های  و  کرد  اعالم  بحرانی 
آن  از  پس  دانست.  ضروری  را  جدی 
مرکز  علمی  هیئت  عضو  بیت اللهی،  علی 
شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات 
تحت  و  معرض  در  را  سایت   30 بر  بالغ 
کرد.  معرفی  فرونشست  زون های  تاثیر 
به  جاری  سال  شهریورماه  در  بیت اللهی 
تمامی  که  شهرسازی  و  راه  وزیر  ابالغیه  
را  کل  ادارات  و  سازمان ها  شرکت ها، 
توسعه ای  طرح های  در  تا  کرده  موظف 
زون های  این  توسعه  و  به گسترش  خود 
و  کرد  اشاره  کنند،  دقت  فرونشستی 
اقدامات کاهش  موظفند که  » همه  گفت: 
مخاطرات را اجرایی کنند و با در نظر گرفتن 
در  محدودیت هایی  فرونشستی  پهنای 
عضو  این  باشند.«  داشته  خود  طرح های 
هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
فرونشست های  تشدید  عامل  شهرسازی 
نزوالت  اقلیمی، کمبود  به شرایط  را  کشور 
مرتبط  پیش رو  خشکسالی های  و  جوی 
تا کشور  پیش بینی کرد که  و  بود  دانسته 
زیرزمینی  آب های  افت   و  آب  کمبود  با 
باشد،  مواجه  آینده  سال های  در  بیشتر 
بد  روز  هر  نیز  فرونشست  وضعیت  این 
که  خبری  تازه ترین  در  می شود.   بدتر  و 
اساس  بر   ، شده  منتشر  پدیده  این  از 
نقشه برداری انجام شده طی سال گذشته 
پهنه کشور دچار فرونشست   240 از  بیش 
علی  ایرنا،  گزارش  به  است.  شده  زمین 
برنامه ریزی  شورای  نشست  در  جاویدانه 
اساس  »بر  افزود:  البرز  استان  توسعه  و 
البرز  استان های  در  محاسبات  آخرین 
مربع  کیلومتر   620 از  بیش  قزوین  و 
فرونشست  دچار  استان ها  این  پهنه  از 
شده  سال  در  سانتی متر   29 باالی 
دلیل   همین  »به  داد:  ادامه  او  است.« 
اجرای  و  مسکن  سازهای  و  ساخت  در 
قرار  نظر  مد  مهم  این  باید  پروژه ها  سایر 
کانون های  خصوص  در  جاویدانه  گیرد.« 
»استان  افزود:  ریزگردها  شده  شناسایی 
وضعیت  این   تاثیر  تحت  شدت  به  البرز 
اصلی  کانون های  از  یکی  و  است  طبیعی 
اهمیت  به  او  رود.«  می  شمار  به  ریزگرد 
نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
به  باید  »شورا  گفت:  و  کرد  اشاره  البرز 
دهد  خرج  به  حساسیت  موضوعات  این 
توسعه  زمینه  در  تصمیم  یری  هرگونه  و 
رئیس  باشد.«  موارد  این  به  توجه  با 
از  البرز  سهم  نقشه برداری کشور  سازمان 
از  را  کمتر  ترازیابی کشور  شبکه های  کل 
کشور  »در  و گفت:  عنوان کرد  درصد  یک 
حدود 37 ایستگاه ترازیابی است و  520 
است.«  البرز   در  ها  ایستگاه  این   از 
بررسی  اساس  »بر  کرد:  تاکید  جاویدانه 
وضعیت نقشه ها و اطالعات مکانی استان 
دارند  نقشه  استان  این  در  شهر   16 البرز 
مانده  باقی  شهر   2 نقشه  تهیه  برای  و 
نیاز  هزینه  تومان  میلیون   500 کمتر 
برای  تالش  در  دولت سیزدهم  در  داریم. 
مشکالت  از  بسیاری  حل  و  بودن  موثر 
ترسیم  راهبردها  چشم انداز  و  هستیم 
بیانیه گام  اساس  بر  بنابراین  است.  شده 
دوم انقالب در تالش برای اقدامات موثر 
سازمان  ها  نقشه  استانی  برش  و  هستیم 
مردم  نماینده  است.«  پیگیری  حال  در 
در  چهارباغ  و  ساوجبالغ  طالقان،نظرآباد، 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: »امروز 
آمایش  در  مشکالتی  با  البرز  استان  در 
حل  باید  که  هستیم  مواجه  سرزمین 
البرز  صنایع  و  پهنه بندی کشاورزی  شود. 
زیرا  گیرد.  قرار  توجه  مورد  جد  به  باید 
پهنه  در  را  سرمایه گذاری هایی  متاسفانه 
فرونشست استان البرز شاهد هستیم که 
مشکل ساز  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید 
عبداللهی،  مجتبی  همچنین  نشود.« 
ریزی  برنامه  شورای  در  البرز  استاندار 
»ضرورت  گفت:  استان  این  توسعه  و 
زیرساخت  چالش های  و  ظرفیت ها  دارد 
دستگاه های  توسط  مکانی  داده های 
آی  دی  اس  بستر  در  استان  اجرایی 
اهمیت  به  توجه  با  زیرا  شود.  بارگذاری 
فرونشست  نقشه های  باید  موضوع، 
زمین و وضعیت ریزگردها در استان تهیه 
و تدوین شود و همچنین هر چه سریع تر 
تاالب  وضعیت  ساماندهی  خصوص  در 
کانون های  از  یکی  به عنوان  صالحیه 

گیرد.« صورت  الزم  اقدام  ریزگرد، 

 برخی از مدیران شهری از شکل گیری ساخت و سازهای غیرمجاز در بعضی مناطق شهر تهران در روزهای اعتراض  خبر می دهند. در مناطق 
۵، ۱۹ و ۱8 آنطور که سخنگوی شهرداری تهران گفته این ساخت و سازها رخ داده است. عبدالمطهر محمدخانی به ایسنا گفته که در این 
روزها شهرداری شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم چند منطقه بوده است و با ورود دستگاه ها تخریب این ساخت و سازها صورت 
گرفته است. اما پرسش اینجاست که سرنوشت این ساخت وسازها به کجا رسید و چرا شهرداری در زمان این ساخت و سازها ورود جدی 

نداشته است؟ موضوع را از مدیران شهری جویا شدیم. 

حمیدرضا صارمی، معاون 
معماری و شهرسازی شهرداری 
تهران در گفت وگو با »پیام ما« 
تاکید می کند که در منطقه 5 و 

19 ساخت  و  ساز غیرمجاز وجود 
داشته است که منطقه 5 به طور 

کامل تخریب شده است: در 
منطقه 19 اقدامات زیادی انجام 

شده است و بخش زیادی از 
این ساخت  و  سازها تخریب 

شده است و گزارشی از افرادی 
که کوتاهی کردند به تخلفات 

ارسال شده است
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| سوگل دانائی |

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

 آگهی مزایده عمومی شماره1401-31
۱-مزایده گزار : شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور- اداره کل استان چهارمحال و بختیاری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۷۱۷۳۶ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۱۳۶۷۳۷۷۱ به نشانی : شهرکرد، خیابان 

آیت هللا کاشانی، ساختمان منابع طبیعی ) تلفن۰۳8۳۳۳۴۴۴8۱-۲ (
۲-موضوع مزایده : اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه صنعتی جونقان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۵۰۰۱۰۰۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱

۳-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب شبا  IR ۹۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹8۰۶۳۷۰۵۶۴ با کد شناسه شماره۹۳۳۲۰۳۹۶۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰ خزانه 
بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی به نام مزایده گزار ) کلیه بانک ها به جز بانک سرمایه و بانک ایران زمین ( و یا اوراق مشارکت بانکی 
بی نام  تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده تا ساعت ۱۴/۳۰ 

روز  شنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲  به مزایده گزار تسلیم گردد؛
۴-قیمت پایه مزایده ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ) نهصد میلیون ریال (؛

۵-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ) چهل پنج میلیون ریال ( به نام شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور؛
۶-زمان دریافت اسناد ، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی  

۶-۱-مهلت دریافت  اسناد مزایده از سامانه ستاد :تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۹/۲ می باشد.
۶-۲-مهلت ارائه  پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت  ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ می باشد.

۶-۳-مهلت تحویل پاکت الف محتوی اصلی تضمین : تا ساعت ۱۴:۳۰روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۹/۱۲ .   
۶-۴-زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادها : ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۹/۱۳ واقع در نشانی مزایده گزار.

شماره  شناسه  کد  با   IR حساب۳۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹8۰۴۰۰۶۰8۷  شماره  به  استرداد  قابل  غیر  ریال   ۵۰۰,۰۰۰ مبلغ  واریز  از  پس  توانند  می  مزایده  در  شرکت  متقاضیان  اسناد:  ۷-خرید 
 www.setadiran.ir ۳۹۱۰۳۹8۶۹۲۰۳۹۰۰8۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۲  )بصورت پایا به خزانه بانک مرکزی از طریق سامانه ستاد ( در زمان مهلت دریافت اسناد ) ردیف ۱-۶آگهی ( به آدرس اینترنتی

مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
8-فیش / رسید پرداخت مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ) ردیف ۳ – ۶ آگهی ( به همراه پاکت الف به دبیر خانه کمیسیون معامالت شرکت تحویل گردد.

۹-مراحل برگزاری مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/8/۲8 می باشد .

۱۰-متقاضیان شرکت در مزایده ملزم به بارگذاری اسناد مزایده مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضای مجاز ) افراد حقوقی ( و امضاء و اثر انگشت ) افراد حقیقی ( در سامانه ستاد می باشند.
۱۱-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مندرج می باشد.

روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان چهارمحال و بختیاریشناسه آگهی: ۱۴۱۰۵8۵ - میم الف -۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/28                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29
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آگهی مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پراید 
رنگ  ای  ایکس  تی  جی  تیپ 
شماره  با   ،۱۳8۹ مدل  سفید 
شماره  و   ۳8۶۰۴۳8 موتور 
و   ۱۴۱۲۲8۹8۲۰۴۶۳ شاسی 
۵۶۲ج۵۱ایران۳۱  پالک  شماره 
غالمی  احترام  خانم  مالک 
اعتبار  درجه  از  و  مفقود گردیده 

می باشد.  ساقط 

لرستان

آب را 
َهدر ندهیم

 شهرداری خرم آباد

جعفر تشکری هاشمی، رئیس 
کمیسیون حمل و نقل شورای 
شهر تهران می گوید درباره 
شلیک گاز اشک آور در مترو 
مطلب موثق و دقیقی پیدا 
نکرده است

 حق بر شهر

اظهار بی اطالعی اعضای شورای شهر تهران 
از شلیک گاز اشک آور در مترو

گاز  شلیک  و  پلیس  حضور  از  فیلم هایی 
اشک آور به اعتراض کنندگان در فضای مجازی 
مسافران  از  بسیاری  است.  شده  منتشر 
تنگی  نفس  به  تهران که  متروی  همیشگی 
نسبت  حاال  دارند  عادت  مترو  در  ازدحام  و 
مترو  در  درگیری  و  اشک آور  شلیک گاز  به 
و  کارکنان  از  جمعی  دادند.  نشان  واکنش 
راهبران متروی تهران و حومه آنطور که کانال 
موضوع  این  به  نسبت  است  نوشته  شهرما 
واکنش  مترو  راهبران  اتحادیه  کانال  در 
عزیز  مردم  »بر  نوشتند:  و  دادند  نشان 
ارائه  راستای  در  این شرکت  نیست  پوشیده 

به هموطنان گرانقدر فعالیت داشته  خدمات 
و به علت تحت الشعاع قرار گرفتن منافع و 
حقوق شهروندان از این خدمات، هیچ گاه در 
مسائل سیاسی مداخله ای نداشته است. اما 
نقض  بی اخالقی ها،  شاهد  اخیر  روزهای  در 
قوانین و حواشی اسفناکی بودیم که مراجع 
توجیهی،  هر  یا  بی تدبیری  روی  از  امنیتی 
برای این شرکت خدماتی و کارکنان آن رقم 
زده اند.« در بخش های دیگری از این مطلب 
به چند مورد فنی اشاره شده است: »به علت 
استفاده  هوا،  و گردش  هواساز  سیستم های 
مخرب  اثرات  ساعت ها  تا  اشک آور  گاز  از 

)با  گذاشت.  خواهد  باقی  مترو  فضای  در 
بعضًا دچار  از حضور مسافرانی که  صرف نظر 
ازدحام  به علت  هستند(،  تنفسی  عوارض 
جمعیت، یک شلیک کور )حتی با سالح غیر 
جنگی( عواقب جبران ناپذیری به بار خواهد 
با  مسافر  اگر  مکانی،  شرایط  به علت  آورد. 
حریم  در  سقوط  خطر  شود  مواجه  استرس 
مترو  راهبران  داشت.«  خواهد  وجود  ریلی 
در این مطلب با اشاره به شعار سفری ایمن 
تاکید کردند: »در بین مسافران، افراد ناتوان 
و کم توان و سالمند و اطفال و حتی نوزادان 
هم وجود دارند و در کل مسافرین با عنایت 

استفاده  مترو  از  ایمن«  »سفری  شعار  به 
می کنند. اما اخیرا با انفعال و سیاست اشتباه، 
این شعار را به چالش کشیده  شده است.« 
از اعضای شورای  موضوع را در همین راستا 
تشکری  جعفر  کردیم،  پیگیری  تهران  شهر 

هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای 
شهر تهران می گوید درباره این موضوع مطلب 
موثق و دقیقی پیدا نکرده است. یکی دیگر 
از اعضای شورای شهر تهران هم از وقوع این 
حادثه و پیامدهای آن اظهار بی اطالعی کرد. 
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آذربایجان شرقی

جهاد  سازمان  باغبانی  امور  مدیر  بی پروا،  محمدباقر 
با  خبرنگاران،  جمع  در  شرقی  آذربایجان  کشاورزی 
استان،  در  زعفران  مزرعه  هکتار   402 وجود  به  اشاره 
این  از  زعفران  900 کیلوگرم  و  تن  یک  ساالنه  گفت: 

می شود. برداشت  مزارع 
کشت محصول زعفران به دلیل مزیت مصرف پایین 
آب و مناسب برای وضعیت خشکسالی طی سال های 
این  تولید  و  رونق گرفته  شرقی  آذربایجان  در  اخیر 
طالی سرخ در مدار توسعه قرار دارد. این طالی سرخ 
افتاده  زبان ها  سر  بر  خراسان  شهرت  و  نام  با  رنگ 
و  مرغوب ترین  برخی کارشناسان،  به گفته  اما  است 
گرانبهاترین نوع آن در خطه آذربایجان کشت می شود. 
عنوان  به  شرقی  آذربایجان  استان  ایسنا،  به گزارش 
آب  با  کشور،  کشاورزی  قطب  استان های  از  یکی 
کشت  منحصربه فرد  شرایط  و  سردسیری  هوای  و 
محصوالت، از چند سال گذشته به تولید زعفران روی 
سرعت  با  خطه  این  در  سرخ  طالی  و کشت  آورده 

است. افزایش  حال  در  مالیمی 
سازمان  باغبانی  امور  مدیر  پروا،  بی  محمدباقر 
خبرنگاران،  در جمع  آذربایجان شرقی  جهادکشاورزی 
با اشاره به وجود 402 هکتار مزرعه زعفران در استان، 
این  از  زعفران  900 کیلوگرم  و  تن  یک  ساالنه  گفت: 

می شود. برداشت  مزارع 
آذربایجان  در  زعفران  خاستگاه  نخستین  افزود:  وی 
شرقی، 12 سال پیش از منطقه خراسان به شهر بناب 
یافته  توسعه  استان  کل  در  آن  از  پس  و  بوده  مرند 

محصول کم آب بر  یک  زعفران  داد:  ادامه  وی  است. 
بوده و برای هر هکتار کشت آن ساالنه فقط به 3000 
خواب  دارای  محصول  این  است.  نیاز  آب  مترمکعب 
پاییز که سایر  اوایل  تا  بهار  اواخر  از  و  بوده  تابستانه 
آبیاری  به  نیازی  زعفران  آبیاری می شوند،  محصوالت 
تا  مهر  اواخر  نیز  محصول  این  برداشت  زمان  ندارد. 

است. آبان  اواخر 
هکتار   222 با  مرند  شهرستان  اینکه  بیان  با  بی پروا 
است،  استان  زعفران  تولید  قطب  زیرکشت  سطح 
افزود: شهرستان های میانه و مراغه در رتبه های بعدی 
قرار دارند. کشت این محصول به خصوص در حوضه 
آب  مصرف  در  صرفه جویی  جهت  به  ارومیه  دریاچه 
توصیه شده و هم چنین می تواند و معیشت کشاورزان 

تامین کند. را 
وی گفت: به طور متوسط 4.5 کیلوگرم زعفران خشک 
برای  مناسبی  درآمد  و  برداشت می شود  هکتار  هر  از 
 1100 ساالنه  مرند  در  می آورد.  ارمغان  به  کشاورزان 

می شود. تولید  زعفران  خشک  محصول  کیلوگرم 
نیز  زعفران  کشت  حوزه  مشکالت  خصوص  در  وی 
اغلب  استان  زعفران کاران  متاسفانه  کرد:  تشریح 
نحوه فرآوری آن را بلد نیستند در حالی که محصول 
زعفران استان کیفیت بسیار باالیی نسبت به نمونه های 
سایر استان ها دارد. مثال در منطقه خراسان، یکسری 
آن  کیفیت  از  که  می افزایند  زعفران  به  افزودنی ها 
می کاهد اما زعفران خطه آذربایجان در مشهد با قیمت 

می شود. فروش  و  خرید  باالتر 

طالی سرخ آذربایجان شرقی در مدار توسعه

پایان  از  اسالمی  شورای  مجلس  در  اسفراین  شهرستان  مردم  نماینده 
داد. خبر  شهرستان  این  در  »بیدواز«  سد  عالج بخشی 

اعتبار  تومان  میلیارد   35 تنها   98 تا   94 سال های  طی  اینکه  بیان  با  وی 
طرح  این  اجرای  افزود:  بود،  شده  تزریق  اسفراین  سد  بخشی  عالج  برای 
از سال 98 به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبار متوقف شده بود که طی  
پیگیری های صورت گرفته و تزریق اعتبار 100میلیارد تومانی، هم اکنون سد در 

انجام شده است. آن  و عالج بخشی  قرار گرفته  بهره برداری کامل  مدار 
حسین پور یاد آور شد: میزان اعتبار تخصیصی عالج بخشی سد طی دو سال 

اخیر نسبت به سال های 94 تا 98 حدود 3 برابر افزایش داشته است.
وی ی با بیان اینکه سد بیدواز طی بررسی مهندسی کنترل، مشخص شد که 
دچار مشکل شده است، افزود: عالج بخشی این سد در سال 94 در دستور 
کار قرار گرفت و در حالی که پیش بینی می شد این طرح حداقل طی یک 
پروسه دو ساله خاتمه یابد، اما تا پایان سال 98 پروژه در حال تعلیق بود 
که با پیگیری صورت گرفته و جذب اعتبار 100 میلیارد تومانی، اکنون در مدار 

بهره برداری قرار گرفته است.

معاون مهندسی شرکت آب و فاضالب کشور گفت: بر اساس برآورد انجام شده 
هرمزگان 463 لیتر بر ثانیه ظرفیت واگذاری پساب دارد.

به گزارش مهر، مجید آقازاده در نشست بررسی برنامه های بخش آب و فاضالب 
هرمزگان، با اشاره به استفاده از همه ظرفیت ها برای تامین نیاز آبی مردم افزود: 
استفاده از ظرفیت مشارکت خیران آبرسان، مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( 
و اعتبارات مصوب حوزه وزارتی از جمله ظرفیت هایی است که در این زمینه استفاده 

خواهد شد.
وی بیان داشت: با هدف تأمین نیاز آبی مردم برخی از پروژه ها با قید ویژه و اضطراری 

پیش بینی شده است که باید تا پایان دولت سیزدهم به سرانجام برسد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، آبرسانی به 10 هزار 
روستا را از جمله پروژه های ویژه یاد کرد که دولت به جد دنبال تحقق این مهم است.

آقازاده همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از پساب تولیدی و استفاده آن در صنعت 
تصریح کرد: هرمزگان در انتقال پساب به صنایع ورود کرده که با تکمیل آن پساب 
تولیدی شهر بندرعباس به صنایع واقع در غرب شهر منتقل خواهد شد. بر اساس 

برآورد انجام شده هرمزگان 463 لیتر بر ثانیه ظرفیت واگذاری پساب را دارد.

|سیده حبیبه مومنی| با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر مسئوالن 
کشوری و استانی، از جمعی هنرمندان موسیقی استان گلستان تجلیل به عمل آمد.

آیین  اسالمی گلستان،  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط  به گزارش   
حضور  با  گلستان  استان  نواحی  موسیقی  جشنواره  پانزدهمین  اختتامیه 
ارشاد اسالمی، سید محمود اسالمی  محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمود ساالری 
صندوق  مدیرعامل  پوراحمدی  سیدمجید  و  فرهنگ  وزیر  هنری  امور  معاون 
اعتباری هنر، علی محمد زنگانه استاندار گلستان، نمایندگان مردم گرگان و آق قال 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  رعیت  محمد  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
گلستان و جمع دیگری از مسئوالن و هنرمندان و مردم هنردوست گلستان، در 
تاالر فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد. در این مراسم، به رسم تجلیل و تقدیر از 
سال ها فعالیت و خدمت در عرصه موسیقی سنتی و مقامی و زنده نگه داشتن 
موسیقی مقامی از هوشنگ جاوید پژوهشگر حوزه موسیقی و هنرمندانی چون 
سید احمد حسینی، سید نظام موسوی، حاجی محمد ایری، محمد نعیمی 

نظام آباد و محمدرضا برزگر قدردانی شد.

پایان عالج بخشی سد »بیدواز« اسفراین 
با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار

هرمزگان ۴۶۳ لیتر بر ثانیه 
ظرفیت واگذاری پساب به صنایع دارد

تجلیل از هنرمندان گلستانی در اختتامیه
 پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی

| خراسان شمالی | | هرمزگان  | |  گلستان  |

اختصاص ۱۵۳ میلیارد ریال 
اعتبار به میراث فرهنگی قم 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل  قم- 
سفر  نخستین  در  گفت:  قم  صنایع  دستی 
سیزدهم  دولت  هیات  اعضای  و  جمهور  رئیس 
اعتبار  ریال  میلیارد   153 مجموع  در  قم،  به 
برای ساماندهی، مرمت و تجهیز 9 طرح میراث 

شد. داده  اختصاص   فرهنگی 
علیرضا ارجمندی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا، در 
اینکه در دولت سیزدهم،  پاسخ به سوالی مبنی بر 
باستانی  آثار  مرمت  و  احیا  برای  اقدام هایی  چه 
در  کرد:  خاطرنشان  شده  است  انجام  استان 
نخستین سفر آیت هللا سید ابراهیم رئیسی به استان 
به  اعتبار  این  شد،  انجام  سال گذشته  دی ماه  که 

گرفت. تعلق  میراث  فرهنگی 
هزینه َکرِد  رقم  و  طرح ها  این  عناوین  ذکر  با  وی 
افزود: برای ساماندهی و  آنها  از  مربوط به هر یک 
مرمت مجموعه بازار نو، کهنه و تیمچه قم 40 میلیارد 

ریال هزینه شد.
این مسئول همچنین ساماندهی و مرمت کاروان سرا 
و آب انبار طینوج، قلعه چشمه علی و قلعه دولت آباد 
نیزار را دومین طرح دانست و بیان داشت: مبلغ این 

طرح 20 میلیارد ریال است.
تاسیسات  باقیمانده  عملیات  ادامه  همچنین  وی 
عنوان  به  را  )ع(  جعفر غریب  امامزاده  کمپینگ 
سومین طرح برشمرد و گفت: برای ایجاد، تجهیز و 
راه اندازی دبیرخانه شهر ملی انگشتر 10 میلیارد ریال 

است. یافته   اختصاص 
مدیرکل میراث استان در ادامه، کاروان سرای صدرآباد 
را به عنوان یکی از طرح هایی که در این سفر از اعتبار 
بهره مند شد، دانست و گفت: رقم تخصیص یافته به 

این طرح نیز پنج میلیارد ریال است.

رهاورد ۲۰ میلیون مترمکعبی 
بارش برای سد 

رئیسعلی دلواری 
بوشهر - معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت 
آب  ورودی  میزان  گفت:  بوشهر  استان  آب منطقه ای 
ناشی از بارش های اخیر به سد رئیسعلی دلواری 20 

میلیون مترمکعب است.
ایرنا  با  روز شنبه در گفت وگو  عبداللطیف عباسی نژاد 
افزود: بر این اساس در زمان حاضر میزان ذخیره سد 
رئیسعلی دلواری به 305 میلیون مترمکعب می رسد 
این در حالی است که سال گذشته در این بازه زمانی 
میزان ذخیره آب پشت سد 320 میلیون مترمکعب 

است. بوده 
میلیون  از 695  نشان می دهد  آمارها  اظهار کرد:  وی 
مترمکعب ظرفیت سد رئیسعلی دلواری کمتر از 43.8 
درصد این ظرفیت ُپر و 56.2 درصد آن خالی است.  
عباسی نژاد ادامه داد: در زمان حاضر آب سد برای آبیاری 
نخیالت آبپخش باز است و تا 2 هفته آینده برای آبیاری 

زمین های کشاورزی شبانکاره رهاسازی می شود.
وی یادآور شد: هر چند تاکنون ذخیره سد رئیسعلی 
دلواری نسبت به میانگین کشوری 35 تا 36 درصد 
بیشتر است اما با توجه به اینکه پیش بینی مناسبی 
اصل  مهمترین  ندارد  بارش های زمستانه وجود  برای 
در این شرایط برای اینکه در تابستان با مشکل روبه رو 

نشویم صرفه جویی در مصرف آب است.
شرکت  آب  منابع  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
آغاز  به  توجه  با  افزود:  بوشهر  استان  آب منطقه ای 
سال آبی و زراعی، ذخیره آب استان بوشهر در حال 
مصرف است و اگر این روند کم بارشی ادامه داشته 
باشد به طور یقین تابستان آینده با مشکل روبه رو 

شد. خواهیم 

سید مرتضی بختیاری : بسیاری 
از این واحدهای مسکونی به 

ایتام و خانواده های بی سرپرست 
واگذار می شود؛ تأمین زمین 

به ویژه در مشهد مقدس یکی 
از چالش ها و دغدغه های مهم 

پیش روی احداث مسکن 
محرومان است که این اقدام 
آستان قدس مشکل بزرگی را 
در مسیر تأمین مسکن اقشار 

کم بضاعت مرتفع ساخت

میراث  اداره کل  فرهنگی  میراث   معاون   - البرز 
 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز از تشکیل 
جلسه ای برای تشدید اقدامات حفاظتی از درخت 

داد. خبر  ُارس کهنسال شهرستانک 
کرد:  اظهار  مهر  با  گفت وگو  در  محمودی  شهباز 
درخت ُارس شهرستانک به عنوان کهن ترین درخت 
ُارس ایران به ثبت ملی رسیده و یکی از نادرترین 
درختان در ایران است که پس از ثبت ملی حفاظت 
و نگهداری آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
به همین منظور جلسه ای با حضور معاونان اداره کل 
منابع طبیعی، محیط  زیست و مصطفی خوشنویس، 
از پیشکسوتان و پژوهشگران برجسته حوزه  یکی 
میراث طبیعی در محل معاونت میراث  فرهنگی اداره 
کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی البرز 

برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه به زودی تابلوی معرفی این 
درخت نیز در محل نصب می شود، گفت: قرار بر این 
است که این درخت بیش از پیش به مردم معرفی و 
نسبت به حفاظت و نگهداری آن فرهنگ سازی صورت 

بگیرد. با توجه به اهمیت نقش مردم در حفاظت از 
میراث  طبیعی به زودی جلسه ای با دهیار و اهالی 
روستای شهرستانک برگزار می شود تا اهمیت این 
درخت برای مردم این منطقه جا بیفتد که هر فرد به 

تنهایی یکی از حافظان این درخت باشد.
میراث  فرهنگی،  اداره کل  میراث  فرهنگی  معاون 
گردشگری و صنایع  دستی البرز افزود: تالش محیط  
زیست نیز بر این است که درخت ُارس را در محیط  
زیست به عنوان یک اثر ملی به ثبت برساند. این 
اقدام می تواند در حفاظت بیشتر از این درخت اثر 
گذار باشد. از طرفی به دنبال این هستیم که از طریق 
اداره کل ثبت اعتباری برای این درخت جذب کنیم.

وی تهدیدات این درخت را شامل خطرات طبیعی 
و انسان عنوان کرد و گفت: خطرات طبیعی مانند 
برف  چون  طبیعی  اتفاقات  یا  و  آفات  و  امراض 
سنگین و رعد و برق است که بناست پایش های 
دوره ای با کمک اداره کل منابع طبیعی برای جلوگیری 

این خطرات صورت گیرد.  از 

تفاهم نامه  یک  قالب  در  رضوی-  خراسان  صدقی، 
آستان قدس رضوی متعهد شد حدود 2 هکتار زمین در 
محدوده شهرک شهید باهنر در اختیار کمیته امداد امام 
خمینی)ره( قرار دهد تا این کمیته در آن اراضی حداقل 
500 واحد مسکونی ارزان قیمت برای مددجویان تحت 

پوشش خود احداث کند.
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( در نشست امضای 
این تفاهم نامه در جمع خبرنگاران، گفت: آستان قدس 
رضوی پیش از این نیز با مساعدت تولیت این آستان 
در حاشیه  اراضی  دیگری  تفاهم نامه  قالب  در  مقدس 
شهر مشهد به منظور ساخت واحدهای مسکونی برای 
محرومان در اختیار کمیته امداد قرار داده بود که با توجه 
به درخواست های محرومان امروز برای احداث 500 واحد 
مسکونی دیگر نیز زمین توسط این آستان مقدس در 

اختیار کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار گرفت.

واحدهای  این  اینکه  بیان  با  بختیاری  مرتضی  سید 
پوشش کمیته  تحت  محروم  خانوارهای  به  مسکونی 
امداد امام خمینی)ره( واگذار خواهد شد، تصریح کرد: 
بسیاری از این واحدهای مسکونی به ایتام و خانواده های 
در  ویژه  به  زمین  تأمین  واگذار می شود؛  بی سرپرست 
مشهد مقدس یکی از چالش ها و دغدغه های مهم پیش 
روی احداث مسکن محرومان است که این اقدام آستان 
قدس مشکل بزرگی را در مسیر تأمین مسکن اقشار 

کم بضاعت مرتفع ساخت.
وی در خصوص روند اجرای پروژه قبلی مسکن محرومان 
در اراضی اهدایی آستان قدس رضوی در شهرک شهید 
داد:  توضیح  است،  شده  آغاز  این  از  پیش  که  باهنر 
پیشرفت اجرای آن پروژه نیز بسیار خوب و دلگرم کننده 
است، آن پروژه تاکنون حدود 35 درصد پیشرفت کار 

داشته و اجرای آن به صورت فعال دنبال می شود.

تشدید حفاظت از درخت کهنسال ُارس شهرستانک 

اختصاص ۲ هکتار از اراضی آستان قدس 
برای ساخت مسکن محرومان

معاون میراث فرهنگی البرز: 
درخت ُارس شهرستانک به عنوان 

کهن ترین درخت ُارس ایران به 
ثبت ملی رسیده و یکی از نادرترین 

درختان در ایران است که پس از 
ثبت ملی حفاظت و نگهداری آن 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   140160319012002192 شماره  رای  برابر 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ناهید ابوالحسن زاده یزدی فرزند ابراهیم 
به شماره شناسنامه 11455 صادره از سیرجان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3092/44 
مترمربع پالک 271 اصلی واقع در سیرجان اراضی مفروز باغبمید بخش 36 کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای غالمحسین ابوالحسن زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/29

 محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۰۵۱۳۵

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   140160319012002762 شماره  رای  برابر 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حسن پور هویشانی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 3060131521 صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 286/36 مترمربع 
پالک 3036 اصلی واقع در سیرجان مکی آباد بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
سید محمد علی نبوی مکی آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/29

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۰۵۱۳۷
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اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک 
حوزه ثبت ملک زرند   

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

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
هیات   140160319008001288 شماره  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
آقای محمد عربپور  مالکانه بالمعارض متقاضی 
 97 شناسنامه  شماره  به  صفر  فرزند  داهوئی 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 349 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 13 فرعی 
13 کرمان  بخش  زرند  در  واقع  اصلی   5068 از 
به آدرس شهرک امام سجاد)ع(کوچه مدافعان 
حرم 5 خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
به  لذا  است  گردیده  محرز  آبادی  نصرت  عرب 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
اشخاص  صورتی که  در  می شود  آگهی  روز   15
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
اولین  انتشار  تاریخ  از  می توانند  باشند  داشته 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی 
مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/29

حسین توحیدی نیا   
  رئیس ثبت اسناد و امالک
 شناسه آگهی : ۱۴۰۳۲۲۴

وم
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شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۶۹۳
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 ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160301060001575 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد برجی فرزند قاسمعلی به 
شماره شناسنامه 14725 صادره از ری شش دانگ یک باب خانه به مساحت 119/18 مترمربع از پالک شماره 5282 فرعی از 12 
اصلی واقع در خیرآباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین مالکیت مشاعی متقاضی سجاد برجی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع نظامی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29

محمود داودی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک
 م الف۳۶۲ ث 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان فاقد سند 

رسمی برابر رای شماره 139660319002000609 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن احمدی پور فرزند 
عوض به شماره شناسنامه 3123 صادره از کهنوج در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 27.3 متر مربع پالک 1071 فرعی 
از497 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 13 فرعی از 497 - اصلی قطعه 4 بخش 46 کرمان واقع در نورک آباد قلعه گنج 
خیابان شهید جالل انیس خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/08/29
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/13

 علی رحمانی خالص
 رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج
م الف:۷۳۲
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شماره: ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۳۶۰۳
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 ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ... 3376 14016030106000.... هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نسرین شیرکوند هداوند فرزند امیرقلی 
به شماره شناسنامه 16 صادره از ورامین در شش دانگ زمین با بنای احداثی به مساحت 215/18 مترمربع پالک 18 فرعی از 107 اصلی 
واقع در مزرعه شمسی خریداری از کلیه ورثه امیر قلی شیرکوند احدی از ورثه اله مراد شیرکوند محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراضی، 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: 1401/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29

محمود داودی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف ۳۶۴ث

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

قانون  موضوع  اول  هیات   1401/6/31-  140160319091001727 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا رئیسی کوه شاه فرزند نورعلی به شماره شناسنامه 41 صادره 
از عنبرآباد در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 231 مترمربع پالک - فرعی از 43 - اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 43 - اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد خضرآباد خیابان شهید حمزه ای بعد از پلیس 10+بخش 45 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای فرج هللا کشیتی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/08/29

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/13
 مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد امالک 
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روابط عمومی: زهره فرسنگی                09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

امور اداری: شیوا کرمیامور استان ها و سایت: فاطمه صمدیان   0919۲769839
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

 دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست: مهتاب جودکی
 دبیر منابع طبیعی، آب و انرژی: فاطمه باباخانی

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

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

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

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

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

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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سرنوشت مدرسه »قصه های مجید«/ مدرسه شهید حلبیان اصفهان، مدرسه ای قاجاری که به عنوان سومین مدرسه آلیانس )اتحاد( در اول آگوست ۱۹۰۱ میالدی )۱۰ مرداد۱۲۸۰ 
خورشیدی( با ۲۲۰ شاگرد شروع به کار کرد، محل فیلمبرداری مجموعه »قصه های مجید« در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد بوده است.علی رغم ثبت این مدرسه در 

فهرست میراث ملی در بهمن ماه سال ۱۳۹۳، به علت بی توجهی رو به نابودی گذاشته و در معرض تخریب کامل قرار گرفته است./ عکس از محمدرضا شریف

عکس:  میزان

با هر چه روزگار به من داد

با هر چه روزگار گرفت از من

مثل شبی دراز

در شط پاک زمزمه خویش می روم

با من ستاره ها

نجواگران زمزمه ای عاشقانه اند

و مثل ماهیان طالیی شهاب ها

در برکه های ساکت چشمم

سرگرم پرفشانی تا هر کرانه اند

همراه با تپیدن قلبم پرنده ها

از بوته های شب زده پرواز می کنند

گل اسب های وحشی گندمزار

از مرگ عارفانه یک هدهد غریب

با آه دردناکی لب باز می کنند

با هر چه روزگار به من داد هیچ و هیچ

با هر چه روزگار گرفت از من

با کولبار یک شب بی یاد و خاطره

با کولبار یک شب پر سنگ اختران

تنها میان جاده نمناک می روم

مثل شبی دراز

مثل شبی که گمشده در او چراغ صبح

تا ساحل اذان خروسان

تا بوی میش ها

تا سنگالخ مشرق بی باک می روم

منوچهر آتشی

فیلم »جنگ جهانی سوم« موفق به کسب دو 
فیلم  جشنواره  دوره  هشتمین  از  اصلی  جایزه 

شد. لس آنجلس  در  آسیا  جهان 
به گزارش ایسنا، هشتمین جشنواره فیلم جهان 
آسیا در لس آنجلس به واسطه موقعیت زمانی 
و مکانی خود، رویدادی مناسب برای فیلم های 
معرفی شده برای اسکار بهترین فیلم بین المللی 
جهانی سوم«  سینمایی »جنگ  فیلم  و  است 
ساخته هومن سیدی که نماینده رسمی سینمای 
ایران در اسکار 2023 است، اولین نمایش خود 
در آمریکا را در این رویداد معتبر تجربه کرد و 
و دو جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه بهترین 

بازیگر مرد )محسن تنابنده( را دریافت کرد.
ساخته هومن سیدی پس از حضور موفق در 
جشنواره ونیز در سی و پنجمین دوره جشنواره 
مسابقه  بخش  در  نیز  توکیو  فیلم  بین المللی 
اصلی به نمایش گذاشته شد و در نهایت جایزه 

ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص داد.
با  مطلبی  در  اخیرا  نیز  ریپورتر  هالیوود  نشریه 

اشاره به 5 فیلم از جمله »جنگ جهانی سوم« 
اسکار 2013،  در  ایران  نماینده رسمی سینمای 
عنوان شانس های غیرمنتظره شاخه  به  آنها  از 
با  برده که  نام  بین المللی2023  فیلم  بهترین 
تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان جهانی، حاال باید 

نظر اعضای آکادمی را جلب کنند.

یکی از نقاشی های اصلی رمان »باد در درختان 
یک  در  است  شده  تازگی کشف  به  بید« که 
حراجی به فروش خواهد رسید. به گزارش ایسنا 
و به نقل از گاردین، یکی از نقاشی هایی که توسط 
»ای. اچ. شپرد« تصویرگر انگلیسی برای رمان 
»باد در درختان بید« خلق شده و اخیرا در یک 
خانه روستایی کشف شده است به زودی در یک 

حراجی به فروش گذاشته می شود.
»شپرد«  این نقاشی را با استفاده از مداد و جوهر 
تاد« حین  طراحی کرده است و در آن »آقای 
پایین آمدن از پله ها و سه نفر از شخصیت های 
داستان در پایین پلکان به تصویر کشیده شده 
است. تصویرگر این نقاشی در حاشیه های آن 
دستورالعمل و توصیه هایی را برای چاپ گر کتاب 

نوشته است.
مجموعه  در  سال   69 مدت  به  نقاشی  این 
خصوصی مالک کنونی آن نگهداری شده است 
و اخیرا در حالی کشف شد که در دیوار یک خانه 
روستایی آویخته شده بود. این نقاشی در هفتم 
دسامبر در و با ارزش تخمینی 8,000 تا 12,000 

پوند به مزایده گذاشته می شود.

»کنت گراهام «  نویسنده »باد در درختان بید«  در 
سال 1931 از »شپرد« خواست برای این رمان 

تصویرگری کند.
به  مربوط  طراحی های  از  یکی    ،2018 سال  در 
داستان »پو خرسه« که توسط  »ای. اچ. شپرد« 
خلق شده است به قیمت 430,000 پوند فروخته 
شد و رکورد جدیدی را در فروش نقاشی یک 

کتاب به ثبت رساند.

نمایش موزیکال »پاهای آدم چقدر می تونه دراز 
باشه« که به زندگی وودی آلن کارگردان سینما 
می پردازد، از 29 آبان در تاالر حافظ روی صحنه 
و کارگردان  نویسنده  ابراهیم زاده  مجید  می رود. 
باشه«  دراز  می تونه  چقدر  آدم  »پاهای  نمایش 
گفت:  مهر  به  نمایشی  اثر  این  اجرای  درباره 
باشه«  دراز  می تونه  چقدر  آدم  »پاهای  نمایش 
شد  اجرا  تهران  تئاتر  پردیس  در  این  از  پیش 
همچنین  و  جامعه  شرایط کنونی  دلیل  به  که 
دسترسی به پردیس، با استقبال مخاطبان همراه 
نشد. از این رو گروه تصمیم گرفتیم که نمایش 
را در تاالر حافظ نیز روی صحنه ببریم و اجرای 
مجدد از 29 آبان آغاز می شود. او درباره موضوع 
باشه«  دراز  می تونه  چقدر  آدم  »پاهای  نمایش 
درباره  اجتماعی  درام  یک  اثر  این  داد:  توضیح 
زندگی وودی آلن است که بخشی از آن برگرفته 
از واقعیت و بخشی زاییده ذهن است. نمایش 
»پاهای آدم چقدر می تونه دراز باشه« یک کالژ 
ترکیبی از تکه پاره هایی است که به هم ربط پیدا 

ابراهیم زاده  است.  سیاه  یک کمدی  و  می کنند 
درباره شیوه اجرایی مدنظر نمایش، افزود: این 
نمایش کاماًل موزیکال و یک کنسرت تئاتر است. 
او درباره روند تولید این اثر نمایشی، یادآور شد: 
از اردیبهشت سال جاری و حدود 8 ماه است که 

نمایش را تمرین می کنیم. 

دو جایزه اصلی لس آنجلسی ها 
برای »جنگ جهانی سوم«

»پاهای آدم چقدر می تونه دراز باشه« در تاالر حافظحراج نقاشی رمان پرفروش کودکان

یک کمدی سیاه درباره زندگی وودی آلن

با هم   درونمایٔه این کتاب آن است که 
بودن و همکاری، کیفیت زندگی را اعم 
و  می دهد  ارتقا  انفرادی  و  اجتماعی  از 
محّلی  اجتماع های  که  می آید  به نظر 
و  بودن  هم   با  برای  مناسبی  بستر 
صورتبندی های  اما  هستند.  همکاری 
این اجتماع های محّلی، پیچیده هستند 
ایجاد  راه  این  در  را  موانعی  یک  هر  و 
سلسله مراتب  نابرابری،  فقر،  می کنند. 
از  تفاوت هایی  دیگر  و  شغلی  الجرم 
آشکار  سویه های  فقط  دست،  این 
پنهان تر  سویه های  هستند.  موانع  این 
غلبٔه  و  تفّرد  انزواگزینی،  در  باید  را  آن 
ذهنّیِت »ما علیه آنها« جست وجو کرد. 
بازیابی  و  هم  بودن  با  برای  رو  این  از 
و بازسازِی همکاری، نه می توان به سان 
بازار  نامرئی  دست  بر  راست،  متفکران 
نه  اکتفا کرد،  رقابت  یعنی  آن  جفِت  و 
به سان محافظه کاران، کوتاه کردِن دست 
حال  به  اجتماعات  رها کردن  و  دولت 
نه همچون  و  دانست  را کفاف کار  خود 
همبستگی  کفایت  بر  چپ گرایان 
برای گذر  ِسِنت  پیشنهاد  ورزید.  اصرار 

راهکارهای  شناسایِی  موانع،  این  از 
و  فلسفی  جامعه شناختی،  تاریخی، 
تقویت  به  که  است  مردم شناسانه  ای 
همچنین  و  شده اند  منجر  همکاری 
شناسایی آن اتفاقات و ساختارهایی که 
با هم  در مقابل  آمده اند  به شمار  مانعی 

همکاری. و   بودن 
ریچارد سنت )زادٔه 1 ژانویٔه 1943( یک 
آمریکا  متحده  ایاالت  اهل  دانشمند 
در  جامعه شناسی  استاد  او  است. 
سابق  استاد  و  لندن  اقتصاد  دانشکده 
است.  نیویورک  دانشگاه  انسانی  علوم 
مرکز  ارشد  عضو  حاضر  حال  در  سنت 
دانشگاه  در  جامعه  و  سرمایه داری 
در  اجتماعی  روابط  او  است.  کلمبیا 
شهرها و تاثیرات زندگی شهری بر افراد 

می کند. بررسی  را  مدرن  دنیای  در 
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نمایش  اینکه  بر  مبنی  شد  منتشر  خبری  پیشتر   
رقابت  برای  پاکستان  سوی  از  که  فیلمی  »جویلند« 
نامناسب  دلیل  به  شده،  معرفی  بین المللی  اسکار 
بودن محتوای فیلم ممنوع شده است. اما حاال مشاور 
»جویلند«  فیلم  ممنوعیت  است  پاکستان گفته  دولت 

شد. برداشته 
از  یکی  گفته  به  ورایتی،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
فیلم  ممنوعیت  پاکستان،  دولت  ارشد  مشاوران 
این کشور  نماینده  صادق که  سعیم  ساخته  »جویلند« 
در  نمایش  برای  است،  بین المللی  اسکار  رقابت  در 

شد. لغو  کشور  سینماهای 
رسمی  بیانیه  هنوز  خبر  این  انتشار  زمان  تا  گرچه 
پاکستان  سینماهای  به  فیلم  این  بازگشت  درباره 
بلندپایه  مسئوالن  از  صوفی  سلمان  اما  نشده،  منتشر 
از  کشور،  این  وزیر  نخست  شریف  شهباز  کابینه 
مصاحبه  در  او  بود.  ممنوعیت  این  سرسخت  مخالفان 
-با  فیلم  این  ممنوعیت  لغو  از  خبر  آسوشیتدپرس  با 
را  خبر  این  نیز  توییتر  در  و  داد  حذف کوچک-  چند 

کرد. اعالم 
روشن  بسیار  پیام  یک  این  آسوشیتدپرس گفته  به  او 
و سرراست مبنی بر این است که دولت از آزادی بیان 
حمایت می کند و اجازه نمی دهد با کمپین های تکراری 

و ارائه اطالعات نادرست، آزادی خالق خفه شود.
توییتر  در  ممنوعیت »جویلند«  از  و پس  نوامبر   13 او 
نوشته بود با ممنوعیت فیلم هایی که درباره بخش های 
جامعه  مشکالت  و  است  جامعه  شده  رانده  حاشیه  به 
را نشان می دهند، موافق نیست. او افزوده بود: باید به 

خودشان  و  تماشا کنند  داد  اجازه  و  اعتماد کرد  مردم 
بگیرند. تصمیم 

کمیته  یک  شریف  که  داد  خبر  صوفی  نوامبر   14 در 
بازبینی توقیف آن مامور  ارزیابی فیلم و  عالی را برای 
تابستان  در  پاکستان  سانسور  هیئت  است.  کرده 
امسال به این فیلم تاییدیه نمایش داده بود، اما هفته 
اساس  بر  تلویزیون  و  رادیو  و  اطالعات  وزارت  پیش 
شکایت های کتبی مبنی بر »نامناسب« بودن فیلم، این 
گواهی را لغو و اعالم کرد فیلم با ارزش های اجتماعی 
ندارد.  مطابقت  پاکستان  جامعه  اخالقی  معیارهای  و 
است  فیلم  اجرایی  تهیه کننده  که  نیز  یوسف زی  مالله 

بود. دفاع کرده  فیلم  این  از 
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کتاب،  روز  و  حال  است که  زیادی  مدت 
کتابخوانی و کتابفروشی ها در همدان خوب 
نیست و این موضوع عالوه بر اینکه چالش 
گذران  می شود  محسوب  فرهنگی  جدی 
مشکل  با  هم  را  حوزه  این  فعاالن  زندگی 
مواجه کرده است. حاال خبری منتشر شده 
مبنی بر اینکه عده ای تصمیم به ادغام  دو 

خرازان گرفته اند. و  صنف کتابفروشان 
کتابفروشی  و  بود  همدانی  نمی شود 
ضیافتی  محمد  نشناخت.  را  »فروغ« 
از  یکی  چراغ  نشیب ها  و  فراز  همه  با  که 
قدیمی ترین کتابفروشی های شهر را روشن 
صنف  ادغام  با  ایسنا گفت:  به  داشته  نگه 
و  کتاب  آبروی  خرازان  و  کتابفروشان 
از  همدان  در  فرهنگ کتاب  و  کتابفروشی 

می رود. بین 
در  است  سال   53 خویش  به گفته  او که 
داد:  ادامه  می کند،  فعالیت  عرصه  این 
دلیلی برای ادغام شدن دو اتحادیه کتاب و 
خرازی وجود ندارد و اگر قرار است اتحادیه 
باید  شود  ادغام  دیگری  اتحادیه  با  کتاب 

باشند. داشته  هم  با  مشترکاتی 
آبروی  کتابفروشی ها  داد:  ادامه  ضیافتی 
استان هستند و در حد این کاالی فرهنگی 
نیست که با خرازی در یک رده قرار بگیرد، 
از طرفی کتاب و کتابفروشی ها زیرمجموعه 

اداره فرهنگ و ارشاد هستند و جای سوال 
است که چرا این اداره باید اجازه بدهد کار 
بی اطالع  ما  بگوید  بعد  و  برسد  اینجا  به 

بودیم.
اتحادیه  دو  این  ادغام  اینکه  بیان  با  او 
تاریخ  طول  در  تاکنون  و  است  آبروریزی 
سابقه نداشته، افزود: در اصل اداره فرهنگ 
و ارشاد در گام اول نباید اجازه می داد این 
مشکل به وجود بیاید و حاال که کار به اینجا 
رسیده، وظیفه دارد آن را حل کند نه اینکه 

باشند. چاره  راه  فکر  به  کتابفروشان 
ضیافتی در ادامه با اشاره به اینکه فروش 
ُافت زیادی  کتاب نسبت به سال های قبل 
حاضر  حال  در  ما  شد:  یادآور  است،  کرده 
از هر کتاب سه یا پنج جلد به کتابفروشی 
می آوریم و این موضوع نشان می دهد این 
اینکه  نه  دارد  جدی  حمایت  به  نیاز  شغل 
با بی تدبیری مشکلی به مشکالتش اضافه 

کنند.
آگاهی  در حوزه  اینکه  به  اشاره  با  ضیافتی 
دارد،  وجود  اساسی  مشکالت  اطالعات  و 
با  ما  صنف  تاکنون  متاسفانه  گفت: 
لوازم التحریر ادغام بود و بیشتر مکان هایی 
به  می کنند  فعالیت  نام کتابفروشی  با  که 
حالی  در  مشغول اند  اجناس  این  فروش 
یک  ناشران  با  کتابفروشان  تهران  در  که 

را در  این پیشنهاد  اتحادیه دارند و ما هم 
داده ایم. همدان 

و  فرهنگی  معاون  شیرمحمدی،  هادی 
رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایسنا گفت:  به  ادامه  در  نیز  استان همدان 
حد  به  کتابفروشان  تعداد  اینکه  علت  به 
نصاب کافی نرسیده آنها را با صنف خرازان 
هم  با  سنخیتی  هیچ  که  کردند  ادغام 

ندارند.
ماه  یک  اینکه کتابفروشان  به  اشاره  با  او 
ما  افزود:  دارند،  اعتراض  برای  فرصت 
این  چراکه  بودیم  بی اطالع  قضیه  این  از 
محض  به  اما  است  صنفی  کاماًل  موضوع 
صنعت،  سازمان  رئیس  به  نامه ای  اطالع 
معدن و تجارت استان و اتاق اصناف زدیم 
پس  و  بگیرند  را  کار  این  جلوی  فعاًل  تا 
نهایی  جمع بندی  به  آینده  هفته  بررسی  از 

. برسیم
جایگاه  اینکه  بیان  با  شیرمحمدی 
کتابفروشان در صنف خرازان نیست، ادامه 
با  اما  است  محترم  خرازان  صنف  داد: 
نیز تالش  ما  و  ندارد  کتاب هیچ سنخیتی 
مشابه  بستر  در  را  کتابفروشان  می کنیم 
بگنجانیم  فرهنگی  اتحادیه محصوالت  مثل 
صنفی  حمایت های  و  معافیت ها  از  تا 

شوند. بهره مند 

یکی از کتابفروشان همدان از ادغام صنف کتابفروشی با خرازان خبر داد:

 آبروی کتابفروشی از بین می رود

پاکستان ممنوعیت 
فیلم اسکار خود را برداشت
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