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رئیس سازمان محیط زیست: چاره ای جز انتقال آب نیست

انتقال آب از خلیج فارس
و دریای عمان به ۳استان

مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی محیط زیست روز گذشته در محل نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار شد و این در حالی بود که رئیس سازمان حفاظت محیط 

زیست از چهره های شاخصی بود که در این مراسم شرکت کرد.

COP27 به کار خود پایان داد

توافق برای تشکیل 
صندوق »زیان و خسارت«

مصر  شرم الشیخ  در  ملل  سازمان  اقلیمی  اجالس 
درباره  حاضر  نهایی کشورهای  موافقت  با  سرانجام 
مجموعه ای از موضوعات از جمله ایجاد صندوقی برای 
تغییر  با  مقابله  در  آسیب پذیر  به کشورهای  کمک 
اقلیم به کار خود پایان داد. با وجود تمام اختالفات، 
نمایندگان کشورهای حاضر در نشست آب و هوایی 
صندوق  تشکیل  سر  بر   )COP27( ملل  سازمان 

»زیان و خسارت« توافق کردند.

در نشست کارگروه فراقوه ای پیشگیری
و مقابله با زمین خواری مطرح شد

هشدارهایی
که شنیده نشد

ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در حریم شهرهای 
پرجمعیتی که دیگر توان ارائه امکانات و خدمات رفاهی 
به ساکنان خود را ندارند، آنقدر اتفاق رایجی است که 
تقریبًا هر روز خبر از تخریب و توقف چندین سکونتگاه 
غیرمجاز می آید. اما با وجود تالش شهرداری ها برای 
و  غیررسمی  سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری 
حاشیه نشینی، این پدیده نه تنها متوقف نشده بلکه به 
قوت خود و بلکه بیشتر -به استناد گزارشی که »پیام ما« 

پیش از این منتشر کرده بود- شده است. 

چالش های حقوقی 
برگزاری تجمعات 
مسالمت آمیز  

رئیس  جمهور پیشین آمریکا
رئیس  جمهور کنونی این کشور را به 
التماس از جمهوری اسالمی برای 

بازگشت به تعهدات برجامی متهم کرد

نزاع انتخاباتی 
آمریکایی ها بر سر ایران

۲۱ هزار آزار
بر اساس آمار سازمان بهزیستی بیش از 21 هزار کودک آزاری از ابتدای سال در کشور ثبت شد 

| فعال حقوق کودک |

| علی اکبر اسماعیل پور |

روزی به نام کودکان

دیروز مصادف بود با سالروز تصویب پیمان نامه 
پیمان نامه  زمانی که  از  حقوق کودک.  جهانی 
جهانی حقوق کودک در صحن مجمع عمومی 
آن  اعضای  اکثریت  تصویب  به  ملل  سازمان 
گذشت، 33 سال می گذرد. سه دهه زمان بسیار 
زیادی است تا مفاد پیمان نامه در کشورهای 
دانشگاهی  دروس  در  شود،  عملی  مختلف 
بدون  و  آسانی  به  آن  ترویج  شود،  گنجانده 
موانع انجام شود، کودکان و والدین این حقوق 
را بشناسند و به قوانین حمایتی هم بدل شود. 
نکته قابل توجه این است که از دالیل اصلی 
تدوین اصول پیمان نامه توجه به حقوق و کرامت 
انسانی کودکان و ایجاد زمینه های رشد و بقای 
آنها توسط دولت ها بوده است که طبیعتا 33 
سال قبل این موارد در کشورهای توسعه یافته تا 
حدود زیادی محقق شده بود و حتی در بسیاری 

 یک گزارش و سه یادداشت درباره سرنوشت خلیج گرگان 

 حوض کوچک خزر، کوچک تر و آلوده تر شد 
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جاری  سال  نخست  شش ماهه  عملکرد  گزارش 
بیانگر رشد مطلوب شاخص های مهم بانکداری در 

بانک سیناست.
در شرایطی که مبلغ سپرده های بانک سینا طی 
این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
با رشد 11 درصدی مواجه بوده، جذب سپرده های 
رشد  درصد   28 حدود  بانک  این  هزینه  بدون 
داشته است. این موضوع از آن جهت مهم است 
که جذب سپرده بدون هزینه، نقش بسزایی در 

کاهش قیمت تمام شده پول در بانک دارد.
این بانک همچنین در وصول مطالبات خود از سایر 
بانک ها و موسسات اعتباری، موفقیت چشمگیری 

داشته است. در حالی که مجموع این مطالبات در 
ریال  پایان سال گذشته سه هزار و 961 میلیارد 
برآورد شده بود، این رقم در پایان شهریورماه سال 
جاری به عدد 838 میلیارد ریال رسیده و کاهش 
79 درصدی را تجربه کرده است که این موضوع 
تزریق نقدینگی به بانک و در نتیجه افزایش قدرت 

تسهیالت و خدمات دهی را به همراه دارد.
بانک سینا طبق بودجه سال 1401 برای هر سهم 
بودجه  طبق  و  پیش بینی کرده  سود  ریال   295
فصلی تا پایان شهریورماه می بایست 147 ریال 
آن تحقق پیدا می کرد، اما گزارش ها نشان می دهد 
که این بانک در پایان شهریورماه بابت هر سهم 

150 ریال سود محقق کرده است. به عبارت دیگر، 
حدود 51 درصد سود پیش بینی شده ساالنه بانک 

در شش ماهه ابتدای سال تحقق یافته است.
مجموع درآمدهای کارمزدی این بانک نیز نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 99 درصد رشد داشته که 
درآمدهای  افزایش سهم  به  بانک  اهتمام  بیانگر 
غیرمشاع است. از مبلغ سه هزار و 815 میلیارد 
ریال درآمدهای کارمزدی، مبلغ یک هزار و 184 
میلیارد ریال مربوط به صدور و تمدید ضمانتنامه ها 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد 
فعالیت های  از  بخش  این  و  است  داشته  رشد 
بانک را می توان یکی از وجوه تمایز آن برشمرد.

جنوب  کلوته  خرمای  ملی  جشنواره  دومین 
کرمان به میزبانی شهرستان عنبرآباد برگزار شد.
نگاه  و  صادرات  توسعه  هدف  با  جشنواره  این 
اولین دوره آن  اقتصادی و تجاری سازی خرما 

شد. برگزار  شهرستان کهنوج  در   98 سال  در 
از تاخیر یک ساله  بعد  جشنواره در دومین دوره 
پایانی  روزهای  در  بیماری کرونا  دلیل شیوع  به 
اتاق  تالش  با  آبان  30ام  و  29ام  ماه  آبان 
جهاد  و  کشاورزی  و  معادن  صنایع  بازرگانی 
عنبرآباد  شهرستان  در  کرمان  جنوب  کشاورزی 

است. برگزاری  حال  در 
مدیر  حضور،  با  برگزاری  روز  اولین  در  مراسم 
نیمه  و  گرمسیری  میوه های  امور  دفتر  کل 
نماینده مردم  وزارت جهاد کشاورزی  گرمسیری 
سازمان  ریاست  مجلس،  در  عنبرآباد  و  جیرفت 
اتاق  ریاست  کرمان،  جنوب  جهادکشاورزی 
بازرگانی، مدیر کل سازمان صمت و رییس مرکز 
با  جنوب کرمان  و کشاورزی  آموزش  تحقیقات 
خود  خرما کار  حوزه  بازرگانان  و  تجار  همراهی 

شروع کرد. را 

نقش موثر اتاق بازرگانی 
در توسعه کارآفرینی

و  معادن  صنایع  بازرگانی  اتاق  اجرایی  مدیر 
مراسم  ابتدای  در  کرمان  جنوب  کشاورزی 
و  گفت  مقدم  خیر  را  کنندگان  شرکت  حضور 
و گسترش  تولید  توسعه،  امکان  داشت:  اظهار 
تا  باشد  همراه  رشد صادراتی  با  باید  کارآفرینی 
شاهد رونق اقتصادی در منطقه شویم. و در این 
بسزایی  نقش  می تواند  بازرگانی  اتاق  پیشرفت 

باشد. داشته 

مسئوالن  تالش  از  تشکر  با  محبان  علی 
شهرستان عنبرآباد در برگزاری این مراسم اظهار 
جنوب  شهر  پنج  همه  در  خرمای کلوته  داشت: 
عنبرآباد  دوره  دومین  در  و  دارد  وجود  کرمان 
روز  دو  طی  در  و  است  جشنواره  این  میزبان 
آموزشی  تخصصی  دوره های  جشنواره  برگزاری 
با عنوان قوانین واردات و صادرات، بسته بندی 
آموزشی و سمینارهای تخصصی برگزار می شود.

عنبرآباد مستعد وجود بازار بزرگ خرما
که  عنبرآباد  شهرستان  فرماندار  ادامه  در 
است،هدف  ملی کلوته  جشنواره  دومین  میزبان 
دانست  فقرزدایی  را  اقتصادی  توسعه  اصلی 
توسعه  زمینه  در  برداشتن  گام  بیان کرد:  و 
ثروت،  افزایش  آن  اصلی  اهداف  اقتصادی که 
عدالت  راستای  در  اشتغال  ایجاد  و  زدایی  فقر 
این حوزه مشارکت  در  بایستی  است،  اجتماعی 
جهادی،  مدیریت  با  همراه  و  سطوح  تمام  در 
کار و تالش مبتنی بر علم و درایت مد نظر قرار 

. بگیرد
تالش  اینکه  ضمن  ادامه  در  پور  افشاری  یزدان 
اتاق بازرگانی و همکاری و همراهی سازمان جهاد 
ستودنی  را  جشنواره  این  برگزاری  در  کشاورزی 
دانشت افزود: این جشنواره با هدف توسعه بازار 
و رویکرد توسعه بازرگانی به طور خاص محصول 
و  پتانسیل ها  شناساندن  آن  کنار  در  و  خرما 

شود. می  برگزار  منطقه  این  ظرفیت های 
فرماندار عنبرآباد با ابراز امیدواری از اینکه جنوب 
کرمان از تک بعدی بودن خارج شود ادامه داد: 
و  می شناسند  کشاورزی  با  را  کرمان  جنوب 
نخیالت  هکتار  هزار  هفت  از  بیش  با  عنبرآباد 

غذایی کشور  امنیت  و  تولید  در  اساسی  نقش 
استقرار  با احداث 44 واحد سردخانه و  و  دارد 
رفتن  باال  صنعتی  شهرک  در  آن  واحد   23
عنبرآباد  در شهر  محصول  این  نگهداری  ظرفیت 
شده  عنبرآباد  در  خرما  بزرگ  بازار  ایجاد  باعث 
عنبرآباد  شهر  در  بازار  این  رونق  و  است.ایجاد 
و  کمک  کشور  در  محصول  این  بازار  توسعه  به 
این  در  صنعت  پایدار  توسعه  افزایش  به  منجر 

شود. می  شهر 

چالش تولید پاجوش خرما 
پیش روی نخل داران

سخنان  در  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریاست 
خود در جمع حاضرین در این مراسم بیان کرد: 
ظرفیت ها  معرفی  رویکرد  با  امسال  جشنواره 
مهم تر  رویکرد  و  می گیرد  صورت  پتانسیل ها  و 
کشاورزی  بخش  در  تولید  چالش های  بررسی 

است.
روی محصول  احمدپور چالش های پیش  احمد 
آفت  و  خرما  خوشه  عارضه خشکیدگی  را  خرما 
سوسک سرخرطومی خرما دانست و اظهار کرد: 
و  شناسایی  جشنواره  این  در  ما  اصلی  رویکرد 
این  در  است که  رو  پیش  های  چالش  معرفی 
چالش ها  این  اگر  که  برسیم  نتیجه  به  موارد 
از  توان  نمی  دیگه  بعد  دهه  یک  نشود  برطرف 

زد. حرفی  خرما 
خرمای  دلیل  این  به  داد: کلوته  ادامه  احمد پور 
بومی  که  زیرا  می شود  محسوب  صادراتی  اول 
و  آفات  از  خیلی  به  نسبت  و  است  منطقه  این 
بیماری و عارضه های فیزیولوژیکی مقاوم تر بوده 

می برد. باال  را  تولید  ظرفیت  موضوع  همین  و 
کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریاست 
خرما  پاجوش  تولید  چالش  با  اینکه  عنوان  با 
هستیم  الزم  اعتبار  پیگیر  افزود:  هستیم  روبرو 
تولید  و  بافت  طریق کشت  از  تکثیر  برنامه  تا 
به  توجه  با  آینده  در  و  دنبال کنیم.  را  پاجوش 
توسعه  بحث  باید  داریم  که  اقلیمی  تغییرات 
دهیم  قرار  مدنظر  را  بومی  ارقام  با  خرما  باغات 
خرمای  بومی،  ارقام  توسعه  با  خصوص  در  و 
باالی  قابلیت  و  کیفیت  دلیل  به  مرداسنگ 
ازآن  را  صادراتی  اول  رتبه  می تواند  آن  فرآوری 

کند. خود 
منطقه ای  نگاه  بدون  اینکه  به  اشاره  با  احمد پور 
خدادادی  ظرفیت های  از  می توانیم  استان  به 
کارخانه  وجود  اظهارداشت:  کنیم  استفاده 
منطقه  و  است  الزم  عنبرآباد  در  خرما  فرآوری 
عنوان  به  خرما  بازار  ظرفیت  وجود  با  عنبرآباد 
می کند. ورود  خرما  بازاریابی  در  تولید  قطب 

برگزاری دومین جشنواره ملی خرمای کلوته در عنبرآبادنگاهی به بهبود شاخص های بانکی در بانک سینا

امید نخل داران به »کلوته«

آگهي فراخوان عمومی
واگذاری تعدادی از زمین های مسکونی واقع در شهر جدید فوالدشهر  

به شماره 1401/8414/ص مورخ 1401/08/21   

تاریخ انتشار: یکشنبه مورخ 1401/08/22
مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضی: تا ساعت 19 مورخ 1401/08/29 . )شایان ذکر است با توجه به رایگان بودن هزینه دریافت اسناد مزایده ، دریافت اسناد فراخوان از 
کارتابل متقاضی در زمان مقرر الزامی می باشد و در صورت عدم دریافت اسناد فراخوان از طریق سامانه ستاد از طریق توکن مزایده متقاضی )کارتابل متقاضی( ، سامانه 

ستاد از ثبت نام متقاضی جلوگیری خواهد نمود.(
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ  1401/08/24 لغایت ساعت 13 مورخ  1401/09/09 . ) فقط در ساعات اداری(

 مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ  1401/08/23 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/09/09
تاريخ بازگشایی فراخوان اراضی:  زمان بازگشایی پاكت های پيشنهاد قيمت ساعت 09 صبح  مورخ 1401/09/13

تاریخ اعالم به برنده:   یکشنبه مورخ 1401/09/13

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد تعدادی از امالک و اراضی با کاربری های مختلف خود واقع در محالت شهر جدید فوالدشهر را از طریق فراخوان عمومی به 
شماره  ۱۴۰۱/۸۴۱۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی WWW.SETADIRAN.IR به 

شماره ثبت سامانه  ۲۰۰۱۰۰۱۳۳۵۰۰۰۰۱۵  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

نوبت دوم

1(  برگزاری فراخوان واگذاری اراضی )مزایده( صرفًا از طریق سامانه تدارکات 
WWW.SETADIRAN.IR  می باشد  اینترنتی  به نشانی  الکترونیکی دولت 
و کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید، دریافت اسناد، پرداخت تضمین 
شرکت در فراخوان )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده 

بودن شرکت کنندگان در فراخوان از این طریق می باشد.
2(  کلیه اطالعات مربوطه شامل مشخصات فنی،ضوابط شهرسازی، نحوه فروش 
و سایر موارد مورد نیاز بر برد اعالن عمومی سامانه الکترونیکی دولت و وب سایت 
  /https://fooladshahr.ntdc.ir شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی

قابل مشاهده،  بررسی و انتخاب می باشد.
سپرده  مبلغ   : امالک  عمومی  فراخوان  در  شركت  سپرده  نوع  و  مبلغ    )3
صرفًا  و  پالک  هر  پایه  قیمت  درصد(  )پنج   %5 معادل  فراخوان  در  شرکت 
جدید  شهر  عمران  شرکت  سپرده  وجوه  تمرکز  حساب  به  واریزی  فیش 
جمهوری  مرکزی  بانک  نزد   ۴۰۰۱۱۱9۵۰۶۳77۱۱7 شماره  به  فوالدشهر 
اسالمی ایران به شماره شبا IR۴۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱9۵۰۶۳77۱۱7 و شناسه واریز 
به  و  شبا  شماره  طریق  از  )واریزی   9۶۳۲۸۵۳۰۰۱۰۱۰۲۶۰۰۸۲۲۲۲۰۰۰۰۱۱۴۴

است(. الزامی  واریز  شناسه  ثبت  ضمنًا  شود  واریز  پایا  یا  ساتنا  صورت 

بانک  توسط  آن  توضیحات  و  واریزی  فیش  نویسی  ماشین  در  مهم:  نکته 
باشد. درج شده  فوالدشهر  عمران شهر جدید  نام شرکت  حتمًا  بایستی 

از يک  بيش  اراضی  واگذاری  فراخوان عمومی  در  4(  متقاضيان می توانند   
نمايند. تهيه  جداگانه  بايد سپرده های  اين صورت  در  پالک شركت كنند، 

 5(  با توجه به محدودیت سامانه مبنی بر اینکه برای ارائه پیشنهاد قیمت 
از طریق سامانه فقط یک نفر می تواند پیشنهاد ارائه نماید لذا در صورتی که 
دو نفر بخواهند مشترکًا یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستی فرم پیشنهاد قیمت 
پیوست مدارک فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و 

در سامانه بارگذاری کنند.
و  نام  ثبت  اراضی می بایست جهت  فراخوان  در  به شرکت  6(   عالقمندان   
نمایند. حاصل  تماس  ذیل  شماره های  با  )توکن(  الکترونیکی  دریافت گواهی 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934- 021
دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سامانه تدارکات الکترونیکی 
.  WWW.SETADIRAN.IR دولت به نشانی اینترنتی

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است: 

 روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
شناسه آگهی: ۱۴۱۰۴۸۴ 
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دو سال از ناکامی انتخاباتی بزرگ دونالد 
جمهوری خواه  حزب  متعاقبًا  و  ترامپ 
می گذرد و او حاال بار دیگر در یک رقابت 
حزب  همزمان  و  مانده  ناکام  انتخاباتی 
جمهوری خواه را نیز با خود به این ورطه 
کشانده است. مردی که اگرچه بازه زمانی 
چهار ساله ٢٠١٦ تا ٢٠٢٠ را در اتاق بیضی 
و  سیاسی  مقام  باالترین  جایگاه  در  و 
اجرایی ایاالت متحده روزگار گذرانده و در 
باالترین سطح ممکن مشغول نشست و 
برخاست و تحرکات دیپلماتیک و سیاسی 
و امنیتی بوده اما تا پیش از آن، نه تنها 
جایگاهی در سپهر سیاست بین الملل و 
بلکه  نداشت،  آمریکا  داخلی  مناسبات 
حتی به عنوان یک کنشگر سیاسی درجه 
چندم هم به حساب نمی آمد. ترامپ البته 
تا پیش از آنکه در قامت رئیس  جمهور 
ایاالت متحده، فضای رسانه ای آمریکا و 
جهان را زیر و رو کند هم ناشناس نبود و 
اتفاقًا در رده های آشناترین و معروف ترین 
قرار  جهان  رسانه ای  شخصیت های 
تازه کار  اما در جهان سیاست،  می گرفت 
و کار  ساز  آنچه  با  ناآشنا  و  بود  نابلد  و 
سیاست در آمریکا و مناسبات دیپلماتیک 
در جهاِن سیاست می طبد. میلیاردری که 
و  سیاست  میز  زیِر  تا  بود  آمده  اساسًا 
سیاست ورزی متعارف بزند اما حاال پس 
از چهار سال نشستن پشت میز معروف 
روسای جمهور آمریکا در کاخ سفید و دو 
سال بیرون ماندن از قدرت سیاسی، در 
حالی به میدان سیاست بازگشته تا بار 
دیگر میز و کرسی ریاستش را پس بگیرد 

آمریکایی  رای دهندگان  برای  ظاهرًا  که 
تفاوت چندانی با سایرین ندارد. او البته 
کماکان سعی دارد با تکرار آن شیوه های 
جنجالی  منحصربه فردش،  تبلیغاتی 
راه بیاندازد و نتیجه را هر چه بود، برای 
شهرت بیشتر خود  و شهرت بیشترش 
را هم برای پیشروی در زمین سیاست و 
اوج گیری در آسمان قدرت به کار بگیرد.
رئیس  جمهور پیشین آمریکا که شامگاه 
ائتالف یهودیان  شنبه در نشست ساالنه 
در  بود،  شده  حاضر  جمهوری خواه 
سیاست های  انتقادی،  سخنرانی  یک 
رئیس جمهوری کنونی آمریکا را زیر سوال 
چهارساله  دوران  از  آنچه  همچون  برد، 
حضورش در کاخ سفید به یاد داریم، به 
جمهوری  و  متحده  ایاالت  مواجهه  نوع 
اسالمی و مذاکراتی که با روی کار آمدن 
جو بایدن با هدف احیای برجام آغاز شد، 
تاخت. مذاکراتی که البته در حالی تاکنون 
بی نتیجه بوده که به خصوص در این دو، 
سه ماه گذشته، پیرو باال گرفتن نارضایتی 
در  که  اعتراضاتی  و  ایرانیان  عمومی 
شهرهای کوچک و بزرگ ایران شاهدیم، 
در آستانه شکست نهایی است و بایدن 
و یارانش در کاخ سفید نیز بیش از هر 
گفت وگوهای  ازسرگیری  نسبت به  زمان 
برجامی بی میل و رغبت به نظر می رسند. 
با این همه اما ترامپ چنین باوری ندارد. 
او که در همین سخنرانی انتخاباتی اخیر 
مدعی شده ایاالت متحده را به این دلیل 
از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج 
حقوق  ناقضان  »بزرگ ترین  به  کرده که 

آمریکا  به  به راحتی  می داد  اجازه  بشر« 
تصمیم  درباره  کنند،  حمله  اسرائیل  و 
دیگری که در زمان ریاست جمهوری برای 
پرداخته  نیز  اتخاذ کرد  برجام  از  خروج 
داد  نخواهم  اجازه  »هیچ وقت  گفته  و 
اسرائیل همانند آنچه اکنون در حال وقوع 
تهدید  مورد  هسته ای  نابودی  با  است، 
»توافق  ادامه  در  ترامپ که  واقع شود.« 
ابراهیم« یعنی همان توافقی را که در زمان 
ریاست جمهوری او، زمینه ساز عادی سازی 
و  عربی  کشور  چند  با  اسرائیل  روابط 
دستاوردهای  مهمترین  از  مسلمان شد، 
دولتش خواند، همچنین گفته است: »اما 
)جو بایدن( از همان ابتدا امنیت اسرائیل 
را فروخت و شروع کرد به التماس کردن 
با  هسته ای  توافق  به  مجدد  ورود  برای 

ایران؛ آن هم با شرایط بدتر.«
نیز  هم اکنون  که  ترامپ  حالی  در  اما 
می توانیم او را مهمترین رقیب جو بایدن و 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 
٢٠٢٤ ایاالت متحده بدانیم، معتقد است 
»برجام قبال هم یک فاجعه بود اما شروط 
این یکی )توافق احتمالی پس از بازگشت 
دولت بایدن به برجام( از آن بدتر خواهد 
بود« که نماینده آمریکا در سازمان ملل در 
دولت ترامپ نیز به برجام تاخته و گفته 
که رئیس  جمهور بعدی آمریکا، برجام را 
پاره خواهد کرد. نیکی هیلی که به شدت 
برای کاندیداتوری در دور بعدی انتخابات 
ریاست جمهوری کشورش تالش می کند، 
انتخاباتی  میتینگ  همان  در  قضا  از 
یهودیان جمهوری خواه در این رابطه اظهار 

نظر کرده و با اشاره به احتمال پیروزی 
خود در انتخابات بعدی ریاست جمهوری 
به  را  ما  شود  موفق  بایدن  »اگر  گفت: 
توافق هسته ای با ایران بازگرداند، من به 
شما قول می دهم که رئیس  جمهور بعدی 
را  آن  ریاست جمهوری اش  روز  اولین  در 
می تواند  مواضعی که  خواهد کرد.«  پاره 
آینده برجام را بیش از آنچه در حال حاضر 
نابودی  و  ناامیدی  سوی  به  شاهدیم، 
سوق دهد و فشار مضاعف تحریم ها را به 
فهرست بلند چالش های پیش  روی ایران 

و ایرانیان اضافه کند.
سیاست  میدان  به  ترامپ  بازگشت  اما 
رسمی به نحوی با بازگشت او به فضای 
همزمان  غیررسمی  سیاسی  و  رسانه ای 
شده است. او که تا وقتی توییتر باالخره 
ریاست جمهوری  دوران  پایان  از  پس 
به غیرفعال کردن حساب کاربری  اقدام 
از  دست  نکرد،  توییتر  در  جنجالی اش 
انتشار مواضع عجیب و غریب از درگاه این 
شبکه اجتماعی پرمخاطب نکشید، حاال 
در شرایطی اینجا و آنجا نطق انتخاباتی 
می کند که توییتر نیز حاال بار دیگر حساب 
اختیارش  در  و  فعال کرده  را  او  کاربری 
گذاشته است. جالب اینکه در این فاصله 
زمانی از زمانی که توییتر اقدام به حذف 
حساب کاربری ترامپ کرد تا وقتی بار دیگر 
فضا را برای حضورش مهیا کرد، تغییری 
مهم راس این شبکه اجتماعی رقم خورده 
و رئیس جدید نیز از تغییراتی تازه سخن 
ایالن  است  این  دیگر  نکته  است.  گفته 
مرد  ثروتمندترین  به عنوان  که  ماسک 
جهان شناخته می شود و همچون دونالد 
ترامپ، بجز حضور پررنگی که در فضای 
رسانه ای دارد، به دلیل درآمد هنگفت و 
چندان  است،  معروف  نیز  دارایی هایش 
رابطه بدی هم با ترامپ ندارد. مسئله ای 
خارجه  امور  وزیر  دستیار  شد  باعث  که 
چهره  دو  این  از  عکسی  انتشار  با  ایران 
سرشناس آمریکایی در توییتر، تحلیلی از 
فضای سیاسی و انتخاباتی ایاالت متحده 
رسول  سید  عکسی که  دهد.  دست  به 
پنهان  »دولت  نوشت:  آن  ذیل  موسوی 
آمریکا در حال عبور از بایدن است و با او 
همان کاری را خواهد کرد که با ترامپ کرد. 
ترامپ  مانند  هم  بایدن  می رسد  نظر  به 
رئیس  جمهور یک دوره ای شود. در چنین 
وضعیتی کشورها سعی می کنند با آمریکا 
فقط توافقات کوتاه مدت داشته باشند و 

بین الملل کم ثبات تر می شود.« نظام 
در هر حال تحوالت سیاسی و انتخاباتی 
داخلی  سیاست  مناسبات  بر  آمریکا  در 
نتایج  اعتبار،  این  به  ایران موثر است و 
از  پس  آنچه  و  آمریکا   ٢٠٢٤ انتخابات 
در  انتخابات  آن  نتایج  اعالم  و  برگزاری 
قرار خواهد گرفت،  کاخ سفید  دستورکار 
می تواند شرایط سیاسی و البته اقتصادی 
ایران را نیز تحت الشعاع قرار دهد. با این 
است  اهمیت  حائز  نیز  نکته  این  همه 
از دوران ریاست جمهوری  نیمی  که هنوز 
او در  اگر  باقی مانده و حتی  بایدن  جو 
ترامپ  به  را  قافیه  رو  پیش   انتخابات 
یا هر رقیبی جز ترامپ واگذار کند، این 
از  پس  سال های  به  مربوط  تحوالت 
برگزاری این انتخابات است. بنابراین اگر 
دولتمردان ایرانی قرار باشد واکنشی هم 
به آن تحوالت داشته باشند، هنوز فرصت 
بسیاری پیش  رو دارند و تا ٢ سال آینده، 
سیاستی اتخاذ می شود که منافع ایرانیان 
را در قبال اقدامات و سیاست های دولت 

بایدن محقق کند. 

رئیس  جمهور پیشین آمریکا، رئیس  جمهور کنونی این کشور را به التماس از جمهوری اسالمی برای 
بازگشت به تعهدات برجامی متهم کرد

نزاع انتخاباتی آمریکایی ها بر سر ایران
دستیار وزیر امور خارجه ایران با هشدار نسبت به مسیر و حرکت روابط بین الملل به سوی ثبات کمتر، از عبور 
دولت پنهان آمریکا از رئیس  جمهور کنونی این کشور همچون رئیس  جمهور پیشین سخن گفت

هشدار فضائلی
به علم الهدی

رهبری  معظم  مقام  آثار  نشر  دفتر  عضو 
خطاب به امام جمعه مشهد توئیتی منتشر 
در  فضائلی  مهدی  ایسنا،  به گزارش  کرد. 
توئیتی نوشت: جناب آقای علم الهدی! اینکه 
ولو  ما  زنان  به  آمریکا  منحط  دولتمردان 
می کنند  نگاه  چگونه  بی حجاب،  متأسفانه 
مهم نیست، مهم نگاه امثال جنابعالی است. 
به  رهبری  معظم  مقام  می شوم که  یادآور 
ائمه جمعه رفتار پدرانه با »همه« را توصیه 
علم الهدی  احمد  فرمودند.  تکرار  بار  چند  و 
مشهد گفته  جمعه  نماز  سیاسی  خطبه  در 
بود: این هایی که روسری از سر برمی دارند و 
برای رضایت آمریکا کشف حجاب می کنند، 
همان  چشم  به  آنان  به  آمریکا  بدانند که 
روسپی های کودتای 28 مرداد نگاه می کند. 
آیا راضی هستید که عفت خود را رها کنید تا 

بیاید؟  خوشش  آمریکا 

احضار چهره های سرشناس
به دادستانی تهران

از سلحشوری تا گل محمدی
در حالی که دو نفر از نمایندگان اصالح طلب پیشین 
اظهارنظرهایشان  مورد  در  پاسخگویی  برای  مجلس 
از  تهران احضار شده اند، ظاهرًا برخی  به دادستانی 
روبه رو  مشابه  وضعیتی  با  نیز  ورزشی  چهره های 
یحیی  احضار  از  که  فارس  خبرگزاری  هستند. 
است:  نوشته  داده،  خبر  دادستانی  به  گلمحمدی 
پاسخگویی  برای  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
به  ملی  تیم  علیه  توهین آمیز  مطالب  خصوص  در 
دادسرا احضار شد. بنابر اعالم این خبرگزاری، در پی 
از سوی یحیی گل محمدی  اعتراضی  انتشار مطالب 
در  فوتبال  ملی  تیم  علیه  پرسپولیس  سرمربی 
آستانه جام جهانی ٢٠٢٢ قطر این مربی به دادسرا 
در  نیز  گذشته  روز  یحیی گل محمدی  شد.  احضار 
حاضر  پرسپولیس  باشگاه  انضباطی  کمیته  جلسه  
شد تا به این مسئله رسیدگی شود اما به دلیل دیر 
این  پرسپولیس  سرمربی  قضایی  عضو  دو  رسیدن 
یحیی گل محمدی  همه  این  با  ترک کرد.  را  جلسه 
مطالب  انتشار  در خصوص  تا  برود  دادسرا  به  باید 
سرمربی  جز  به  باشد.  پاسخگو  اشاره  مورد 
سیاسی  و  هنری  چهره های  از  برخی  پرسپولیس 

شدند. احضار  دادسرا  به  هم 
پی  در  اعالم کرد:  قضائیه  قوه  رسانه  مرکز  همزمان 
وقایع  مورد  در  استناد  بدون  اظهار نظرهای  برخی 
در  آمیز  تحریک  مطالب  انتشار  همچنین  اخیر، 
سوی  از  خیابانی،  اغتشاشات  از  حمایت  جهت 
از  تعدادی  همچنین  و  سیاسی  چهره های  برخی 
به  پاسخگویی  جهت  امروز  افراد  این  سلبریتی ها 
مقام قضایی به دادستانی تهران احضار شدند. این 
با  گفت وگو  در  سلحشوری  پروانه  بود که  حالی  در 
شب  گفت:  قضائیه  قوه  به  احضارش  درباره  ایلنا 
مطلع  احضارم  خبر  از  توئیتر  طریق  از  گذشته 
ابالغیه ای که برای من آمده است علت  شدم و در 
عنوان کرده اند.  انتسابی«  اتهام  از  »دفاع  را  احضار 
غیر  من  تاکید کرد:  مجلس  پیشین  نماینده  این 
چند  نداده ام.  انجام  دیگری  کار  کردن  توییت  از 
که  نوشتند  من  علیه  توییتر  فضای  در  بود  روزی 
صورت  من  با  قاطع  برخورد  و  شوم  بازداشت  باید 
گیرد و در همین فضا احکامی هم برای من صادر 
ادامه  دهم  مجلس  زنان  فراکسیون  رئیس  کردند. 
داد: بنابر ابالغیه 5 روز مهلت دارم که به دادستانی 
بار هم مانند دفعه پیش  این  تهران مراجعه کنم و 
از  مجازی  فضای  طریق  از  شب   10 ساعت  حدود 
ابالغیه دادند.  به خودم  بعد  احضارم مطلع شدم و 
شده  فرستاده  آن  به  ابالغیه  آدرسی که  افزود:  او 
حالی  در  این  است  اسالمی  است ، مجلس شورای 
نیستم.  مجلس  نماینده  است که  سال   3 من  که 
 10 ساعت  چهارشنبه  زدند  زنگ  من  به  هم  امروز 
سلحشوری  بروم.   امنیت  دادسرای  به  باید  صبح 
آسم  دلیل  به  است  مدت ها  من  خاطرنشان کرد: 
شدید در تهران زندگی نمی کنم و به روستا رفته ام 
امروز صبح هم به صورت کتبی ابالغیه را در روستا 

رساندند. من  دست  به 
هم  دهم  مجلس  نماینده  دیگر  صادقی  محمود 
درباره احضارش از سوی قوه قضائیه به ایلنا گفت: 
هنوز احضاریه ای را دریافت نکردم. حال اگر جایی 
من  دست  به  چیزی  شخصا  نمی دانم،  فرستادند 
نرسیده است. سعی کردم وارد »سامانه ثنا« شوم 
هم  پیامکی  که  می زدند  پیامک  معموال  نشد.  که 
ابالغ نشده  دریافت نکردم و چیزی شخصا به من 

است.
که  عباسی  حسن  ظاهرًا  که  است  حالی  در  این 
اتهاماتی را به فوتبالیست ها وارد کرده بود نیز برای 
احضار  دادستانی  به  قضایی،  مقام  به  پاسخگویی 
شده است. در همین رابطه همچنین طی یک هفته 
جهت  سینمایی  چهره ها  از  نفر  چهار  نیز  گذشته 
و  مستند  غیر  مطالب  انتشار  مورد  در  پاسخگویی 
فرد  سه  و   شدند  احضار  دادسرا  به  تحریک آمیز 
دیگر نیز باید طی روزهای آتی به مقام قضایی در 
باشند. پاسخگو   شده  مطرح  غیر واقعی  مطالب  مورد 

ابراز نگرانی وزیر دفاع آمریکا 
نسبت به همکاری ایران

و روسیه
وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که حمایت از اوکراین 
است چرا که یک  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از 
شمار  به  متحده  ایاالت  برای  ملی  امنیت  مساله 
می آید. به گزارش ایسنا، لوید آستین در بخشی از 
روسیه  »کمک گرفتن  اینکه  بیان  با  خود  سخنان 
جدیدی  امنیتی  نگرانی های  واقع  در  دیگران  از 
ایجاد  ناتو  از  فراتر  ما  شرکای  و  متحدان  برای  را 
برخی  و  واشنگتن  مقامات  ادعاهای  است«  کرده 
که  کرد  تکرار  را  این  بر  مبنی  غربی  کشورهای 
ایران پهپادهای خود را در اختیار روسیه قرار داده 
استفاده  اوکراین  علیه  جنگ  در  آنها  از  تا  است 
کند. او مدعی شد: روسیه برای حمالت خود علیه 
است  آورده  روی  شمالی  و کره  ایران  به  اوکراین 
می شود.  ایرانی  پهپادهای  از  استفاده  شامل  که 
تجارب  کسب  حال  در  نیز  ایران  میان،  این  در 
مهم میدان جنگ است. این رفتار غیر مسئوالنه از 
سوی ایران و کره شمالی نگرانی هایی جدی برای 
ما و متحدان مان در خاورمیانه و هند و اقیانوسیه 

است. ایجاد کرده 

رد ادعای ارسال سالح
به ایران از سوی
اقلیم کردستان

توضیحاتی  عراق  کردستان  اقلیم  دولت 
بر  مبنی  بولتون  جان  ادعای  درخصوص 
این  خاک  طریق  از  ایران  به  سالح  ارسال 
از  نقل  به  ایسنا  به گزارش  داد.  ارائه  اقلیم 
دولت  سخنگوی  عادل،  جوتیار  شفق نیوز، 
اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای تاکید کرد 
اظهاراتی  اخیرا  ایرانی  رسانه های  برخی  که 
حاضر  درحال  بولتون که  جان  به  منسوب 
هیچ منصبی در آمریکا ندارد منتشر کردند؛ 
اقلیم  طریق  از  اینکه  بر  مبنی  اظهاراتی 
قاچاق  ایران  کشور  به  اسلحه  کردستان 
اقلیم  که  کرد  خاطرنشان  او  می شود. 
بار  چندین  که  را  اتهامات  این  کردستان 
می کند.  رد  کامل  طور  به  است،  تکرار شده 
اقلیم کردستان  دولت  تاکید کرد که  عادل 
برای  داد که خاکش خطری  نخواهد  اجازه 
بر  کند.  ایجاد  همجوار  کشورهای  امنیت 
در  اخیرا  بولتون  جان  این گزارش ،  اساس 
گفت وگو با بخش فارسی شبکه بی بی سی، 
درباره اتفاقات اخیر ایران مدعی شد: اگر به 
انتخابات سال 1388 در ایران و سرکوب هایی 
که  می بینید  کنید،  نگاه  شد  آن جا  در  که 
االن سرکوب ها گسترده تر شده اند و  چگونه 
مناطق شدت گرفته اند. من فکر  بعضی  در 
می کنم فرقش االن این است که اپوزیسیون 
پایگاه  از  اسلحه هایی که  با  دارد  ایران حاال 
نقاط  از  که  اسلحه هایی  با  گرفته،  بسیح 
مسلح  می شود،  ایران  وارد  عراق  کردستان 
می شود. بنابراین، فکر می کنم که چشم انداز 
نه  اپوزیسیون،  سیستماتیک  تالش  یک 
قوه  و  زور  به کارگیری  بلکه  اعتراض،  فقط 
قهریه علیه حکومت با این پیام که، ما دیگر 
سپاه  با  می توانیم  ما  نیستیم،  مسلح  غیر 
نشان  این ها  همه   بکنیم،  مقابله  پاسداران 
می دهد که جایگاه حکومت ایران االن بسیار 
بیشتر در مخاطره است. او در پاسخ به اینکه 
نداریم  خبرنگار بی بی سی گفت، »شواهدی 
که نشان دهد، معترضان در خیابان مسلح 
هستند«، گفت: بگذارید من به شما بگویم 
اجتماعی  شبکه های  در  گزارش هایی  که 
منتشر شده و ویدیوهایی که در شبکه های 
اتفاقا  ایران منتشر می شود که  از  اجتماعی 
اپوزیسیون  دست  در  سالح  می دهد  نشان 
هست. نشان می دهد که بسیاری از نیروهای 
امنیتی از دست اپوزیسیون فرار می کنند و در 
تبادل آتش هم وجود داشته  برخی موارد، 
در  مخصوصا  که  نمی کنم  فکر  من  است. 
بکنند.  تحمل  را  برخوردها  مردم  کردستان، 
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در پاسخ 
به تاکید دوباره خبرنگار بی بی سی بر »مسلح 
نبودن معترضان« در ایران، گفت: ببینید من 
تصاویری دیده ام از نیروهای کرد که خارج از 
ایران، در عراق در حال آموزش دیدن هستند. 
متاسفم که ایران یک متمم قانون اساسی 
ندارد، همان طوری که آمریکا دارد تا مردم 
وگرنه  باشند  داشته  اسلحه  مالکیت  حق 
این  همین االن مردم اسلحه می داشتند و 
ایران  ایجاد کند.  را  بزرگی  تفاوت  می تواند 

دارد. اپوزیسیون  یک  به  احتیاج 

وداع همیشگی مجری 
ورزشی با تلویزیون

نوشتن  با  خبر  شبکه  ورزشی  مجری  یک 
تلویزیون  از  خود  اینستاگرام  در  متنی 
پایگاه خبری- به گزارش  خداحافظی کرد. 

با  عابدی  داوود  اعتمادآنالین،  تحلیلی 
نوشتن متنی در اینستاگرام خود از تلویزیون 
متن  از  بخشی  در  او  کرد.  خداحافظی 
با  می توان  چطور  نوشته:  خود  خداحافظی 
این همه آه و حسرت و اندوه در هر گوشه از 
سرزمین نقش مجری خوشحال و پر انرژی 

ایفا کنم؟ را  ورزش  در 

دونالد ترامپ توافق احتمالی 
هسته ای آمریکا با ایران را 
فاجعه بارتر از توافق قبلی خواند 
و مدعی شد: جو بایدن از همان 
ابتدا امنیت اسرائیل را فروخت 
و شروع کرد به التماس کردن 
برای ورود مجدد به توافق 
هسته ای با ایران؛ آن هم با 
شرایط بدتر

رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست با تاکید بر اینکه انتقال 
آب، بیشتر از دریای عمان انجام 
خواهد شد، گفت: کیفیت آب 
عمان نسبت به خلیج فارس 
تقریبا شرایط مناسب تری دارد 
و هزینه ها کاهش می یابد البته 
از جنبه های شاخص های محیط 
زیستی نیز موضوع را بررسی 
می کنیم تا برای زیست بوم 
اتفاقی نیفتد

دو سال مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در حالی شاهد آغاز تحرکات انتخاباتی در این کشور هستیم 
ترامپ که  این شرایط دونالد  انکارناپذیر است. در  ایران  اقتصادی  و  بر مناسبات سیاسی  انتخابات  این  نتیجه  تاثیر  که 
به تازگی اعالم کاندیداتوری کرده، به شدت نسبت به عملکرد جو بایدن انتقاد کرده و او را به التماس از جمهوری اسالمی 
برای بازگشت به تعهدات برجامی متهم کرده و یکی از دیگر کاندیداهای احتمالی انتخابات پیش  روی آمریکا نیز با اشاره 
به احتمال پیروزی خود در این انتخابات گفته که رئیس  جمهور بعدی ایاالت متحده نیز همچون رئیس  جمهور پیشین از 

برجام خارج شده و این توافق هسته ای را پاره خواهد کرد. 

گزارش روز

پیام خرب

|  
AP

  |

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مکاتبه با وزارت صمت درباره معادن متروکه خبر داد

انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به ۳ استان
مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی محیط 
نمایشگاه  محل  در  گذشته  روز  زیست 
بین المللی تهران برگزار شد و این در حالی 
بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
از چهره های شاخصی بود که در این مراسم 
شرکت کرد. این عضو کابینه دولت ابراهیم 
مراسم  این  برگزاری  در حاشیه  رئیسی که 
شرایط  از  خبرنگاران،  جمع  در  حضور  با 
گفت،  سخن  آبی  به لحاظ  کشور  نامساعد 
همچنین تاکید کرد که این شرایط به نحوی 
است که برای تامین آب چاره ای جز انتقال 
آب نیست. علی سالجقه در سخنانی که در 
از  این مراسم مطرح کرد،  برگزاری  حاشیه 
به سه  و عمان  از خلیج فارس  انتقال آب 
بیان  به  همچنین  و  داد  خبر  استان کشور 
نکاتی درباره مکاتبه محیط زیست با وزارت 
صمت و معادن متروکه پرداخت. او در پاسخ 
به این پرسش که آیا انتقال آب خلیج فارس 
است،  زیست  محیط  سازمان  تایید  مورد 
انتقاد  مورد  همیشه  که  »مسئله ای  گفت: 
ما بود، »انتقال آب« درون حوضه کشوری 
بود که دولت سیزدهم هم پای این مسئله 
ایستاده است و انجام نمی شود اما مسئله 
مهم انتقال آب از منابع اقیانوسی و دریایی 
است و کشور ما در شرایطی قرار دارد که این 
کار باید انجام شود.« سالجقه با بیان اینکه 

کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور مطلوب 
عنوان کرد:  می کنند،  استفاده  منابع  این  از 
»متاسفانه پسماندهایی وارد آب می شود و 
هم خلیج فارس و هم عمان را دچار مشکل 
می کند. ما بحث انتقال آب از خلیج فارس 
و دریای عمان به داخل کشور به خصوص به 
سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تا 

داریم.«  را  حدودی خراسان جنوبی 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
تاکید بر اینکه انتقال آب، بیشتر از دریای 
عمان انجام خواهد شد، گفت: »کیفیت آب 
عمان نسبت به خلیج فارس تقریبا شرایط 
مناسب تری دارد و هزینه ها کاهش می یابد 
البته از جنبه های شاخص های محیط زیستی 
نیز موضوع را بررسی می کنیم تا برای زیست 
او همچنین در بخش  نیفتد.«  اتفاقی  بوم 
دیگری از صحبت های خود با ابراز خرسندی 
نسبت به اقداماتی که به لحاظ علمی، فنی و 
انجام  زیست  برای حفظ محیط  اقتصادی 
در  مختلف  »صنایع  گفت:  شد،  خواهد 
حوزه مسئولیت های اجتماعی جهت حفظ 
اجرا  را  خوبی  برنامه های  زیست  محیط 
حاضر  حال  »در  کرد:  اضافه  او  کرده اند.« 
همت بلندی در مجموعه صنایع پتروپاالیشی 
نوسازی  و  بازسازی  و  گرفته  شکل   … و 
بخش های مختلف این صنایع جهت کاهش 

و  شده  آغاز  زیستی  محیط  آالیندگی های 
همچنین کارهای خوبی در راستای بازچرخانی 
پساب ها انجام شده تا از آب به نحو مطلوبی 
استفاده شود و فشار روی آب های سطحی و 
زیرزمینی کم شود.«  رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست همچنین به پرسشی در زمینه 
سرانجام اسقاط خودروهای فرسوده پاسخ 
پاک  هوای  قانون  »براساس  و گفت:  داد 
اسقاط خودرو باید انجام شود و در همین 
را  خودرو  ساماندهی  بحث  مجلس  راستا 
مطرح کرد. زمانی که قانون ابالغ شد وزارت 
اضافه  قانون  این  به  اصالحیه  یک  صمت 
در کمیسیون صنایع  اصالحیه  این  کرد که 
منابع  آب،  معادن، کمیسیون کشاورزی،  و 
قرار  بررسی  مورد  زیست  و محیط  طبیعی 
گرفت و در نهایت به مجلس رفت ولی به 
دولت برگشت داده شد.« او با ابراز خرسندی 
نمایندگان  از  تشکر  ضمن  فرآیند،  این  از 
مجلس، گفت: »امیدواریم این قانون همان 
روند خود را که به ازای هر یک تولید چهار 

خودرو اسقاط شود، طی کند.« 
پرسش  به  پاسخ  در  همچنین  سالجقه 
دیگری درباره موضوع واگذاری 5000 معدن 
متروکه توسط وزارت صمت، از مکاتبه با این 
وزارتخانه و همچنین معادنی که در مناطق 
حفاظت شده هستند، خبر داد و گفت: »کامال 

طبق قانون برخورد می کنیم و معادنی را نیز 
هستند  شده  حفاظت  مناطق  از  خارج  که 
پیگیری  نیز  می کنند  تولید  آالیندگی  و 
می کنیم.« او اضافه کرد: »قرار شده به صورت 
دقیق اسامی 5000 معدنی که قرار است واگذار 
شود، به سازمان محیط زیست اعالم شود تا 
تمهیدات الزم در زمینه حفظ محیط زیست 
صورت گیرد.« رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست درباره نشست اخیر تغییر اقلیم در 
و گفت:  داد  توضیح  نیز  مصر  شرم الشیخ 
مطرح  نشست  این  در  اساسی که  »بحث 
شد موضوعات مالی، فناوری و ظرفیت سازی 
در جهت در نظر گرفتن تمهیدات مقابله با 
اقلیم و حفظ محیط زیست بود که در بخش 
فناوری و ظرفیت سازی کارها به خوبی پیش 
رفت اما در زمینه موضوعات مالی کشورهای 
توسعه یافته به تعهدات خود به خوبی عمل 
نکرده اند.« او تصریح کرد: »قرار بوده فقط در 
شش تا هفت سال اخیر 100 میلیارد دالر از 
سوی کشورهای توسعه یافته به صندوق اقلیم 
سبز سرمایه و بودجه آورده شود، در حالی 
که این کشورها تنها 40 میلیارد دالر حمایت 
کرده اند و آن هم فقط به کشورهای خاص 
نکردیم.«  استفاده  ما  و  است  شده  ارائه 
سالجقه درباره بودجه محیط بانان گفت: »به 
طور کلی مجموعه سازمان محیط زیست هم 
مزایا و هم حقوق محیط بانان را مورد توجه 
شده  برداشته  مثبتی  و گام های  داده  قرار 
به طوری که 50 درصد فوق العاده برای کارکنان 
و محیط بانان تخصیص داده شده است.«
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کارشناسان در گفت وگو با »پیام ما« از سرنوشت خلیج گرگان، پس از قطع شدن راه ارتباطی 
خلیج با دریای خزر می گویند

راه دشوار احیای خلیج
مزدک دربیکی: رویکرد تلفیقی مدیریت محیط زیستی، یکی از راه های نجات خلیج گرگان است

 رضا مروتی: راه کوتاه مدت، پمپاژ آب از خزر  و راه اصلی و بلندمدت، دیپلماسی است
حمیدرضا رضایی:  نگرانی اصلی از بین رفتن تنوع زیستی این منطقه است

COP۲7 به کار خود 
پایان داد 

اجالس اقلیمی سازمان ملل در شرم الشیخ مصر 
سرانجام با موافقت نهایی کشورهای حاضر درباره 
مجموعه ای از موضوعات از جمله ایجاد صندوقی 
برای کمک به کشورهای آسیب پذیر در مقابله با 
تغییر اقلیم به کار خود پایان داد. با وجود تمام 
اختالفات، نمایندگان کشورهای حاضر در نشست 
سر  بر   )COP27( ملل  سازمان  هوایی  و  آب 
تشکیل صندوق »زیان و خسارت« توافق کردند.
به گزارش ایسنا، در ساعات اولیه دیروز )یکشنبه( 
کشورهای حاضر در نشست  COP27 توانستند 
به یک توافق نهایی دست پیدا کنند که بر اساس 
آن تشکیل صندوقی برای کمک به کشورهای فقیر 
آسیب دیده از بالیای اقلیمی تصویب شد، هرچند 
تالش ها برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای 
که عامل وقوع این بالیاست نتیجه بخش نبود. 
طول شب  در  جدی که  مذاکرات  طی  از  پس 
انجام شد، ریاست COP27  متن نهایی توافق را 
منتشر کرد و همزمان یک جلسه عمومی  تشکیل 
شد. در این جلسه ابتدا به سرعت متن مربوط 
به ایجاد صندوق »زیان و خسارت« برای کمک 
به کشورهای در حال توسعه به منظور مقابله با 
حوادث اقلیمی مانند توفان و سیل تصویب شد. 
اما بسیاری از تصمیمات بحث  برانگیز در مورد 
صندوق به سال آینده موکول شد تا یک کمیته 
موقت توصیه هایی را به کشورها ارائه کند تا در 
نشست آب و هوایی  COP28 در نوامبر 2023 
و  شناسایی  شامل  توصیه ها  این  اتخاذ کنند. 
گسترش منابع تامین مالی شده و به این پرسش 
اشاره دارد که کدام کشورها باید به صندوق جدید 
کمک کنند. درخواست  کشورهای در حال توسعه 
برای ایجاد چنین صندوقی در نشست دو هفته ای 
مصر موضوع غالب بود و موجب شد مذاکرات از 
زمان برنامه  ریزی  شده فراتر رود. این نشست، 
آزمونی برای بررسی عزم جهانی در راستای مبارزه 
با تغییرات آب و هوایی تلقی می شود حتی در 
شرایطی که جنگ و درگیری در اروپا، آشفتگی 
بازار انرژی و تورم شدید توجه بین المللی را به 
خود معطوف کرده است.در نشست سران در مصر 
عنوان »COPآفریقا« شناخته می شود،  به  که 
وعده داده شد وضعیت فاجعه بار کشورهای فقیر 
که با شدیدترین عواقب ناشی از گرمایش جهانی 
مذاکره کنندگان  شود.  برجسته  هستند،  مواجه 
اتحادیه اروپا و سایر کشورها پیشتر اعالم کرده 
بودند که نگران هستند تالش هایی برای جلوگیری 
از تقویت پیمان آب و هوایی گالسکو انجام شود.
 مسئله سوخت های فسیلی حل نشده ماند

آنی داسگوپتا، رئیس موسسه منابع جهان گفت: 
»در حالی که پیشرفت در زمینه جبران زیان و 
ناامیدکننده است که  بود،  دلگرم کننده  خسارت 
این تصمیم بیشتر تحت تاثیر پیمان گالسکو در 
مورد محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای بوده 

نه برداشتن گام های جدید.«
به گزارش ژاپن تودی، در توافق جدید در عین حال 
به حذف تدریجی استفاده از »همه سوخت های 
از  عوض  در  است.  نشده  اشاره ای  فسیلی« 
کشورها درخواست شد تا گام هایی را در جهت 
حذف  و  زغال سنگ  انرژی  تدریجی  کاهش 
ناکارآمد  فسیلی  سوخت  یارانه های  تدریجی 
در   COP26  نشست در  که  همانطور  بردارند، 

گرفت. قرار  تصویب  مورد  گالسکو 

هشدار تشدید آلودگی 
در 7 شهر 

سازمان هواشناسی کشور درباره تشدید آلودگی 
پنج  در  جوی  پایداری  و  و کرج  تهران  هوای 
شهر دیگر هشدار داد. به گزارش ایسنا، سازمان 
نارنجی رنگ  هشدار  صدور  با  هواشناسی کشور 
از تداوم و تشدید پایداری هوا، افزایش غلظت 

آالینده ها و کاهش کیفیت هوا خبر داد.
این وضعیت جوی از روز دوشنبه )30 آبان ماه( 
تا روز چهارشنبه ) 2 آذرماه( در تهران و کرج مورد 
انتظار است. بر اثر این مخاطرات احتمال افزایش 
غلظت آالینده ها و کاهش کیفیت وضع هوا در حد 

ناسالم برای تمام گروه ها وجود دارد.
همچنین این سازمان با صدور هشدار زردرنگ 
افزایش غلظت  پایداری هوا و سکون هوا و  از 

آالینده های جوی در پنج شهر دیگر خبر داد.
تا  دوشنبه  روز  از  جوی  شرایط  این  حاکمیت 
چهارشنبه )30 آبان تا 2 آذر( در اراک، ارومیه، 

نیست. انتظار  از  دور  و مشهد  تبریز  اصفهان، 
غلظت  افزایش  احتمال  مخاطرات  این  اثر  بر 
هوا،  آلودگی  شاخص های  افزایش  آالینده ها، 
کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه های 
حساس و در صورت عدم مهار منابع آالینده )ثابت 
و متحرک( در حد ناسالم برای تمام گروه ها وجود 
بهینه  مدیریت  هواشناسی کشور  سازمان  دارد. 
تردد  فسیلی، کاهش  سوخت های  مصرف  در 
غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای 
سابقه  با  افراد  و  سالمندان، کودکان  به ویژه  باز 

بیماری های قلبی و تنفسی را توصیه می کند.

روزگار سخت و تلخی که مدت هاست برای خلیج گرگان آغاز شده، حاال در سراشیبی تندتری 
قرار گرفته است. خلیج رو به خشکی می رود و آب دریای خزر هم آنقدر کم است که دیگر از 
تنها ورودی اش به سمت خلیج، امکان ورود ندارد. تنها کار انجام شده الیروبی بخشی از منطقه 
بوده اما کارشناسان در گفت و گو با »پیام ما« این الیروبی را مسکنی مقطعی می دانند که کمکی 
به آبگیری خلیج نمی کند و صرفا از گنداب شدن آب باقی مانده جلوگیری می کند. زندگی 
مردمان بسیاری به زندگی خلیج بسته است و حاال روزهای سخت محیط زیست بیش از همیشه 
با روزهای سخت کشور گره خورده و تلخی هایی که در سالیان گذشته گریبان محیط زیست 
کشور  را  گرفته بود، امروز  و در این شرایط خود را بیش از همیشه عریان کرده است. برخی از 
کارشناسان می گویند خشکی این خلیج می تواند به محل غبار جدید در شمال کشور  بدل شود 
و از سویی آب اندک دریای خزر و نبود دیپلماسی برای راضی کردن روسیه به پرداخت حقابه 
این دریاچه کار را از همیشه سخت تر کرده. در این شرایط مزدک دربیکی، دکتری محیط  زیست 
و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، حمیدرضا رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشگاه گرگان و رضا مروتی، کارشناس رسوب شناسی و معاون اسبق استاندار 
گلستان در یادداشت هایی نگاهشان را به وضعیت کنونی و پیش روی این نقطه مهم از نظر 

اکوسیستم و تنوع زیستی بیان کرده اند.
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نیروگاه  مازوت سوزی  که  است  روز  ده 
معضلی  شده؛  آغاز  دوباره  شازند  حرارتی 
که مسئوالن مربوطه نه آن رد کرده و نه به 

داده اند. نشان  عکس العملی  آن 
با  کشور  که  زمان  هر  ایسنا،  به گزارش 
حرارتی  نیروگاه  شود،  مواجه  گاز  کمبود 
شازند، طبق تصمیمات نهادهای باالدستی 
این  و  قرار می گیرد  مازوت سوزی  مدار  بر 
شرایط در سال های اخیر مسبوق به سابقه 
وجود  با  سال گذشته  طوری که  به  است، 
متعدد،  جلسات  و  اعتراضات  نقدها،  همه 
این نیروگاه از 27 آذر مشغول استفاده از 
بالغ  سال  پایان  تا  و  شد  مازوت  سوخت 
بر 470 میلیون لیتر مازوت سوزاند و عمال 

مازوت  از  استفاده  در   1399 سال  رکورد 
شکست. را 

اما امسال با وجود شرایط عادی هوا و نبود 
را  مازوت سوزی  کشور،  در  شدید  سرمای 
است که  حالی  در  این  است.  کرده  آغاز 
از  یک  هیچ  روز   10 از  پس  و  امروز  تا 
معاونین  و  استاندار  از  استان  مسئوالن 
نیروگاه  و  زیست  محیط  مدیران  تا  او 
به  واکنشی  کوچکترین  شازند،  حرارتی 
مردم  به  پاسخی  و  نداشته اند  اقدام  این 

نداده اند.
امور  هماهنگی  معاون  حال  همین  در 
استفاده  تایید  با  مرکزی  استاندار  عمرانی 
سوخت  از  بخشی  عنوان  به  مازوت  از 

روز  »از همان  نیروگاه گفت:  روزهای  این 
و  رایزنی ها  جلسات،  مازوت سوزی،  اول 
برای  حداکثری  تامین گاز  برای  مکاتبات 
انجام است و درباره این  نیروگاه در حال 
دارد.« وجود  ویژه ای  حساسیت  موضوع 
»بخش  کرد:  تاکید  وکیلی  زندیه  مهدی 
تعمیرات  دلیل  به  نیروگاه  از  عمده ای 
و  است  خارج  مدار  از  اورهال  و  اساسی 
بخش دیگر نیز با سوخت گاز و مازوت در 
حال فعالیت است که در صدد تامین گاز 
با وجود این مازوت سوزی،  البته  هستیم. 
آلودگی  حالت  به  اراک  هوایی  شرایط 
حال  در  و  است  نرسیده  اضطرار  و  شدید 

ندارد.« وجود  خاصی  مشکل  حاضر 

نیروگاه شازند همچنان بر مدار مازوت سوزی است
خبر

|  روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

آگهی مفقودی 

اصفهان

سند مالکیت )برگ سبز( خودرو وانت سایپا ۱۵۱ به رنگ 
سفید و مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ۱۴7ه۸۲ایران۱۶ به 
شاسی شماره  و   M۱۳/۶۵۵۴۱77 موتور  شماره 
اصغر  علی  مالکیت  به   NAS۴۵۱۱۰۰N۴97۲777

باستان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است .

از  مسئله خلیج گرگان و خشک شدن آن 
یک قاعده ساده علمی پیروی می کند که در 
طول سالیان گذشته به آن توجهی نشده و 
راه حل مناسب با مشکل پیدا نکرده اند. خلیج 
گرگان هم سطح با دریای خزر قرار دارد و با 
یک دهانه به این دریا وصل شده است. آنچه 
اینجا رخ داده این است که حجم آب دریای 
ورود  نتیجه حجم  در  و  یافته  خزر کاهش 
آب به خلیج هم کم شده؛ این ساده ترین 
توضیح برای اتفاقی است که در این منطقه 
شاهدش هستیم. دلیل اصلی این روند هم 
کاهش ورود آب رودخانه ولگا و ندادن حقابه 

خزر از سوی روسیه است.
نکته مهم دیگر این است که مشکلی که در 
خلیج گرگان با آن روبه رو شده ایم، فقط در 
ایران رخ نداده است. بلکه سایر کشورهای 
اطراف دریای خزر هم به مشکل خورده اند 
اما هیچکدام برای حل معضل کاری انجام 
نیازمند  مسئله  این  حالی که  در  نداده اند. 
دیپلماسی و ورود وزارت امور خارجه است 
ادبیات  اما مسائل محیط زیستی هرگز در 
دیپلماتیک ما جایی نداشته و در نتیجه این 

مانده است. موضوع مغفول 

رود  از  دریای خزر  آب  از  درصد   90 حدود 
اما روسیه در  ولگا و کشور روسیه می آید 
روی  بر  بزرگی  سدهای  سال های گذشته 
این رودخانه زده و به یکی از تولیدکنندگان 
این  بدل شده است.  برق  و صادرکنندگان 
اتفاق برای سایر کشورهای اطراف خزر نیز 
مصیبت بار بوده و در عین حال ایستادگی 
و درخواستی هم از این کشور انجام نگرفته 
خشکی  صورت  در  که  بدانیم  باید  است. 
این خلیج، ما با شرایط سختی در منطقه 
شد.  خواهیم  روبه رو  مازندران  و  گلستان 
به کانون غبار بدل  نقطه  این  ممکن است 
شود و سونامی نمک رخ بدهد و کشاورزی 
با همه  اما  برود  نابودی  به  رو  دامداری  و 
حل  برای  برنامه ریزی  تهدیدها،  این 

است. مانده  بی نتیجه  همچنان  مشکل، 
در حال حاضر تنها کار انجام گرفته در خلیج 
که  معتقدم  من  اما  بوده  الیروبی  گرگان، 
الیروبی کاری از پیش نمی برد. ظرف بزرگ تر 
به  رساندن  برای  آبی  است  دریای خزر  که 
خلیج ندارد و صرفا می شود با پمپاژ آب، کمی 
از مشکل را به طور موقت حل کرد اما الیروبی 
حل کننده مشکل نیست و تنها با جابه جایی 

آب باقی مانده در داخل خلیج می تواند از 
جلوگیری  آن  شدن  فاسد  و  شدن  گنداب 
کند. در نتیجه تنها مسکن موقت برای خلیج 
گرگان این است که آب را از دریای خزر به 

سمت خلیج پمپاژ کنند.
از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه کنیم 
که تغییر اقلیم و کاهش بارش باعث شده تا 
رودهای روسیه هم کم آب تر از گذشته شوند 
و این یعنی حتی ممکن است در آینده آب 
کمتری به خزر سرازیر و بحران باز هم تشدید 
شود. از سوی دیگر حتی اگر این اتفاق هم 
سالیان  تجربیات  به  توجه  با  ندهد،  رخ 
گذشته فقط ممکن است شاهد افزایش 20 
سانتی متری آب در خلیج باشیم که بسیار 
اندک است. بنابراین تنها راه کوتاه مدت، پمپاژ 
بلندمدت،  راه حل  و  اصلی  راه  و  از خزر  آب 
از کشور روسیه  دیپلماسی و گرفتن حقابه 
است؛ اتفاقی که باید با همراهی کشورهای 
دیگر اطراف خزر پیگیری و با جدیت برای 
گرفتن این حقابه تالش شود. در غیر این 
در  مهم  و  جدی  بسیار  بحرانی  با  صورت 
در  بعد  و  مازندران  و  گلستان  استان های 

سراسر کشور روبه رو خواهیم شد. 

خلیج گرگان یکی از نقاط داغ تنوع 
زیستی کشور است. این نقطه زون 
که  است  منحصربه فردی  پرندگان 
تابستان گذرانی  یا  زمستان  برای 
تاالب  البته  می شوند.  آنجا  راهی 
مهم  نقاط  جمله  از  هم  گمیشان 
دیگر بود که متاسفانه در سال های 
اخیر شاهد خشک شدنش بودیم. 
و  خلیج گرگان  این  وجود  این  با 
تاالب گمیشان همواره دو نقطه مهم 
تابستان گذرانی  و  زمستان  برای 
سویی  از  و  هستند  جوجه  آوری  و 
این خلیج مسیر مهاجرت بسیاری 
محدوده  در  است که  گونه هایی  از 
در  و  حرکتند  در  قطبی  کمربند 
آنها  می آیند.  ایران  به  خود  مسیر 
و  شکاری  پرندگان  از  گونه هایی 
عمده شان  بخش  و  هستند  آبزی 
جنوب  جغرافیایی  محدوده  در  هم 
زیست  خزر  دریای  و شرق  شرقی 
این  اهمیت  بر  عالوه  می کنند. 
منطقه از کشور برای پرندگان، این 
هم  گیاهی  پوشش  نظر  از  نقطه 
تنها  که  چرا  است.  فرد  منحصربه 
گذشته های  از  باقی مانده  جلگه 
مهم  گیاهان  همواره  و  است  دور 
زندگی  و  رشد  آن  در  بسیاری 
حضور  میان  این  در  اما  کرده اند. 
موارد  دیگر  جمله  از  نیز  آبزیان 

است.  منطقه  این  در  زیستی  تنوع 
داشته  مشخصی  عمق  خلیج  این 
و همواره برای تخم گذاری و گذران 
مناسبی  محل  ماهیان  زندگی 
موجود  مشکالت  دلیل  به  اما  بوده 
است.  کرده  تغییر  وضعیت  این 
در  خزر  دریای  آب  رفتن  پایین 
شده  عاملی  متمادی  سالیان  گذر 
پرندگان  از  گونه   350 حیات  تا 
ماهیان  و  آبزیان  بیفتد،  خطر  به 
و  بروند  نابودی  به  رو  خلیج  این 
اکوسیستم های  مهم ترین  از  یکی 
شاید  شود.  مشکل  دچار  کشور 
بگویند تغییر اقلیم، کمبود بارش و 
افزایش دما یکی از دالیل وضعیت 
دخالت های  اما  است،  داده  رخ 
حاشیه  تمام کشورهای  در  انسانی 
بوده  موثر  چیز  هر  از  بیش  خزر 
و  روسیه  در  سدسازی  است. 
ترکمنستان  و  آذربایجان  در  حتی 
از سویی  و  را وخیم کرده  وضعیت 
در داخل هم با جنگل تراشی، تغییر 
فاضالب  تخلیه  زمین،  کاربری 
گرگان،  خلیج  به  غیره  و  شهری 
بسیار  که  گرفته  شکل  رسوباتی 
امیرآباد  بندر  اسلکه  ساخت  است. 
برگشت  و  اسکله  با  آب  برخورد  و 
ایجاد  معکوس  جریان  هم  آن 
کرده و باعث افزایش رسوب گذاری 

است.  شده  خلیج گرگان  ماسه ای 
همه این موارد در کنار یکدیگر کار 
این خلیج سخت کرده اند.  برای  را 
می شنویم  موارد  برخی  در  هرچند 
به  خلیج  این  است  ممکن  که 
اما  شود  بدل  نمکی  غبار  کانون 
نیستم  موافق  موضوع  این  با  من 
عقب  از  بعد  چنانچه  معتقدم  و 
منطقه  انسان ها  خلیج،  آب  رفتن 
تا  دهند  اجازه  و  نکنند  ِاشغال  را 
و  بیاید  وجود  به  گیاهی  پوشش 
نخواهد  اتفاق  این  شود،  ترمیم 
مانند  نقاط  برخی  در  افتاد. هرچند 
بندر گز، َچرای دام هم بسیار زیاد 
مدیریت  باید  موارد  این  و  است 
آنکه  امکان  صورت  این  در  شود. 
بدل  غبارخیز  نقطه  به  منطقه  این 
شود کم است. ما در تاالب خشک 
تاالب های  در  و  گمیشان  شده 
آالگل، آجی گل و آلماگل با مشکل 
این  چراکه  شده ایم.  روبه رو  غبار 
سالی  در  دانشمند  سد  و  تاالب ها 
که گذشت موجودی آب درون شان 
صفر بوده و خشک بودند اما خلیج 
گرگان و میانکاله کمتر این نگرانی 
این  با  می کنند.  ایجاد  برایمان  را 
رفتن  بین  از  اصلی  نگرانی  حال 
آسیبی  و  منطقه  این  زیستی  تنوع 

است. جبران  غیرقابل  که  است 

| رضا مروتی |

| حمیدرضا رضایی |

با دیپلماسی باید حقابه خزر 
را از روسیه گرفت

خلیج گرگان، یکی از نقاط داغ 
تنوع زیستی کشور

| کارشناس رسوب شناسی |

| عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشگاه گرگان |

می دهند  نشان  تاریخی  اسناد 
استرآباد  خلیج  در  دگرگونی  که 
موضوع  کنونی(  گرگان  )خلیج 
این  در  چون  ولی  نیست  جدیدی 
بسیار  انسانی  دخالت  عامل  دوران، 
فرایند  هم  رو  این   از  است،  اثرگذار 
بوم سازگان  طبیعی  برگشت پذیری 
سخت تر  شده و هم مدیریت محیط 
زیست بهینه منطقه، که به این مورد 
کمتر پرداخته شده است. می دانیم 
سه  در  ایران  از  حساس  پهنه  این 
شده  تعریف  مدیریتی  چارچوب 
است: مجموعه شبه جزیره میانکاله، 
خلیج گرگان و آب بندان لپو زاغمرز 
در  ثبت شده   بین المللی  )تاالب 
1354(؛  سال  رامسر،  کنوانسیون 
جهانی  زیست کره  ذخیره گاه 
سال  یونسکو،  در  )ثبت   میانکاله 
وحش  حیات   پناهگاه  و   ،)1355
حفاظت  سازمان  در  )ثبت   میانکاله 
محیط زیست و برابر با طبقه چهارم 
سال  حفاظت،  جهانی  اتحادیه 
مدیریتی  پیچیدگی  این   .)1354
تعارضات جدی  منطقه که گاهی  در 
با  می تواند  است،  آورده  پدید  هم 
و  بیشتر  خلیج گرگان  خشک شدن 

شود. دشوارتر 
مهم  تاالب  یک  نخست،  حالت  در 
تنش  دچار  به شدت  ملی  و  جهانی 
تاالب  فنی  مدیریت  که  می شود 
اجرای  امکان  می کند،  پیچیده  را 
مدیریت  مانند  یک پارچه  الگوهای 
زیست بومی تاالب را کاهش می دهد، 
به  ورود  خطر  امکان  بی گمان  و 
فهرست مونترو در کنوانسیون رامسر 

تغییرات  دچار  تاالب های  )فهرست 
دخالت های  به دلیل  بوم شناختی 
در  می دهد.  افزایش  را  انسانی( 
گرگان  خلیج  خشکی  دوم،  حالت 
اصلی  منابع  از  یکی  عنوان  به 
منابع  به  بومی  جامعه  وابستگی 
ماهیت  بر  می تواند  منطقه  زیستی 
زیست کره  ذخیره گاه  این  کارکرد  و 
چشم گیری  منفی  اثر  جهانی  مهم 
مناطق  این گونه  اصل  چون  بگذارد. 
حفاظت،  رویکرد  برهم کنش  بر 
و  مشارکت  آموزش،  پژوهش، 
بنا  انسانی  پایدار  فعالیت های 
خشکی  بنابراین  است،  شده  نهاده 
زیست کره  ذخیره گاه  این  آبی  پهنه 
را  مدیریتش  هم  می تواند  جهانی 
دشوار کند و هم فلسفه وجودیش را 
زیر سوال ببرد. در حالت سوم، یک 
پناهگاه حیات  وحش بسیار باارزش 
تنوع  جدی  تغییرات  خطر  در  ایران 
از  یکی  چون  می گیرد  قرار  زیستی 
برای  ایران  زیستگاه های  بهترین 
خاویاری  ماهیان  و  مهاجر  پرندگان 
پیامد  مورد،  این  می شود.  نابود 
چون  دارد  شتابانی  و  چشم گیرتر 
سادگی  به  گرگان  خلیج  خشکی 
و  پرندگان  جمعیت  بر  را  خود  اثر 
آبزیان در کوتاه مدت نشان می دهد. 
مدیریتی  چارچوب  این،  بر  افزون 
چهارم  دسته  با  هم ارز  پهنه  این 
و  زیستگاه ها  مدیریتی  )منطقه 
اتحادیه جهانی حفاظت  گونه ها( در 
منطقه  یعنی  می شود،  شناخته  نیز 
برای  بیشتر  که  حفاظت شده ای 
مسئوالنه  دخالت  راه  از  حفاظت 

مدیریت می شود. پس خشک شدن 
جدی  چالش  یک  گرگان  خلیج 
مدیریت  رویکردهای  برای  دشوار 

می رود. به شمار  منطقه 
جدا  که  اینجاست  نکته  به هرروی 
با هر روشی جلوی  اینکه بتوانیم  از 
خشک شدن خلیج گرگان را بگیریم 
یا نه، مدیریت این پهنه از سرزمین 
برای  و شایسته  فوری  آمادگی  باید 
داشته  را  موضوع  این  با  روبه رویی 
ممکن،  راهکارهای  از  یکی  و  باشد 
تلفیقی  رویکرد  گرفتن  پیش  در 
است.  زیستی  محیط  مدیریت 
ارائه  زمینه،  این  در  گام  نخستین 
یک مدل مدیریتی برپایه ماهیت و 
تعریف های هر سه نوع منطقه است 
به گونه ای که بدون اینکه آشفتگی در 
آورد  پدید  کدام  کارکرد جداگانه هر 
ارائه  بتواند مدل مدیریتی کارآمدی 
دهد. گام دوم، یک پارچه سازی این 
باالدستی  و  مدل های کالن  با  مدل 
سرزمین  آمایش  طرح  مانند  دیگر 
مناطق  یک پارچه  مدیریت  طرح  و 
نهایی سازی  است.  کشور  ساحلی 
مدیریت  مدل  آزمایشی  اجرای  و 
منطقه، گام  زیستی  محیط  تلفیقی 
سوم است که با بودن یا نبودن پهنه 
آبی خلیج گرگان بتواند هم ماهیت 
سه گانه این منطقه را حفظ کند و هم 
مدل سازش پذیر و نرمش پذیری در 
کنونی  قطعی  رویدادهای  با  برابر 
مانند تغییر اقلیم باشد. راهکاری که 
با توجه به دانش کنونی کشور شدنی 
نهادهای مسئول موضوع  اگر  است، 

بگیرند. جدی  را 

| مزدک دربیکی |

خشک شدن خلیج گرگان 
و مدیریت محیط زیست منطقه

| دکتری محیط زیست و عضو 
هیئت علمی دانشگاه آزاد |

امسال با وجود شرایط عادی 
هوا و نبود سرمای شدید در 
کشور، مازوت سوزی را آغاز 

کرده است. این در حالی است 
که مسئوالن استان کوچکترین 
واکنشی به این اقدام نداشته و 

پاسخی به مردم نداده  اند
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8 هفته قبل در پی فوت دلخراش مهسا امینی 
عده ای از فعاالن اجتماعی داخل کشور موسوم به 
عدالتخواهان که در چارچوب قوانین کشور فعالیت 
می کنند، برای برگزاری راهپیمایی در مخالفت با 
این  بودند که  تقاضای مجوز کرده  ارشاد  گشت 
حزب  دیگر  نمونه ای  در  ماند.  بی پاسخ  تقاضا 
اتحاد ملت ایران اسالمی هم در بیانیه خود ضمن 
مطالبه پایان فعالیت گشت ارشاد، توجه به بررسی 
تغییر قانون حجاب اجباری، همچنین درخواست 
در  را  اعتراض مسالمت آمیز  راهپیمایی  برگزاری 

تاریخ 16 مهرماه را خواستار شده بود]1[.
» تشکیل  بیان می دارد  اساسی  قانون  اصل 27 
سالح،  حمل  بدون  راهپیمایی ها،  و  اجتماعات 
به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد 
است.« سوال اینجاست که  با وجود شناسایی 
این  در  مسالمت آمیز  تجمعات  برگزاری  آزادی 
اصل به شرط آنکه مخل مبانی اسالم نباشند، چرا 

دارد؟ ضرورت  مجوز  درخواست 
برای پاسخ به این سوال، باید نه تنها به اصل 27 
قانون اساسی مراجعه کنیم، بلکه می توانیم به ماده 
21 »میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی« 
که ایران عضو این کنوانسیون است و به موجب 
ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی است 

نیز مراجعه کنیم. به عالوه، باید آیین نامه » قانون 
فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و 
صنفی و انجمن های اسالمی و اقلیت های دینی« 

را نیز بررسی کنیم.

حق بر اعتراضات مسالمت آمیز 
از منظر حقوق بشر

حقوق  از  یکی  مسالمت آمیز  اجتماعات  بر  حق 
از  بسیاری  اجرای  و  احترام  برای  مهم  بسیار 
در  حق  این  است.  جامعه  یک  در  بشر  حقوق 
بردارنده حقوق دیگری از جمله حق آزادی بیان، 
در  مشارکت  حق  اتحادیه ها،  در  مشارکت  حق 
فعالیت های سیاسی و غیره است. بنابراین تقاطع 
مهمی در حیات اجتماعی سیاسی شهروندان یک 
جامعه است. عالوه بر این، احترام به این حق 
می تواند از ساز و کارهای نظارت مردم بر رعایت 
دیگر حقوق بشر و حاکمیت یک قانون در جامعه 
تلقی شود. محترم شمردن غیرتبعیض آمیز چنین 
حقی از سوی حکومت ها، تکلیفی است که تنها در 
موارد خشونت آمیز بودن اجتماعات قابل تحدید 
است نه بر مبنای گرایش افراد، وضعیت حقوقی 
آنان یا عدم همسویی موضوع اجتماعات با میل و 

اراده دولت حاکم.
بر اساس حقوق بین الملل، دولت ها در حمایت از 

آزادی تجمعات مسالمت آمیز تعهد منفی و تعهد 
مثبت دارند. تعهد منفی به معنای عدم مداخالت 
ناموجه و محدود کننده یا مانع شدن و برهم زدن 
به  مثبت  تعهد  است.  مسالمت آمیز  تجمعات 
منظور حمایت  به  دولت ها  است که  معنی  این 
مسالمت آمیز،  تجمعات  تسهیل  و  حق  این  از 
عادالنه  اجرای  برای  ضروری  داخلی  مقررات 
آن را با حسن نیت تدوین کنند. به عنوان مثال 
امنیت  تأمین  و  حفظ  به  نیاز  صورتی که که  در 
تظاهرکنندگان در مقابل حمله گروه های دیگر باشد 
یا نیاز به پیش بینی تدابیری برای برهم نخوردن 
نظم ترافیکی باشد، دولت ها موظف هستند که ساز  
و  کار اداری و انتظامی الزم را پیش بینی کنند، به 
نحوی که برگزاری تجمعات مسالمت آمیز تسهیل 
مانع  تبعیض آمیز  و  ناروا  به طور  اینکه  نه  گردد 
تحقق دستیابی به این حق گردد. نکته قابل توجه 
دیگر در نظریه تفسیری، اشاره به اهمیت استفاده 
از تکنولوژی و اینترنت برای فعالیت های مرتبط 
و  اجتماعات مسالمت آمیز مانند اطالع رسانی  با 
هماهنگی است و در این باره دولت ها از محدود 
کردن یا قطع دسترسی به اینترنت منع شده اند.

ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
)بعد از این میثاق( بیان می دارد: » حق تشکیل 

مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود. 
اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی تواند 
باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک 
یا  ملی  امنیت  مصلحت  به  دموکراتیک  جامعه 
ایمنی عمومی  یا نظم عمومی  یا برای حمایت از 
سالمت یا اخالق عمومی  یا حقوق و آزادی های 
ایجاد  امر  در  باشد.«  داشته  ضرورت  دیگران 
برای تجمعات مسالمت آمیز  قانونی  محدودیت 
چنانچه مطابق یکی از چند محدودیت ذکر شده 
در ماده 21 میثاق باشد، همچنان بار مسئولیت 
توجیه محدودیت با دولت است. به این معنی 
که دولت باید نشان دهد، مصادیقی که درباره آنان 
محدودیت اعمال شده از لحاظ تطبیق با قانون، 
ضرورت اعمال محدودیت و تناسب در رابطه با 
یکی از دالیل محدودیت مذکور در مقابل نقض این 
ماده قابل توجیه است. اهمیت مشروعیت قانونی 
محدودیتی  چنین  اعمال  ضرورت  با  تناسب  و 
به صورت مشخص  دموکراتیک  جامعه  یک  در 
و مبسوط در دکترین حقوق و همچنین نظریه 
تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد 
)بعد از این کمیته حقوق بشر( بحث شده است. از 
مطالعه توضیحات ارائه شده درباره محدودیت های 
فوق الذکر به یک نکته مشترک می رسیم که این 
محدودیت ها  این  از  مضیق  تفسیر  و  برداشت 
یا  به محدودیت  باشد که منجر  به گونه ای  باید 
آزادی  حق  جمله  از  بشر  حقوق  دائمی  نقض 
اجتماعات مسالمت آمیز و یا اجرای تبعیض آمیز 
همچنین،  نباشد.  خاص  گروهی  نفع  به  آن 
اعمال محدودیت ها نباید توجیهی برای سرکوب 
مخالفان دولت یا درخواست تغییرات سیاسی، 
بهانه  به  مسالمت آمیز  اعتراضات  فرونشاندن  یا 
حمایت از احترام به یک شخص یا سازمان دولتی 
باشد. این امر که با حق آزادی بیان نیز همپوشانی 
دارد در نظریه تفسیری شماره 34 کمیته حقوق 
آزادی  حق  درباره  متحد  ملل  سازمان  بشر 
مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق   19 –ماده  بیان 
و سیاسی- که در سال 2011 منتشر شده، مورد 
تأکید قرار گرفته است. از سوی دیگر اجتماعات 
مسالمت آمیز نباید با هدف تبلیغات برای جنگ 
یا  نژادی،  و  مذهبی  ملی،  پراکنی های  نفرت  یا 
اعمال تبعیض و خصومت باشد. به عبارت دیگر، 
مطرح  میثاق   20 ماده  در  ممنوعیت ها که  این 
شده، نمی تواند تحت عنوان آزادی بیان یا آزادی 

اجتماعات مسالمت آمیز مطرح شود.

محدودیت های قانونی حق بر آزادی   
اجتماعات  مسالمت آمیز

در فهم و توضیح  این محدودیت های ضروری و 
مطابق قانون، می توان به نظریه تفسیری شماره 
37 کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که در 
سال 2020 منتشر شده است و همچنین مشروح 
مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 

1358 مراجعه کرد. 
قانون   27 اصل  در  شده  ذکر  قیود  این  درباره 
اساسی، زمانی  که به مشروح مذاکرات مجلس 
خبرگان قانون اساسی می نگریم، در می یابیم که 
این اصل پس از بحث های فراوان نمایندگان به 
دو قید بدون حمل سالح )مسالمت آمیز بودن( 
از  برخورداری  برای  نبودن  اسالم  مبانی  و مخل 
این آزادی اشاره کرده است. در این  باره ذکر یک 
سوال که یکی از نمایندگان خبرگان قانون اساسی 
در یکی از جلسات مطرح می کند نیز قابل توجه 
است، آیا هر اجتماعی ولو برای درخواست تجزیه 
از کشور قابل احترام است؟ پاسخ این  بخشی 
سوال را همانطور که شهید بهشتی به عنوان رئیس 
جلسه گفته است به طور روشن در اصل 9 قانون 
» در  داشته  بیان  اصل  این  می یابیم.  اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، آزادی و استقالل و وحدت 
و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند 
و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ 
فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از 

آزادی، به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 
نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای 
نام حفظ  به  ندارد  وارد کند و هیچ مقامی حق 
استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع 
را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.« 
بنابراین مشخص است نه به بهانه حفظ استقالل 
کشور می توان آزادی های مصرح در اصول بعدی را 
نقض کرد و نه می توان تجمعاتی را با هدف نقض 

استقالل و تمامیت اراضی کشور برگزار کرد.
اما درباره قید عدم حمل سالح که بیان روشن 
مسالمت آمیز بودن تجمعات است، منظور اصل 
قانون  در  سالح  تعریف  اگرچه  و  است  شفاف 
مواد  به  توجه  با  اما  است،  نشده  بیان  اساسی 
مختلف قانون مجازات اسالمی درباره آسیب های 
ناشی از سالح و با مراجعه به دکترین حقوق جزا 
در کشور می توان گفت که منظور از سالح همان 
وسیله ای است که برای نزاع و جنگ ساخته شده 
و برای وارد کردن جراحت، صدمه و ضربه به کار 
می رود و در عرف هم همین معنا را دارد و می تواند 
اعم از سالح سرد یا سالح گرم باشد. همانگونه که 
در نظریه تفسیری شماره 37 کمیته حقوق بشر 
درباره ماده 21 میثاق، به صورت شفاف توضیح 
داده شده است که منظور از عبارات مسالمت آمیز 
یا بدون خشونت که ممکن است به جای یکدیگر 
به کار روند، عدم استفاده از خشونتی گسترده و 
جدی است به صورتی که منجر به صدمات جدی 
و مرگ و همچنین آسیب به اموال شود. بنابراین، 
رفتاری از قبیل هل دادن، ایجاد اختالل در تردد 
نقلیه یا حرکت در پیاده راه ها، و اختالل  وسایل 
در فعالیت های روزانه به عنوان »خشونت« تلقی 

نمی شود.
 اما در خصوص قید »مخل مبانی اسالم نبودن« 
نیز نمی توان تعریف صریحی در قانون اساسی 
مذاکرات  مشروح  در  یافت.  دیگر  قوانین  یا 
سر  بر  اگرچه  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس 
است  زیادی صورت گرفته  بحث های  قید  این 
و متناوبا قید اسالم و مبانی اسالم در کنار هم 
و به جای هم استفاده شده است، با این حال 
مشخص نیست منظور نمایندگان از مبانی اسالم 
بهاییان  اجتماع  مورد  چند  در  است.  بوده  چه 
عنوان  به  ضد دین  و  ضد مذهب  گروه های  یا 
مثال هایی از علیه مبانی اسالم بودن تجمعات 
ذکر می شود، و در یک مورد نیز یکی از نمایندگان 
)آقای ربانی شیرازی( به موضوع حجاب اشاره 
این  در  نمی کند.  دریافت  پاسخی  که  می کند 
بحث ها نمایندگان در عین تأکید بر اینکه اسالم 
دینی است که دست افراد را در بحث و اشکال 
طاهری  و  یزدی  )آقایان  است  گذاشته  باز 
اصفهانی(، تالش می کنند تا موضع گیری خود 
با  موضوع  این  که  کنند  مشخص  اینگونه  را 
است.  متفاوت  اسالم  علیه  و شعار  راهپیمایی 
هر چند مشخص نیست منظور دقیق نمایندگان 
حاصل  محدودیت  از  اساسی  قانون  خبرگان 
اسالمی  متون  در  تدبر  از  چیست،  قید  این  از 
می توان به این نتیجه رسید که اصول اسالمی 
از جمله توحید، معاد و نبوت که مورد پذیرش 
در  و  ثابت هستند  اصول  از  و  مسلمانان  همه 
مذهب شیعه دو اصل عدل و امامت نیز از اصول 
اسالم ذکر شده است را می توان به عنوان مبانی 
اسالم که جوهره باورهای مسلمانان است در نظر 
گرفت. بنابراین، نمی توان گستره چنین قیدی را 
به فروع دین یا احکام شرعی یا اخالقی دین 
این صورت چنین  اسالم مرتبط دانست که در 
برداشت موسع و پردامنه ای نقض غرض آزادی 

منظور در این اصل قانون اساسی است.
 پس از بررسی عبارات کلیدی و قیود مندرج در 
ماده 27 قانون اساسی و ماده 21 میثاق، حال به 
این پرسش می پردازیم که اگر چنین آزادی ای به 
طور کل برای همه افراد و گروه ها شناسایی شده 
است و تنها با قیود معدود و مشخصی در شرایط 

خاص و به نفع حفظ امنیت و نظم عمومی محدود 
شده است، و مطابق آن ها کسب اجازه از هیچ نهاد 
و فردی برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز الزم 
نیست، چرا گروه های نامبرده شده در ابتدای این 
نوشته، برای برگزاری تجمع های مسالمت آمیز با 
موضوع اعتراض به گشت ارشاد از وزارت کشور 
درخواست مجوز کردند و در پی بی  پاسخ ماندن 
درخواست شان، اقدام به برگزاری تجمعی رسمی 
نکردند. برای پاسخ به این سوال باید به » قانون 
فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی 
اقلیت های  و  اسالمی  انجمن های  و  صنفی  و 
اجرایی  آیین نامه  و   1360 سال  مصوب  دینی« 
این قانون مصوب سال 1361 مراجعه کنیم. مواد 
موضوع  به  مشخصًا  آیین نامه  این   36 تا   28
میادین  در  اجتماعات  تشکیل  و  راهپیمایی ها 
و پارک های عمومی اختصاص دارد. به موجب 
ماده 28 این آیین نامه، اخذ مجوز کتبی از وزارت 
کشور برای تشكيل اجتماعات و سخنرانی ها در 
ميادين و پارك های عمومی توسط گروه های ذیل 
» قانون فعالیت احزاب...«، الزم است. این ماده 
در تعارض با روح آزادی اجتماعات مسالمت آمیز 
مندرج در اصل 27 قانون اساسی است. ماده 30 
آیین نامه نیز بیان می کند تقاضای مجوز باید یک 
هفته پیش تر به صورت کتبی و حضوری به وزارت 
کشور ارائه شود. بدیهی است، پیش بینی چنین 
نبودن  ضروری  در  آن  تبصره  وجود  با  ماده ای 
به مناسبت های غيرقابل پيش  بينی با تشخیص 
وزارت کشور نشان داده است که در عمل دست 
وزارت کشور برای تشخیص مصادیق و عدم صدور 
مجوز اجتماعات و راهپیمایی ها برای معترضان 
و  صنفی  تجمعات  یا  دولت  سیاست های  به 
سندیکایی باز باشد. بر اساس رویه عملی وزارت 
کشور اجرای این ماده بدون در نظر داشتن آزادی 
ذاتی تجمعات بدون خشونت، ممکن است نقض 
و  زمان  لحاظ  به  تجمعات مسالمت آمیز  آزادی 
مکان برگزاری باشد. از سوی دیگر، هرچند این 
در  مذکور  فعالیت گروه های  به  ناظر  آیین نامه 
»قانون فعالیت احزاب،...« است و در خصوص 
مشخص  تکلیفی  عادی  افراد  و  شهروندان 
نمی کند، اما با توجه به اینکه معمواًل برنامه ریزی و 
هماهنگی برای برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز 
توسط احزاب یا انجمن ها صورت می گیرد، مواد 
28 و 30 این آیین نامه را می توان مانع دستیابی 
ناقض  و  مسالمت آمیز  تجمعات  آزادی  حق  به 

اصل 27 قانون اساسی دانست.
در این خصوص نظریه تفسیری به روشنی درباره 
وضع مقرراتی در خصوص ضرورت »اطالع« به 
مقامات جهت تسهیل برگزاری تجمعات، توضیح 
»اجازه«  با  نباید  اطالع رسانی  این  که  می دهد 
بودن«  »حق  برنده  بین  از  که  شود  جایگزین 
عبارت  به  است.  مسالمت آمیز  تجمعات  آزادی 
دیگر شرکت در تجمعات مسالمت آمیز حق عموم 
مردم است و نه امتیازی که با اجازه دولت ها اعطا 
مقامات،  به  اطالع رسانی  مراحل  بنابراین،  شود. 
باید شفاف تا حد ممکن فارغ از پیچیدگی های 
بروکراتیک و رایگان باشد و نباید مانع دستیابی 
به این حق و بهانه ای برای جلوگیری از برگزاری 
تجمعات مسالمت آمیز باشد. در بند 14 این نظریه 
اجتماعات  اگرچه  که  می خوانیم  نیز  تفسیری 
صلح آمیز معمواًل از پیش برنامه ریزی می شوند 
و امکان برنامه ریزی و تدارکات را به مقامات و 
مسئوالن می دهند، اما هر اجتماع مسالمت آمیزی 
حتی به صورت ناگهانی نیز کاماًل تحت حمایت 
امر مؤید  این  این ماده میثاق و محترم است. 
اجتماعات  ذاتًا  و  اصواًل  که  است  تفسیر  این 
نیاز به مجوز  آزاد و مجاز است و  مسالمت آمیز 

ندارد. دولت ها 

]1[  وبسایت دنیای اقتصاد - دومین بیانیه حزب 
اتحاد ملت ایران اسالمی درباره وقایع اخیر/ پنج 

مطالبه اصلی و فوری از حاکمیت

اصل ۲7 قانون اساسی درباره حق بر آزادی تجمعات مسالمت آمیز چه می گوید؟

چالش های حقوقی 
برگزاری تجمعات مسالمت آمیز

با توجه به اینکه معمواًل 
برنامه ریزی و هماهنگی برای 
برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز 
توسط احزاب یا انجمن ها 
صورت می گیرد، مواد 28 و 
30  آیین نامه را می توان مانع 
دستیابی به حق آزادی تجمعات 
مسالمت آمیز و ناقض اصل 27 
قانون اساسی دانست

و  اجرای حقوق  اگر شرایط  نیز  پیشین  تجربه سال های  بخورد، همانطور که در  اخیر می توانست طور دیگری رقم  حوادث چند هفته 
آزادی های قانونی مردم فضای نقد و اعتراض فراهم شده بود و اصول حکمرانی مطلوب از جمله پاسخگویی مسئوالن صورت می گرفت، 

امروز پس از مرگ غمبار مهسا امینی، سوگوار ده ها تن از هموطنان عزیزمان نبودیم.
اکنون نزدیک به دو ماه از  اعتراضات می گذرد، و اتفاقات پی در پی موجب نقض حقوق مردم، پیچیدگی بررسی و درک ابعاد مختلف 
مسئله شده و پیچیدگی های روابط بین الملل هم بر آن افزوده شده و امکان هر تحلیل و ارائه راه حلی را دشوارتر می کند. درست مثل 
بازکردن یک گره کور، باید یکی یکی از نخ های به هم پیچیده برای باز کردن گره و درک مسئله و بعد یافتن راه حل مسئله شروع کرد؛ 
آزادی اجتماعات  این سرنخ ها حق  از مهم ترین  باشد. یکی  نقد  تا حرف ها صریح و قابل  باید روی یک نقطه متمرکز شود  هر کسی 
مسالمت آمیز یا صلح آمیز است که در کنار دیگر حقوق انفرادی و اجتماعی از اسباب و ارکان حکومت قانون در یک جامعه دموکراتیک 

و بر مبنای رعایت حقوق بشر است.

|  
لنا

 ای
 |

| پژوهشگر حقوق بین الملل 
و حقوق بشر |

| سعیده مختارزاده |

قطعه یک ایالم
1. برابر رأی شماره 140160315001002572 

مورخ 1401/08/10  هیأت اول / هیات 

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  دوم 

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه  به  رحیمی  اسمعیل  آقای 

 4529831213 ملی  کد   34 شماره 

شش  در  یار  هللا  فرزند  مهران  صادره 

دانگ قسمتی از یک باب ساختمان به 

مساحت 23.14 متر مربع پالک شماره 

330 فرعی از 1449 اصلی واقع در حوزه 

ثبت ملک ایالم فرودگاه سابق خریداری 

شده از علیداد ارجمندی و منتسب به 

مالکیت علیداد ارجمندی محرز گردید .

2. برابر رأی شماره 140160315001002567 

مورخ 1401/08/10 هیأت اول / هیأت 

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  دوم 

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه  به  گچی  حشمت  آقای 

 5819846036 ملی  693 کد  شماره 

در  نامدار  فرزند  ملکشاهی  صادره 

شش  دانگ یک باب خانه به مساحت 

136.67 متر مربع پالک شماره 189 

حوزه  در  واقع  اصلی   1612 از  فرعی 

حاتمی  خ  -بانبرز-  ایالم  ملک  ثبت 

لک ، خریداری شده از حجت بهشتی 

اله  حبيب  مالکیت  به  منتسب  و 

منصوریان محرز گردید.

3. برابر رای شماره 14060315001002564 

مورخ 1401/07/11  هیأت اول / هیأت 

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  دوم 

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه  به  محمودی  محمد  آقای 

 5819832809 ملی  کد   913 شماره 

در  شنگه  فرزند  ملکشاهی  صادره 

شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

 190 شماره  پالک  مربع  متر   143.96

حوزه  در  واقع  اصلی   1612 از  فرعی 

حاتمی  خ  بانبرز-  ایالم  ملک  ثبت 

لک،  خریداری شده از بهمن محمودی 

اله  حبیب  مالکیت  به  منتسب  و 

منصوریان محرز گردید.

4. برابر رای شماره 140160315001002146 

مورخ 1401/07/12 هیأت اول / هیات 

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  دوم 

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 

بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی 

متقاضی آقای علی محمد منصورزاده 

ملی  کد   4 شماره  شناسنامه  به 

ملکشاهی  صادره   5819927869

فرزند عبدی در شش دانگ یک باب 

مربع  متر   92/67 مساحت  به  خانه 

پالک شماره 161 فرعی از 1617 اصلی 

 - ایالم  ملک  ثبت  حوزه  در  واقع 

بلوار جمهوری - کوچه همت  انتهای 

بیگی خریداری شده از علی منصوری 

و منتسب به مالکیت صید ایاز جان 

محمدی محرز گردید.

5. برابر رای شماره 140160315001002130 

مورخ  1401/07/11 هیات اول/ هیات 

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  دوم 

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 

بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی 

متقاضی  آقای خانم فاطمه آزادمنش 

ملی  کد   1050 شماره  شناسنامه  به 

فرزند  ایالم  صادره   4500787569

باب  یک  دانگ  شش  در  ابراهیم 

متر   51.65 مساحت  به  ساختمان 

از  فرعی   130 شماره  پالک  مربع 

1621 اصلی واقع در حوزه ثبت ملک 

ایالم - خ رزم آوران - روبروی کوچه 

پردیس خریداری شده از گلی ملکی 

سلیمان  قادر  مالکیت  به  منتسب  و 

نژاد محرز گردید.

قطعه 9 چوار
6. برابر رای شماره 140160315001002135 

مورخ 1401/07/11 هیات اول / هیات 

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  دوم  

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه  به  صادقی  فرشاد  آقای 

شماره 0 - کد ملی 4490056109 صادره 

ایالم فرزند یوسف در شش دانگ یک 

متر   183/30 مساحت  به  خانه  باب 

مربع پالک شماره 1517 فرعی از 5/26 

ایالم  ملک  ثبت  در حوزه  واقع  اصلی 

از  ولیعصر خریداری شده  - چوار خ 

فرخنده بی ضرر و منتسب به مالکیت 

حاجی مظفری محرز گردید.

قطعه ۳ بدره
7. برابر رأی شماره 140160315001002150 

اول/  هیأت    1401/07/12 مورخ 

تعيين  قانون  موضوع  دوم  هیات 

و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف 

رسمی  سند  فاقد  ساختمان های 

تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر 

شرکت  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

ملی  شناسه  به  ایالم  استان  گاز 

یک  دانگ  شش  در   10861771790

به   )TBS محل   ( ساختمان  باب 

مساحت 87 متر مربع پالک شماره 

1144 فرعی از ٥٩ اصلی واقع در حوزه 

چشمه  روستای  ایالم  ملک  ثبت 

کبود خریداری شده از علیرضا روحی 

زارعانه  مالکیت  به  منتسب  و 

محرز گردید.

عموم  اطالع  منظور  به  لذا 

مراتب در دو نوبت به فاصله ی 

صورتی  در  می شود  آگهی  روز   15

سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 

داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 

دو  مدت  ظرف  می توانند  باشند 

اصالحی  آگهی های  مورد  در  و  ماه 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 

اولین آگهی اعتراض خود را به این 

رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/08/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/15

رستمی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان ایالم
شناسه آگهی : ۱۴۱۳۶۸۰ 
م الف ۰

ول
ت ا

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

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان  
قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی 
قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  ماده 3  برابر  رسمی- 
تعیین تکلیف  برابر آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
به  غالمی  ترکمان  مبارکه  خانم  بالمعارض  مالکانه 
شماره شناسنامه 49 به شماره ملی 2249642087 
صادره ازکردکوی فرزند محمد یوسف متقاضی کالسه 
پرونده 140111441248000339 در شش دانگ یک 
قطعه زمین که درآن احداث بناشده است به مساحت 
191/55 مترمربع از پالک 3 – اصلی واقع در اراضی 
اوزینه بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای 
صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز 
آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای 
صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را 

به این اداره ارائه نمایند .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/16

حجت هللا تجری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان

از طرف محمد امین صافی 
م الف ۱۳۴۵۸

نوبت اول
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»پیام  ما« از وضعیت فعلی و تهدیدهایی که حیات خزر  و وابستگانش را تهدید می کند گزارش می دهد:

حوض کوچک خزر، کوچکتر و آلوده تر شد
در سواحل دریای خزر حدود ۲۰۰ شهر بزرگ با بیش از ۲۲۰ منبع آلودگی صنعتی موجود است و ایران با بیشترین 

تراكم جمعیت در سواحل این دریا بیش از سایر كشورها از آلودگی آسیب می بیند

در سواحل دریای خزر حدود 200 
شهر بزرگ با بیش از 220 منبع 
آلودگی صنعتی موجود است و 

ایران با بیشترین تراكم جمعیت 
در سواحل این دریا بیش از 
سایر كشورها از آلودگی تاثیر 

می پذیرد. و از طرف دیگر حجم 
باالی ذخایر نفت و گاز و سهم 
90 درصدی این دریا در تولید 

خاویار باعث اهمیت آن و بروز 
برخی مباحث بین كشورهای 

حاشیه ای آن شده است

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

 سطح آلودگی خزر هنوز به 
شکل عمومی  به گونه های 

درشت آبزی در آن نرسیده 
است و در شرایطی که ماهیان 

این دریا از سوی ایران به 
کشورهای اروپایی صادر می شود 
و استانداردهای بهداشت غذایی 
اروپا پس از روسیه در باالترین 

سطح جهانی قرار دارد هنوز 
هیچ هشداری مبنی بر آلودگی 

ماهیان به ویژه ماهیان خاویاری 
خزر صادر نشده است و این 

موضوع شاید نویدبخش فرصتی 
برای کنترل آلودگی ها باشد

|  
رنا

 ای
 |

 384 و  هزار   600 وسعت  با  دریاچه ای  »خزر« 
کیلومترمربع است که طول سواحل آن به 7 هزار 
روسیه،  ایران،  کشورهای  می رسد.  هم  کیلومتر 
و  ترکمنستان  جمهوری  آذربایجان، جمهوری های 
قزاقستان این دریاچه را در بر گرفته اند و از مواهب 
همچنین  و  وجود  این  با  می کنند.  استفاده  آن 
سوابق تاریخی از معاهده های میان ذینفعان خزر در 
کشورهای حاشیه نشین، هنوز هیچ اقدام و راه حل 
پیش  چالش های  رفع  برای  مشترکی  برنامه  و 
آمده در این پهنه مهم و استراتژیک مشترک وجود 
ندارد.  در سال 1382، 5 کشور ساحلی پیرامون 
خزر، کنوانسیون منطقه ای حفاظت از محیط زیست 
امضا  را  تهران  به کنوانسیون  موسوم  خزر  دریای 
کردند و در 12آگوست 2006 برابر با 21مردادماه1385 
نیز متعهد شدند مفاد این معاهده نامه را رعایت کنند 
و این روز به عنوان یک واقعه مهم محیط زیستی 
به ثبت  رسید. این چنین بود که 21مردادماه به عنوان 
»روز ملی دریای خزر« در تقویم کشور جای گرفت. 
آرام  این دریاچه کوچک و  تاریخ گواهی می دهد 
محصور در یکی از حساس ترین نقاط استراتژیک 
تحوالت  شاهد  معاصر،  تاریخ  در  به ویژه  جهان، 
سرنگونی  و  مغول  حمله  از  بوده  است؛  شگرفی 
خوارزمشاه و فرار شاه ایران به آبسکون افسانه ای 
و  جمهوری آذربایجان  و  هرات  تحوالت  تا  گرفته 
مازندران«  »دریای  دولت   1361 سال  در  قفقاز. 
را به عنوان نام رسمی  اعالم کرد، اما در بخشنامه 
دولتی سال 1381 نام رسمی  دریای شمال ایران در 
مکاتبه های فارسی »دریای خزر« و در مکاتبه های 
انگلیسی »دریای کاسپین« اعالم شد، اما ایرانیان 
نام  مازندران می نامند.  را  دریا  این  از سال 1316 
دریای مازندران و دریای خزر در 50 سال گذشته 
در رسانه های گروهی ایران رایج بوده  است، با این 
وجود، نام رسمی  و بین المللی دریای شمال ایران 
در همه زبان ها »کاسپین« و معادل های آن است.

فراوانی  کشمکش های  از  پس  و   1397 سال 
از  دریای  خزر  حقوقی  رژیم  تعیین  سر  بر  که 
کشورهای  میان  سابق،  شوروی  فروپاشی  زمان 
خزر  حقوقی  رژیم  داشت،  وجود  مشترک المنافع 
این میان  به امضای کشورهای حاشیه رسید. در 
اگرچه کارشناسان انتظار داشتند محیط زیست خزر 
نیز بخش مهمی  از محتوای این معاهده باشد، اما 
توجه ویژه ای به این موضوع نشد و حتی موضوع 
مهمی  مانند پرداخت حق آبه دریاچه از رود »ولگا« 
نیز در این معاهده جای نگرفت، تا جایی که کاهش 
قابل توجه حجم آب دریاچه و پس رفت آن، نیمی از 
در  همچنین  را خشک کرده  است.  خلیج گرگان 
آخرین اعالم رسمی  که روزنامه »پیام ما« نیز به 
آن پرداخت از تیرماه گذشته ارتباط آبی خلیج گرگان 
به شکل کامل با خزر قطع شده و الیروبی دو کانال 
آبرسانی چاپوقلی و آشوارده که از ابتدای سال 1401 
شروع شد نیز دردی از وضعیت خشکی خلیج دوا 
نمی کند.  این موضوع به رغم ادعای دولت، در سال 
1400 از سوی کارشناسان به عنوان مسئله ای حتمی 

 هشدار داده شده بود.
حاال  گروهی از کارشناسان که پیشتر در مورد این 
وضعیت به دولت هشدار داده بودند می گویند مسئله 
تنها در قالب خشکی یک پهنه آبی باقی نخواهند 
خواهد  دنبال  به  را  جبران ناپذیری  عواقب  و  ماند 

داشت.
هرم غذایی در خطر

رئیس سابق مرکز مطالعات  آقایی،   عباس 
آبزیان خزر از وجود یک مسئله بسیار مهمی  سخن 
می گوید: »در روند پسروی آب دریای خزر، تغییر 
هدایت  و  خاک  و  آب  محیط  اسیدیته  یا   PH
الکتریکی رخ داده که روی گونه های سطح پایینی 
رفتن  بین  از  سبب  و  گذاشته  تأثیر  هرم غذایی 
فیتوپالنگتون ها، زئوپالنگتون ها و انقراض گونه های 

جانداران شده  است.« از  بسیاری 

پیامدهای  با »پیام ما« درباره  آقایی در گفت وگو 
این وضعیت می گوید: »وقتی ما در سطوح پایین 
هرم  غذایی بخش وسیعی از جانداران را از دست 
بدهیم، این موضوع روی جانورانی که در سطوح باالتر 
هرم غذایی قرار دارند، به صورت مستقیم تاثیرگذار 
خواهد بود و سبب کمبود طعمه خواهد شد که این 
موضوع سبب می شود فراوانی و تنوع گونه هایی که 
در باالی هرم غذایی قرار دارند، مانند پرندگان، کم 
شود. برهمین اساس امروز تراکم جمعیت بسیاری 
تاالب  و  خلیج گرگان  محیط  در  که  پرندگانی  از 
میانکاله زندگی می کردند، از یک میلیون  و 200 هزار 
پرنده ای که شمارش شده  بود، به 380 هزار پرنده 
کاهش یافته  است. کاهش میزان فراوانی پرندگان 
یعنی رویداد مهمی که در یک اکوسیستم درحال 
وقوع است و زنگ خطری برای چالش در کارکرد 
این اکوسیستم به حساب می آید و اثر مستقیم آن 
در معیارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بر 

زندگی انسان ها قابل مشاهده خواهد شد.«
 تاالب میانکاله و خلیج گرگان یک ذخیره گاه زیستی 
است که ارزش جهانی دارد و در کنوانسیون رامسر 
به عنوان یک منطقه بسیار مهم حفاظت شده ثبت 
ارزشمندی  پرندگان بسیار  شده  است و زیستگاه 
به شمار می رود و با پسروی آب، قاچاق پرندگان نیز 
افزایش پیدا می کند. همچنین صید ماهیان کفال در 
تابستان و رواج ماهی گیری در این مناطق بر روی 
هرم غذایی اثرگذار بوده و این تأثیر می تواند سبب 
شود زندگی سایر جانوران نیز تحت الشعاع قرار گیرد.

راه تصرف دریا
 براساس اعالم دو اداره جهادکشاورزی گلستان 
و مازندران دو هزار و 100 راس گاومیش در گلستان 
با پراکندگی در مناطق بندرگز، گنبدکاووس، کردکوی، 
بندرترکمن  و  گالیکش، گمیشان  آزادشهر، کالله، 
و حدود هزار راس در مازندران با پراکندگی بهشهر 
و گلوگاه وجود دارد که در دهه گذشته 3 برابر این 

آب خزر، خشکی  پسروی  با  و  داشتند  جمعیت 
خلیج گرگان و کاهش بارندگی جمعیت آن ها تا یک 
سوم کاهش پیدا کرده است. گرچه این گونه بومی 
 منطقه نبود و  حدود 70 سال قبل به دلیل سازگاری 
باال، از خوزستان به گلستان و مازندران آورده شد 
اما امروزه به دلیل زادآوری باال _ 25 سال از سی 
سال میانگین عمر_ و همچنین شیردهی قابل توجه 
و تغذیه آسان،  نقش حیاتی در معیشت روستاییان 

ساحلی شرق مازندران و گلستان دارد.
یک کارشناس محیط زیست نیز با تأیید این موضوع 
می گوید همزمان با پسروی آب دریای خزر، بخش 
خلیج گرگان  غربی  منتهی الیه  نواحی  در  وسیعی 
خشک شد. به گفته »عباس موسوی«، با این اتفاق  
ساحلی  مناطق  حاشیه  به  متعرضان  نفوذ  زمینه 
خلیج گرگان فراهم و سبب شده امنیت دامداران هم 
به خطر بیفتد، چراکه میزان سرقت در این مناطق 
افزایش یافته  است و دامداران هم متضرر شده اند.  
که  می رود  باال  شرایطی  در  اتفاق  این  احتمال 
می دانیم در تابستان گذشته گاومیش داران منطقه به 
دلیل انجام غیر کارشناسی الیروبی کانال های آبرسان 
خزر به خلیج هم متحمل خسارت قابل توجهی شده 
بودند و بخشی از دام هایشان را از دست دادند. یعنی 
بخشی که در چاله های حاصل از تردد خودروها و 
ادوات الیروب تلف شدند و بخشی هم به دلیل 
صدمات زیاد توسط خود دامداران ذبح شدند. این 
نکته را هم باید در نظر بگیریم که تغییر اکوسیستم 
دریا می تواند دامپروری این منطقه را هم با اختالل 

روبه رو کند.
»موسوی« می افزاید: »بخشی از بستری که از آب 
خارج شد، با حضور خودروها، مسافران و حتی ایجاد 
کمپ های گردشگری از سوی محلی ها، دستخوش 
تغییرهای غیرقابل بازگشت شده  است. نکته بعدی 
آتش سوزی های وسیعی است که در خلیج  گرگان 
اخیر  دهه  در یک  رخ می دهد.  میانکاله  تاالب  و 

می بینیم که بخش وسیعی از علفزارهای حاشیه 
حریق  دچار  انارترش  جنگل های  و  خلیج  گرگان 
شدند که بیشتر عامل انسانی داشته و خسارت های 
بسیار زیادی به شبه جزیره میانکاله وارد کرده  است.«
موضوع امکان تصرف اراضی بستر دریا به واسطه 
فقط  نه  که  است  جدی  موضوع  شدن  خشک 
گزارش های  در  بلکه  محلی  منابع  گزارش های  در 
رسمی نیز به آن پرداخته شده است و آسیب های 
آن تنها به نداشتن امنیت دامداران خالصه نمی شود. 
موضوعی که از نیمه دوم سال 1395 لزوم اجرای 
جدی  طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی 
کشور را یادآور شد و در نهایت در سال 98 دستور 
اجرایی آن به استانداران از جمله استانداران 3 استان 

شمالی با هدف آزادسازی حریم دریا ابالغ شد.

طرح چه بود و چه می خواست؟
طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در 
شمال و جنوب کشور سال 86 تصویب شد. از آنجا 
که بیش از 480 کیلومتر ساحل خزر در مازندران قرار 
دارد و سهم گیالن و گلستان هم به ترتیب 287 و 131 
کیلومتر است، این طرح با تمرکز ویژه بر استان های 
شمالی در دستور کار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی 
ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه هم تمام ساز 
و کار اجرای قانون آزادسازی سواحل در استان های 
ساماندهی  جامع  طرح  کرد.  تعریف  را  شمالی 
سواحل کشور )ICZM( سندی فرابخشی است که با 
هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه 
پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره برداری 
همگانی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل 
کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیین 
و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای 
محیط  زیستی، دریانوردی، صیادی و آبزی پروری 
و فراهم سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، 
اصالح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت 
یکپارچه براساس اقدامات مشروح در ماده 2 این 

آیین نامه است.
شهرک های  و  حقیقی  اشخاص  سهم  هرچند 
از  بیشتر  بسیار  شمالی  استان های  در  خصوصی 
تصرف های دولتی است، اما در همه این سال ها 
خصوصی  بخش  مالکان  مقاومت  دالیل  از  یکی 
در مقابل آزادسازی، بی توجهی نهادهای دولتی به 

بود. سواحل  آزادسازی  قانون  اجرای 
دو  در  مازندران  رسمی  استانداری  اعالم  براساس 
سال پایانی قرن گذشته، 163 کیلومتر از سواحل 
بود که 118  دولتی  دستگاه های  تملک  در  استان 
کیلومتر آزاد شده و 45 کیلومتر دیگر هنوز در اختیار 
مجموعه های رفاهی دولتی و نظامی  و همچنین 
از  است.  امنیتی  و  نظامی   زیرساخت های  برخی 
این میزان 25 کیلومتر در تصرف پالژهای دولتی 
20 کیلومتر  و  شود  آزاد  باید  نظامی  است که  و 
هم در اختیار بنادر استان، دانشگاه علوم دریایی، 
محوطه های نظامی ارتش و سپاه و برخی تاسیسات 
دریایی و نفتی قرار دارد که مستثنیات اجرای قانون 
تاریخ  این  از  می شوند. پس  آزادسازی محسوب 
استانداری نه خبری مبنی بر آزاد سازی 45 کیلومتر 
همچنان در تصرف دولت و نهادهای نظامی ارائه داد 
و نه از میزان آزادسازی در بخش خصوصی. این نهاد 
فقط اعالم کرد 88 کیلومتر از سواحل استان هنوز 
در تصرف بخش خصوصی است و آزادسازی این 

زمین های ساحلی به زمان بیشتری نیاز دارد.
همچنین طبق آماری که روزنامه همشهری در سال 
98 در  ویژه نامه مربوط به استان شمالی خود به نقل 
از نماینده وقت آستانه اشرفیه در مجلس شورای 
آزاد  اسالمی  منتشر کرد 70 درصد سواحل گیالن 
است و 30 درصد باقیمانده در اختیار نیروی دریایی، 
دانشگاه، صدا و سیما و دستگاه های دیگر قرار دارد.
و  ویالها  بیشتر  بود:  قربانی گفته  محمدحسین 
خصوصی  بخش  به  متعلق  ساحلی  شهرک های 
هستند. اماکنی هم متعلق به بخش دولتی است 
سواحل  حریم  داوطلبانه  دولت  می رود  انتظار  که 
را آزاد کند. در طول 900 کیلومتر از سواحل دریای 
خزر، حدود 5 درصد در اختیار مستحدثات دولتی 
و بقیه بخش خصوصی است. این روزنامه گزارش 
داده بود: وضع سواحل گلستان اما با دیگر همتایان 
شمالی خود تفاوت های زیادی دارد. اگر بخواهیم 

سواحل گیالن و مازندران را با اولویت گردشگری و 
سپس تجاری و ماهیگیری در نظر بگیریم، باید 
تجاری  و  ماهیگیری  را  سواحل گلستان  اولویت 
قلمداد کرد. به همین دلیل در سواحل این استان به 
اندازه سواحل 2 استان دیگر شناگاه و مراکز تفریحی 

ندارد. وجود 
با این وجود در سواحل گلستان طرح های بالتکلیف 
گردشگری با قراردادهای عجیبی وجود دارد که به 
نظر می رسد تنها هدف آن تصرف زمین باشد. در 
یک نمونه موردی می توان از طرح گردشگری ساحل 
با  از سوی دولت قراردادی  برد که  نام  بندرترکمن 
یک سرمایه گذار به مدت 95 سال برای 16 هکتار 
از اراضی ساحلی این شهر منعقد شده است که این 
سطح از اراضی به ماهی یک میلیون تومان به شرط 
سرمایه گذاری اجاره داده شده است اما با گذشت دو 
دهه جز تیرهای آهنی چند آالچیق، سازه ای ساخته 

نشده است.

تهدیدهای دیگری هم در کار است
براساس پژوهشی که در شهریور 1400 از سوی 
انجمن متخصصان محیط زیست ایران انجام و در 
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست منتشر 
شد و همچنین تطبیق این پژوهش با گزارش های 
منتشر شده از سوی مرکز ملی مطالعات خزر،  بر 
در  استراتژیک  اولویت  بندی  با  و  نتایج  اساس 
کِل سهم آلودگی نفتی خزر، دو تهدید )روسیه و 
آذربایجان( و سه فرصت )قزاقستان، ترکمنستان 
تهدید  دارد که مهمترین ضعف و  ایران( وجود  و 
موجود، در منابع رودخانه ای و مهمترین توانمندی 
است.  منابع شهری شناسایی شده  در  فرصت  و 
تولید  با  ایران  در  خزر  دریای  سواحل  همچنین  
ساالنه 400 میلیون متر مكعب فاضالب مواجه است 
كه امكان تصفیه 40 درصد آن وجود دارد و 60 درصد 
باقیمانده از طریق رودخانه ها وارد دریای خزر شده و 
باعث تشدید بحران محیط زیستی و آلودگی بیشتر 

بزرگترین دریاچه جهان می شود.
در سواحل دریای خزر حدود 200 شهر بزرگ با بیش 
از 220 منبع آلودگی صنعتی موجود است و ایران 
دریا  این  در سواحل  تراكم جمعیت  بیشترین  با 
بیش از سایر كشورها از آلودگی تاثیر می پذیرد. و 
از طرف دیگر حجم باالی ذخایر نفت و گاز و سهم 
90 درصدی این دریا در تولید خاویار باعث اهمیت 
آن و بروز برخی مباحث بین كشورهای حاشیه ای 

آن شده است.
در مجموع آلودگی های دریای خزر شامل مواد نفتی،  
و  سنگین  عناصر  سموم كشاورزی،   آفت كش ها، 
فاضالب است كه سهم ایران در آلودگی دریای خزر 
بسیار كمتر از كشورهای همسایه و حدود 12 درصد 
است. نکته حائز اهمیت تر این است که با توجه به 
بسته بودن دریای خزر، تمامی آالینده هایی كه به آن 

تخلیه می شود در آن باقی می ماند.
آن  قزاقستان  و   )Baku( باکو در سواحل  آلودگی 
قدر زیاد است که تقریبا هیچ نژادی از آبزیان در 
این مناطق که از نظر منابع غذایی و فعالیت های 
ماهیگیری که بتوان روی آن حساب کرد، وجود ندارد. 
امر و کوچ  این  براساس گزارش های موجود علت 
آبزیان، آلودگی گسترده این مناطق بوده است. نشت 
مکرر و زیاد نفت به نواحی سواحلی در آذربایجان 
و قزاقستان از عمل فتوسنتز و تبخیر منابع گیاهی 
دریایی ممانعت به عمل آورده و یکی از دالیل عمده 
بسیار مهم برای طغیان سطح آب دریای خزر در 
اواسط سال 1994 جریان 588 میلیون مترمکعب از 
مواد زائد و پسماندهای بالغ بر 40 کارخانه و پاالیشگاه 
در باکو به سمت دریای خزر بوده است که از 2000 تن 
متری پسماندها و مواد آالینده، اکثریت آن متعلق به 

پسماندهای نفتی بوده است.
با وجود این شرایط اما گویی سطح آلودگی خزر 
هنوز به شکل عمومی  به گونه های درشت آبزی در 
آن نرسیده است و در شرایطی که ماهیان این دریا 
از سوی ایران به کشورهای اروپایی صادر می شود 
از   پس  اروپا  غذایی  بهداشت  استانداردهای  و 
روسیه در باالترین سطح جهانی قرار دارد هنوز هیچ 
هشداری مبنی بر آلودگی ماهیان به ویژه ماهیان 
خاویاری خزر صادر نشده است و این موضوع شاید 

نویدبخش فرصتی برای کنترل آلودگی ها باشد.

کافی است روی نقشه جغرافیا، بی آنکه بدانید، به دنبال دریاچه کوچکی بگردید، پیدا کردن خزر کار آسانی است؛ انگار خلقتش این گونه بوده که چشم را به سمت 
خویش بکشد. بی نشان و بی نام حتی تصویرش بر  اطلس جهان نما پیداست. حاال این پهنه آبی زیبا که در تصاویر فضایی هم به راحتی قابل شناسایی و رویت 
است دارد کوچک و کوچک تر می شود. براساس آخرین اعالم رسمی سازمان بنادر  و دریانوردی کشور سطح تراز آب خزر  به نسبت بندر شهید رجایی منهای 
۲7 و نیم و به نسبت دریای بالکان منهای ۲9 و نیم رسیده است. عددی که نشان از پسرفت گسترده آب و خشکی در سواحل دارد. موضوعی که بی گمان 
نخستین تاثیر  را نه فقط بر محیط زیست سه استان شمالی و تغییر جدی در اکوسیستم این نوار ساحلی می گذارد بلکه معیشت تعداد کثیری از ساکنان آن را 
هم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. براساس اعالم رسمی سازمان شیالت کشور ۱۰ هزار صیاد به شکل مستقیم از خزر  ارتزاق می کنند. یعنی ۱۰ هزار خانوار در کنار 

خانواده هایی که از سایر تاسیسات ساحلی خزر مانند مجموعه های تفریحی و گردشگری و بندری کسب درآمد می کنند.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 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 140160319008001387 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه مومنی رق آبادی 
فرزند موسی به شماره شناسنامه 52 صادره از زرند در شش دانگ خانه به مساحت 639 مترمربع از پالک 812 اصلی 
واقع در زرند بخش 13 کرمان به آدرس ریحانشهر بلوار امام بین کوچه 53 و 51 خریداری از مالک رسمی خانم عذری 
مومنی 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 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 : 1401/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/15

حسين توحيدى نيا
رئيس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱۴۱۲۶۴۳

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی   

برابر رای شماره 140160319012003301 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سيرجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد علی عتيقی لرستانی فرزند ببراز به شماره شناسنامه 8399 
صادره از سیرجان در يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 6529/02 مترمربع پالک 629 اصلی  واقع در 
سیرجان اراضی آباد بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین رفعتی و خانم هاجر رفعتی  
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 مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقديم نمايند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/15

محمد آرمان پور
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی :۱۴۱۲9۵۵

آگهی فقدان سند مالکیت   
نظر به اینکه  خانم بهناز عینی طبق وکالتنامه 70422 مورخ 18/ 7 / 1401 دفتر518 تهران 
به وکالت محسن عینی با استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای 
کتبی دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت 
تک برگ به  شماره 418754        الف /94 تحت پالک  12467 فرعی از 2091 اصلی واقع در بخش یک 
متعلق به محسن عینی می باشد که به علت ایاب و ذهاب  مفقود گردیده است  با بررسی دفتر معلوم شد سند 
مالکیت اولیه ذیل  ثبت الکترونیکی 139420325001006859 بنام  بهناز عینی ثبت و صادر و تسلیم شده است 
که  برابر سند قطعی 17328مورخ 1394/10/16 دفتر خانه 13بنام محسن عینی ثبت گردیده است و برابر اسناد 
رهنی 17329و 17330مورخ 1394/10/16 دفترخانه 13 خرم آباد نزد بانک ملی در رهن است.دفتر امالک بیش 
از این حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
و متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک  مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم  اعتراض در مهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

اجراییه   
به موجب در خواست اجرای حکم 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
محکوم   140101390001749819
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  به  است  محکوم  علیه 
200/000/000 ریال بابت دو فقره سفته مورد دعوی 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
بانک  ساالنه  شاخص  طبق  دین  تادیه  لغایت 
مرکزی و مبلغ 4/710/500 ریال هزینه دادرسی و 
نیم  انضمام  به  در حق خواهان  وکیل  الوکاله  حق 

عشر دولتی .
شعبه ۴۰ شورای حل اختالف کرج )۵۴ سابق ( 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

برابر رای شماره 140160319012001487 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سيرجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا پور جعفر آبادی فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 4 صادره 
از سیرجان در یک قطعه باغ مشتمل بر ساختمان به مساحت 11712/16 مترمربع پالک 5365 و 5366 
اصلی واقع در سیرجان روستای شریف آباد بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس 
پورجعفرآبادی 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 مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقديم نمايند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1401/08/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/09/15

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱۱۸۶۶

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

برابر رای شماره 140160319012001481 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سيرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه خضری فرزند اصغر به شماره شناسنامه 
9764 صادره از سیرجان در يک باب خانه به مساحت 130/62 مترمربع پالک 45 و 46 اصلی واقع در 
خريداری از مالک رسمی آقای یحیی ابوجعفری 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 مالكيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقديم نمايند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1401/08/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/09/15

 محمد آرمان پور
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱۲7۵۶

شماره : ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۰9۴
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

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 
...... 140160301060003784 ..... هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک و رامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خانم زهرا کیوانلو 
شهرستانکی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1487 صادره از در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100 متر مربع پالک 
184 فرعی از 12 اصلی واقع در ...... خیرآباد خریداری از مالک آقای احسن اله حسن زاده محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله رسمی 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: 1401/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15

محمود داودی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف : ۳۸۶ ث

نوبت اولنوبت اول

نوبت اولنوبت اولنوبت اول

آگهی مفقودی 
زاده  بهرام  شبنم  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرك 
صادره   ٠٠1٧٣۶٣۶٩1 کدملی  به  انوشیروان  فرزند 
پزشکی  مهندسی  رشته  مقطع كارشناسی  در  تهران  از 
بیوالکتریک صادره از واحد دانشگاهی قزوین با شماره 
٣۶۵2۵٣٨مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد . از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوین بلوار نخبگان 
– باالتراز پونك كد پستی ۱۵۱9۵-۳۴۱99 و صندوق 

نماید ارسال   ۳۴۱۸۵۱۴۱۶ : پستی 

ن
وی

قز

وم
س

ت 
نوب

آگهی مفقودی 

شهربابک

برگ سبز خودرو سواری هاچ بک پژو ۲۰۶TU۳ به رنگ 
سفید مدل ۱۳۸9 به شماره موتور:۱۴۱۸9۰۴۶۳97، به 
شماره شاسی: NAAP۰۳ED9BJ ۱۴۸7۳۳ به شماره 
پالک ۶7۱ و ۶۱ ایران ۳۰ به نام فاطمه محمدی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزی به نام کودکان
۱ادامه از صفحۀ

از موارد سطح رفاه و آموزش کودکان فراتر از اصول 
مندرج در پیمان نامه بود. بنابراین تدوین این مفاد 
ناظر بر کودکان کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته 
بود.اما آیا بعد از این همه سال  به عنوان مثال 
برده داری کودکان حذف شده است؟ از کودکان 
در جنگ ها و مخاصمات استفاده نمی شود؟ آیا 
در  ازدواج کودکان  نمی شوند؟  استثمار  کودکان 
نیست؟  عادی  امری  دنیا  مختلف  کشورهای 
فلسفه وجودی دفاتر صندوق حمایت از کودکان 
و نوجوانان )یونیسف( در این کشورها و صرف 
بودجه های هنگفت چه بوده است و آیا عملکرد 
یا  و  اثرگذاری  میزان  از  ارائه ای  قابل  و  شفاف 

دیده بانی در این کشورها دارند؟
یعنی   1373 سال  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
عمومی  مجمع  در  تصویب  از  دیرتر  سال  پنج 
پیمان نامه  به  مشروط  به صورت  ملل،  سازمان 
از آن زمان تا کنون هر پنج سال از  پیوست و 
روند پیشرفت اجرای مفاد آن در کشور به شورای 
حقوق کودک سازمان ملل گزارش می دهد اما به 
راستی وضعیت حقوق کودک به جز مواردی مانند 
ریشه کنی برخی از بیماری های مختص کودکان 

بهبود پیدا کرده است؟
همه مفاد پیمان نامه در بین چهار اصل عمومی 
آن دسته بندی می شوند. این چهار اصل عبارتند از 
منع تبعیض )ماده 2(، مصالح عالیه )ماده 3(، 
حق بر حیات، بقا و رشد )ماده 6( و حق بر شنیده 

شدن )ماده 12(.
واقعیت این است که متاسفانه آمارها و مطالعات 
و  سیاستگذاران  که  می دهد  نشان  مختلف 
تصمیم سازان کشور به خصوص از زمان پذیرش 
پیمان نامه در کشور، تاکنون نتوانسته اند کارنامه 
قابل قبولی در حوزه حقوق کودکان با توجه به چهار 

اصل باال ارائه دهند:
-  در تدوین برنامه های توسعه، مصالح و منابع 

عالیه کودکان در نظر گرفته نشده است.
طبقاتی،  روزافزون  شکاف  و  فقر  دلیل  به    -
و  مهاجر  کودکان  فقیر،  خانواده های  کودکان 
کودکان پناهنده روزگار سختی را می گذرانند. فقط 
آنالین شدن  با  و  بحران کرونا  در  مورد  در یک 
آموزش مدارس، بیش از سه میلیون دانش آموز 
از دسترسی به گوشی  هوشمند محروم بوده اند.
-  خصوصی سازی آموزش و دانایی و ایجاد بدون 
ضابطه انواع مدارس خصوصی با اسامی مختلف، 
ضربه سهمگینی بر پیکره آموزش و پرورش وارد 

کرده است.
-  در حالی که در خیلی از کشورهای توسعه یافته 
آموزش های  و  زندگی  مهارت های  آموزش  بر 
اجتماعی شدن دانش آموزان، ترویج صلح و مدارا 
و عشق به محیط زیست تاکید دارند، آموزش و 
پرورش بر روش های سنتی و ایدئولوژیک کردن 
آموزش ها، ترویج تک گویی و آموزش عمودی از 

باال به پایین تاکید داشت داشته است.
-  شواهد امر نشان می دهد که تورم افسارگسیخته، 
تعطیلی کارگاه ها و افزایش بیکاری، فقیرتر شدن 
و به حاشیه رفتن دهک های پایین جامعه و حتی 
طبقه متوسط، منجر به افزایش آمار کودکان کار در 
اشکال آشکار -یعنی کار در خیابان و معابر- و 
اشکال پنهان -یعنی کار درکارگاه های زیرزمینی- 

خواهد شد.
-  کودکان و نوجوانان هیچگاه شنیده نشدند و 
دوره های مختلف  در  در مسئوالن  نبود شنوایی 
دلیل بخشی از بحران پیش رو در کشور است 
که متاسفانه درخواست ها و پرسش های کودکان 
و  آموزش  مسئوالن  سوی  از  حتی  نوجوانان  و 
پرورش که باید مأمن امن دانش آموزان باشند، 
با خشونت قابل توجهی پاسخ داده شده است.

در نشست کارگروه فراقوه ای پیشگیری و مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز مطرح شد

هشدارهایی که شنیده نشد
حاشیه نشینی در  روستاهای اطراف بیرجند در چند سال اخیر ۱۰ برابر شده است

جریمه، تعقیب، حکم جلب، توقف ساخت و ساز، 
تخریب و بعد دوباره رشد قارچی ساختمان ها 
در حاشیه و حریم شهرهای پر جمعیت، اتفاق 
تکراری است که در سکونت گاه های غیر رسمی 
و  حاشیه نشینی  به  که   مسئله ای  می افتد. 
در  اجتماعی  نابرابری های  و  فقر  آن  پیروی 
شهرها دامن زده و برای شهرداری ها تبدیل به 
معضلی پیچیده  شده است. از طرفی یک روز در 
میان شهرداری ها با مجوز دادستانی  استان ها، 

از  می دهند،  غیرمجاز  بناهای  تخریب  از  خبر 
طرف دیگر خبر ساخت و سازهای غیر مجاز با 
وجود تالش این متولیان هنوز نه تنها متوقف 
نشده بلکه به قوت خود و به استناد گزارشی 
که »پیام ما« پیشتر منتشر کرده بود در جریان 
ناآرامی ها حتی بیشتر هم شده است. بنابراین 
سابقه ساخت و ساز غیرمجاز، در تازه ترین خبر 
این حوزه جمعیت روستاهای اطراف بیرجند 
به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

غیرمجاز،  ساز  و  ساخت  با  جنوبی  خراسان 
است.  شده  برابری   10 اخیر  سال  چند  در 
روستاهایی که از پنج سال پیش تا امروز بارها 
به معضل حاشیه نشینی و مشکالت ساکنان آن 
از انواع محرومیت های اجتماعی گرفته تا کمبود 
دسترسی به امکانات رفاهی اشاره شده است. 
به گزارش ایرنا، »قاسم تنها« در نشست کارگروه 
فراقوه ای پیشگیری و مقابله با زمین خواری و 
ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: »کانون های 

روستاهای  در  بیشتر  و ساز غیرمجاز  ساخت 
امیرآباد، حاجی آباد، چهکند و دستگرد بیرجند 
ساخت  مورد   210« افزود:  او  است.«  متمرکز 
چهکند  روستای  مزروعی  اراضی  در  ساز  و 
شناسایی شده که 40 مورد آن از ابتدای امسال 
بوده است. همچنین در روستاهای حاجی آباد 
امیرآباد 570 مورد ساخت و ساز غیرمجاز  و 
شناسایی شده که 120 مورد آن از ابتدای امسال 

اضافه شده است.« 
از  جنوبی  خراسان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
غیرمجاز  ساز  و  ساخت  مورد   110 شناسایی 
اضافه  و  داد  خبر  نیز  دستگرد  روستای  در 
کرد: »اغلب این افراد در اراضی زراعی چهار 
به صورت  و  کرده  بنا  سقف  یک  با  دیواری 
مجانی اجاره می دهند تا بعدا این نقاط رسمی 
شناخته شود لذا از این طریق تجارتی را انجام 
می دهند. به همین دلیل می بینیم که از وام و 
زمین دولتی در روستاها استقبال نمی شود و 
بیشتر تمایل به سمت ساخت و ساز غیرمجاز 
است.« وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی 
نشست گفت:  این  در  هم  جنوبی  خراسان 
در  زمین خواری  فقره   20 امسال  ابتدای  »از 

این استان شناسایی و 18 فقره رفع تصرف 
شده که حجم این رفع تصرف 2.34 هکتار 
زمین خواری  اینکه  بیان  با  او  است.«  بوده 
می آید،  وجود  به  قانونی  تعارضات  بستر  در 
افزود: دستگاه های دخیل با توجه به داشتن 
پلیس  و  اراضی  از  حفاظت  یگان  ساختار 
کمک  زمینه  این  در  می توانند  پیشگیری 
خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  کنند.« 
جنوبی با بیان اینکه مدیریت ساخت و ساز 
غیرمجاز به برنامه ریزی خاص نیاز دارد، ادامه 
داد: »زمین خواری  به 2 شکل انجام می شود 
در  پروانه  فاقد  سازهای  و  ساخت  یکی  که 
دیگر ساخت  و شکل  بافت مسکونی  داخل 
با کاربری غیرمسکونی  و سازهایی است که 
خارج از محدوده صورت می گیرد.« او با تاکید 
ادامه  حفاظت  یگان های  هم افزایی  لزوم  بر 
قالب  در  به ویژه  سند  صدور  زمینه  »در  داد: 
قانون الحاق نیاز است از اداره راه و شهرسازی 
نیز استعالم گرفته شود. اگر همه اراضی داخل 
و شهرسازی شود،  راه  تحویل  حریم شهرها 
یگان حفاظت از اراضی مستقر و از ساخت و 

خواهد شد.« جلوگیری  غیرمجاز  ساز 

کودکان  از  بسیاری  مانند  ایران  کودکان 
وضعیت  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در 
روزها  همین  غم های  به  ندارند.  مناسبی 
ایران  جامعه  خبری که  آخرین  نگاه کنید. 
کیان  قتل  داد،  قرار  تاثیر  تحت  سخت  را 
یکی  بود. کودکان  ایذه  اهل  پیرفلک کودک 
برابر  حوادث  در  آسیب پذیر  گروه های  از 
خشونت آمیز  اعمال  و  درگیری ها  طبیعی، 
هستند. یکی از نشانه های این آسیب پذیری 
را می توان در آمار کودک آزاری به خوبی دید.  
بهزیستی  سازمان  آمارها  تازه ترین  در  حاال 
ابتدای سال  از  از ثبت 21 مورد کودک آزاری 

تاکنون خبر داده است. این عدد البته گویای 
آمار واقعی موارد کودک آزاری نیست و برابر 
بیشتر  بهزیستی،  توضیح مسئوالن سازمان 
تماس  طریق  از  کودک آزاری  گزارش های 
اجتماعی  اورژانس   123 خط  با  همسایگان 

می شود.  ثبت 
حقوق  نقض  اشکال  از  یکی  کودک آزاری 
کودکان در جهان به شمار می رود.  هر چند 
مصادیق کودک آزاری برابر متون علمی متعدد 
است اما در ایران »آزارهای جسمی شدید« 
و  می شود  گزارش  کودک آزاری  عنوان  به 
اشکال دیگر کودک آزاری کمتر مورد توجه قرار 

می گیرد. سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بیشترین 
نوع کودک آزاری را کودک آزاری از نوع »غفلت« 
معرفی کرده  است.  به گزارش »پیام ما« به 
نقل از ایسنا، محمدرضا حیدرهایی با اشاره 
به روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری، گفته 
از ابتدای سال 1401 تاکنون 21 هزار و 406 
مورد کودک آزاری از طریق خط 123 اورژانس 
اجتماعی گزارش شده است.  او گفته که این 
با  به مدت مشابه سال گذشته  نسبت  رقم 
افزایش چندانی روبه رو نبوده است. پارسال 
اعالم شده که 75  قانونی  پزشکی  از سوی 

در  و کودک آزاری«  »همسرآزاری  مورد  هزار 
ایران رخ داده است. البته به دلیل تفاوت در 
مالک ها، آمارهای پزشکی قانونی با آمارهای 
مرکز اورژانس اجتماعی تفاوت هایی دارند. 
سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
افزایش  درباره  کشور  بهزیستی  سازمان 
کودک آزاری  موضوع  با  تماس ها  تعداد 
داده  توضیح  قبل،  سال  دو  به  نسبت 
وابسته  علت  دو  به  موضوع  »این  است: 
برخی  بیماری کرونا  شیوع  زمان  در  است؛ 
و  داده  دست  از  را  خود  مشاغل  مردان  از 
و  بیشتر شده  خانواده  در  زمان حضورشان 
اختالفات  زمان حضور،  افزایش  این  شاید 
سوی  از  است.  کرده  بیشتر  را  خانوادگی 
خدمات  به  نسبت  مردم  آگاهی  نیز  دیگر 
123 افزایش یافته که این دو مورد می تواند 

باشد.« موثر  تماس ها  افزایش  در 
اساس  بر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
کودک آزاری  نوع  بیشترین  گزارش ها 
است:  گفته  بوده؟  نوع  چه  به  مربوط 
جنسی  کودک آزاری های جسمی،  بر  عالوه 
کودک آزاری،  کلی  دسته بندی  در  روانی  و 
موضوع غفلت نیز یکی از موارد کودک آزاری 
ناشی  نوع کودک آزاری  بیشترین  است که 
سخنانش  در  البته  او  است.  غفلت  از 
بیشتری  توضیح  غفلت  »شاخص«  درباره 
حیدرهایی  گفته  به  است.   نکرده  ارائه 
مورد  در  بهزیستی  سازمان  مداخالت  اکثر 
همسایه ها  تماس   طریق  از  کودک آزاری 
می شود:  انجام   123 خط  با  نزدیکان  یا 
آسیب جسمی  را  افراد خشونت  » اکثریت 
تنبیه  را  فرزندش  پدری  اگر  و  می دانند 
آسیب جسمی  را  آن  می کند  بدنی  سخت 
از  صبح  از  که  پدری  اما  می کنند،  تلقی 
منزل بیرون می رود و مجبور است به دلیل 
مسائل اقتصادی فرزند خود را تا شب تنها 
بگذارد و چند شیفت کار کند را کودک آزاری 

نمی کنند.« محسوب 
فوریت های  مرکز  آماری   گزارش های 
اجتماعی بهزیستی کشور در سال 97 نشان 
موارد  در  از کودکان   بود که 29 درصد  داده 
درصد   3 و  دیده اند  جسمی  آزار  شده  ثبت 
شده  انجام  والدین  طرف  از  کودک آزاری ها 
درصد   60 عامل  پدران  میان  این  در  است. 
اجتماعی  اورژانس  مراکز  به  آزارهای  کودک 
گزارش شده  بودند. اما اکنون در سال 1401 

با تغییرات اجتماعی رخ داده در کشور الگوی 
است.  تغییراتی کرده  احتماال  آزارها  این 

 سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 

اینکه  بر  تاکید  با  بهزیستی کشور  سازمان 
مردم در صورت هر گونه مشاهده کودک آزاری 
اورژانس   123 تلفنی  خط  به  را  آن  فورا 
اجتماعی گزارش دهند و نسبت به موضوع 
اطالعات  که  داد  قول  نباشند،  بی تفاوت 
بماند.  باقی  محرمانه  تماس گیرندگان کامال 
 حیدرهایی درباره روش رسیدگی به کودکان 
آسیب دیده هم توضیح داد: »در صورتی که 
باشد،  گرفته  قرار  آسیب  در معرض  کودکی 
از سوی تیم های اورژانس اجتماعی مداخله 
حدی  به  آسیب  نوع  اگر  می گیرد.  صورت 
باشد که امنیت جانی کودک در معرض خطر 
اطفال،  حقوق  از  حمایت  قانون  طبق  باشد، 
باید بالفاصله از محل خطر جدا شده و حتی 
می توان تا سلب حضانت نیز پیش رفت.«

دیدبانی  تا  درازی  راه  هنوز  حال  این  با 
دارد.  وجود  کشور  در  کودکان  وضعیت 
بروز  تا  خانواده ها  درون  تنش های  از 
تنش های اجتماعی و سیاسی همه موجب 
آسیب پذیرتر شدن کودکان شده اند.  حوادث 
اخیر  کشور و آسیب دیدن شماری از کودکان 
آنها  وضعیت  داد که  نشان  حوادث  این  در 
باید به طور جدی پایش شود. مسئله ای که 
گویی در میان سر و صداها چندان در اولویت 

ندارد.  قرار 

بر اساس آمار سازمان بهزیستی بیش از ۲۱ هزار کودک آزاری از ابتدای سال در کشور ثبت شد 

21 هزار آزار

سرپرست دفتر امور 
آسیب دیدگان اجتماعی سازمان 

بهزیستی: در زمان شیوع 
بیماری کرونا برخی از مردان 
مشاغل خود را از دست داده 
و زمان حضورشان در خانواده 

بیشتر شده و شاید این 
افزایش زمان حضور، اختالفات 

خانوادگی را بیشتر کرده است
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ساعت  راس   ۱۴۰۱/۰9/۱۶ مورخ  رسیده:  پیشنهادهای  بازگشایی  محل  و  زمان 

۰۸:۰۰ در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز
به صورت فیش  ریال  میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه: ۱/۰۳۸/۰۰۰/۰۰۰ 
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پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
)مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نباید کمتر از ۳ ماه باشد.(

پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشانی سازمان: بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری 
– ساختمان مرکزی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
شناسه آگهی : ......

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی

محمد خیراندیش - محسن نوروززاده- مهدی سیستانی
 سید محمد حسینی خورسندی- رضا بنی اسدی

رئیس و عضو شورا- دبیر و عضو شورا- عضو شورا- عضو شورا- عضو شورا
شناسه آگهی : 1413115

آگهی )رای شورا(
هفتم  مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ شعبه  دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۱۳9۰۰۰۰۴۲۳۴۸۳  اینکه طبق  به  نظر 

دیوان عدالت اداری شورای اصالحات ارضی صالح به رسیدگی پرونده دانسته شده که با توجه به 
اینکه سابقا" و طی سیاهه های فروش به شماره های ۴۶۸۸/الف و ۴۶۸9/الف هر دو به تاریخ 
انتقال میزان دو و یک دوم سهم  ۴۸/۱۲/۴ به عنوان دفترخانه ۲۸ سیرجان به ترتیب مبنی بر 
از ۱۱۲ سهم اعالمیه ثبتی مجهول و نیز سی و هفت و نیم سهم از ۱۱۲ سهم مالکین ثبتی )۱۲ نفر 
مالک( از قریه موصوفه جمعا" ۴۰ سهم از ۱۱۲ سهم، به دو نفر زارع  صاحب نسق بنام های آقایان 
محمدعلی پورجعفر آبادی و علی احمدی بالمناصفه تعرفه و به دفترخانه عامل اعالم گردیده که 
نسبت به انتقال سهام یاد شده و صدور سند بنام زارعین صدرالذکر اقدام نماید و همچنین با توجه 
سیرجان  مدیریت کشاورزی  زمین  امور  وقت  مسئول   7۲/۴/۲۱ مورخ   ۲۴7۶ شماره  مکاتبه  به 
به  باال(  در  اعالمی  نامهای  به   ( نسق  زارعین صاحب  معرفی  از  پس  اجرایی،  پرونده  در  مضبوط 
دفترخانه عامل، تنها احدی از دو نفر زارع صاحب نسق موفق به دریافت سند اراضی تحت نسق 
زراعتی خود طی سند انتقالی به شماره ۲۴۱۸۶ مورخ ۱۳۵۲/۴/۲7 صادره از دفترخانه شماره ۱۴ 
)کفیل دفترخانه شماره ۲۸ سیرجان( می گردد و آقای علی احمدی زارع صاحب نسق دیگر تاکنون 
از ۱۱۲ سهم پالکهای ۴۲۴۸ و  به میزان ۲۰ سهم  اراضی تحت نسق خود  به دریافت سند  موفق 
۴۲۵۴ هر دو  اصلی واقع در بخش ۳۶ کرمان نمی گردد که اعضاء شورای اصالحات ارضی استان 
کرمان مقرر داشتند پیرو مصوبات شماره ۲۵۶ مورخ ۱۳۴۸/۶/۱۸ و ۶79 مورخ ۵۲/7/۲ شورای 
عالی اصالحات ارضی مرکز، مراتب مجددا" به دفترخانه عامل اعالم تا برابر فرمهای فروش ارسالی 
به آن دفترخانه، سند اراضی تحت نسق زارع صاحب نسق آقای علی احمدی صادر بنام ورثه نامبرده 
تنظیم و تسلیم گردد لذا شکایت خواهانها از نظر این شورا وارد نمی باشد. ضمنا" در اجرای جزء ۲ 
بند )ب( ماده ۱۰ و  تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
۱۳9۲، چنانچه طرفین پرونده به رای صادره فوق الذکر اعتراض دارند برای اشخاص داخل کشور 
۳ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابالغ رای با تصمیم قطعی، قابلیت اعتراض 

در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

سال هاست  نقل  و  حمل  ناوگان  فرسودگی 
قرار  خطر  معرض  در  را  شهروندان  جان  که 
داده اما این معضل همیشگی با یک مشکل 
هزینه  و  بودجه  کمبود  است.  روبه رو  نیز 
تکراری  ناوگان، کلیدواژه  این  نوسازی  باالی 
رئیس شورای شهر  است.  معضل  این  حل 
تهران در یکصد و هفتمین جلسه شورای شهر 
نوسازی  قفل همیشگی  این  دیگر  بار  تهران 
و در جمع  داد  را نشان  نقل  و  ناوگان حمل 
خبرنگاران گفت: »هم هزینه نوسازی تاکسی 
و ون ها باال است و هم هزینه خرید اتومبیل 
همچنین گفت که  او  است.«  زیاد  بسیار  نو 
امیدوار است دولت به رانندگان کمک کند و 
برنامه کمک  دولت  گذشته  »در  داد:  ادامه 
داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  رانندگان  به 
دهد.«  ادامه  را  این کمک  امیدواریم  و  بود 
تهران  موجود  ون های  اینکه  بیان  با  چمران 
بسیار فرسوده هستند، گفت: »این ون ها در 
استفاده  قابل  و  تهران شدند  وارد  سال 85 
نیستند. همچنین در مکان هایی که نمی توان 
جایگزین  ون ها  کرد،  استفاده  اتوبوس  از 
شورای  رئیس  هستند.«  آنها  برای  مناسبی 
شهر تهران درباره اسقاط خودروهای قدیمی 
تصریح کرد: »برای فروش اقساطی و کمک 

هزینه از سمت دولت در حال مذاکره هستیم 
و امیدواریم رانندگان با اسقاط خودروی خود 
بتوانند این خودروها را خریداری کنند.« در 
اسماعیل  مهدی  این  از  پیش  رابطه  همین 
تهران  تاکسیرانی  شرکت  مدیرعامل  بیگی، 
وارداتی  ون های  روز  به  روز  فرسودگی  به 
اشاره کرده بود: »قطعات مورد نیاز ون ها در 
کشور وجود ندارد.« همچنین جعفر تشکری 
همین  در  تهران  هاشمی، عضو شورای شهر 
رابطه گفت: » دو شب پیش در خط 5 مترو 
قطار  رام  یک  و  آمد  پیش  حادثه ای  تهران 

و  می کنند  عبور  سوزن  روی  از  واگن   7 و 
از  واگن 8 دچار حادثه می شود. این ناشی 
فرسودگی است. مترو تهران بیش از توسعه 
به نگهداشت احتیاج دارد و روزانه 2 میلیون 
سفر در مترو انجام می شود اما هنوز تامین 
قطعات یدکی انجام نشده است. عضو شورای 
شهر تهران گفت: »از ابتدای سال تاکنون 13 
رام قطار برای اورهال از تعمیرگاه خارج شدند 
شده  نصب  فرسوده  قطعات  آنها  روی  اما 
است تا کی باید بگوییم که جان شهروندان 

است.« مهم 

فرسودگی ناوگان حمل و نقل: 
جان شهروندان در خطر

خبر

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی: 210 مورد ساخت 
و ساز در اراضی مزروعی روستای 
چهکند شناسایی شده که 40 مورد آن 
از ابتدای امسال بوده است

ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در حریم شهرهای پرجمعیتی که دیگر توان ارائه امکانات و خدمات رفاهی به ساکنان خود را ندارند، آنقدر 
اتفاق رایجی است که تقریبًا هر روز خبر از تخریب و توقف چندی سکونتگاه غیرمجاز می آید. اما با وجود تالش شهرداری ها برای جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیررسمی و حاشیه نشینی، این پدیده نه تنها متوقف نشده بلکه به قوت خود و بلکه بیشتر -به استناد گزارشی که »پیام ما« 
پیش از این منتشر کرده بود-  شده است. روستاهای بیرجند هم از گردونه این پدیده خارج نیستند و معماران و متولیان از حداقل پنج سال 
پیش بابت رواج ساخت و ساز غیرمجاز در اطراف آن هشدار داده بودند. حاال در نشست فراقوه ای پیشگیری و مقابله با زمین خواری و ساخت و 
سازهای غیرمجاز، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی از ۱۰ برابری شدن حاشیه نشینی در  روستاهای اطراف بیرجند خبر داد.
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اردبیل

اردبیل  استان  آبخیزداری  و  منابع  طبیعی  مدیرکل 
از احداث 51 سازه آبخیزداری در سال مالی گذشته 
این سازه ها  اجرای  داد و گفت:  استان خبر  این  در 
جلوی انباشت رسوب در سازه های سدهای بزرگ را 
گرفته و عمر مفید این سازه ها را افزایش می دهد.
 37 قالب  در  طرح ها  این  افزود:  قلی زاده  محمود 
و  هزار   621 و  سازه  حجم  مترمکعب   53 و  هزار 
از  جلوگیری  هدف  با  مخزن  حجم  مترمکعب   500
زیرزمینی  سفره های  آب  تامین  و  خاک  فرسایش 
اجرا شده است. وی اظهار کرد: در نیمه دوم سال 
محل های  از   1401 سال  نخست  ماهه   6 و   1400
منابع مختلف تملک دارایی، مصوبات سفر ریاست 
طرح های  اجرای  محرومیت زدایی  و  جمهوری 
این راستا  سازه های در دستور کار قرار گرفته و در 
محرومیت زدایی  و  دارایی  تملک  اعتبارات  محل  از 
به  و  اجرا  سازه   26 ریال  میلیارد   258 میزان  به 

رسید. بهره برداری 
قلی زاده ادامه داد: همچنین از محل مصوبات سفر 
اعتبار  مجموع  از  ریال  میلیارد   200 جمهور  رئیس 
در  محل  آن  از  سازه   20 و  یافت  تخصیص  مصوب 

رسید. بهره برداری  به  و  شده  اجرایی  استان 
وی اظهار کرد: عالوه بر این از محل اعتبارات استانی 
بود، 2  یافته  آن تخصیص  13 درصد  هم که حدود 

سازه آبخیزداری اجرا شد.
اردبیل  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع   مدیرکل 

اجرای  در  منابع  طبیعی  اداره کل  رویکرد  بیان کرد: 
بلکه  نیست  آب  استحصال  آبخیزداری  سازه های 
رسوب  و  خاک  فرسایش  از  جلوگیری  هدف 
رواناب هاست و در واقع با اجرای این سازه ها جلوی 
گرفته  بزرگ  سدهای  سازه های  در  رسوب  انباشت 

می یابد. افزایش  هم  سازه ها  مفید  عمر  و  شده 
بندهای  و  آبخیزداری  سازه های  گفت:  قلی زاده 
باالدست  در  منابع  طبیعی  سوی  از  شده  احداث 
سدها قرار دارد که رواناب و رسوبات را مهار کرده و 
منجر به نفوذ بیشتر آب در زمین شده و در نهایت 

می دهد. افزایش  استان  در  را  آب  ماندگاری 
وی ادامه داد: راهبرد کلی ما این است با اجرای این 
سازه ها در واقع منابع آب در حوضه های آبریز استان 

سفره های زیرزمینی را تغذیه کند.
به  اشاره  با  اردبیل  استان  منابع  طبیعی  مدیرکل 
 1401 مالی  سال  در  آبخیزداری  طرح های  اجرای 
افزود: برای سال مالی 1401 پیش بینی شده از محل 
از  اعتبار  ریال  میلیارد   220 دارایی  تملک  اعتبارات 
منابع مصوب اختصاص یابد تا طرح های آبخیزداری 
از  همچنین  افزود:  وی  شود.   اجرایی  فاز  وارد 
به  اعتبار  تخصیص  محرومیت زدایی  منابع  محل 
در  سازه ها  اجرای  برای  ریال  میلیارد   266 میزان 
شد  خواهد  پیگیری  استان  جنوب  و  شمال  سطح 
در  طرح ها  این  هم   سال گذشته  در  اینکه   ضمن 

شد. اجرا  گرمی  و  بیله سوار  شهرستان های 

احداث ۵۱ سازه آبخیزداری در استان اردبیل

 رئیس اداره نظارت بر امور حیات  وحش اداره کل حفاظت محیط  زیست آذربایجان  
غربی گفت: تاالبهای استان ساالنه پذیرای بین 350 هزار تا 500 هزار قطعه پرنده است.
امید یوسفی افزود: تاالب های شمال استان در حوزه شهرستان ماکو و پلدشت که شامل 
تاالب های بوراالن، یاریم قبه و حاشیه رودخانه ارس و سد ارس و در جنوب استان 
تاالب های کانی برازان، حسنلو، سولدوز، مصب رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه و 

تاالب نوروزلو بیشترین پذیرنده پرندگان هستند.
با  امسال  پرندگان گفت:  پذیرش  برای  استان  تاالب های  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
وجود وضعیت نامناسب بارش ها و نزوالت جوی و کاهش میزان دبی آب های جاری، 
خوشبختانه وضعیت عمومی تاالب ها مناسب بوده و بسیاری از آنها در زمان مناسب 
آبگیری شده اند، لذا با توجه به شروع فصل مهاجرت و اینکه آذربایجان  غربی در مسیر 
مهاجرتی پرندگان قرار دارد، پیش بینی می شود وضعیت پرندگان در زیستگاه های استان 
مناسب باشد. رئیس اداره نظارت بر امور حیات  وحش اداره کل حفاظت محیط  زیست 
استان، با اشاره به وجود گونه های متنوعی از پرندگان مهاجر و بومی در تاالب های استان 
افزود: فالمینگو، انواع مرغابی ها، پلیکان، تنچه، قو، عروس غاز، غاز خاکستری، درنای 
طناز، درنای خاکستری، کاکائی صورتی، اردک سرسبز، آنقوت، جغد کوچک و کبوتر 

چاهی از پرندگان زیستگاه های آذربایجان  غربی هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس گفت: در هفت ماهه سال 
جاری 35 شرکت با سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس قرارداد منعقد 

کردند که زباله های خود را به سایت منتقل می کنند و در آنجا دفن می شود.
جمالی در تشریح افزود: در راستای دفع اصولی زباله و جلوگیری از انتشار آن ها در 
محیط شهری، صنایع غرب )شرکت ها( باید با سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

بندرعباس جهت بارگیری زباله به محل مجاز و دفن زباله ها قرارداد منعقد کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم زیادی زباله در صنایع غرب )شرکت ها( تولید 
می شود، از این رو طی قراردادی مابین شرکت مربوطه و سازمان مدیریت پسماند 
نسبت به بارگیری زباله ها به سایت تل سیاه توسط شرکت و دفن آنها توسط این 
مدیریت اقدام صورت می گیرد. جمالی بیان کرد: در هفت ماهه سال جاری 35 

شرکت با سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس قرارداد منعقد کردند.
این مقام مسئول با بیان اینکه جمع آوری و دفع زباله هزینه های باالیی را به همراه 
دارد، عنوان کرد: مدیریت پسماند شهرداری در قبال فرایند جمع آوری و دفع زباله های 
خانگی و شهری، هزینه ای را از شهروندان دریافت می کند که این هزینه صرف ارائه 

خدمات بهتر می شود.

مدیرکل حفاظت محیط  زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: با حضور106 کارشناس و 
محیط بان، سرشماری حیات  وحش در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد. 
به گزارش مهر، اسالم جاودان خرد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: گونه های 
جانوری مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت مناطق گرمسیری استان توسط این 
با همکاری  امر،  بیان داشت: این  گروه به مدت پنج روز سرشماری می شود. وی 
تشکل های محیط  زیستی مردم نهاد، همیاران افتخاری و معتمدان محیط  زیستی، 
انجام می شود. جاودان خرد تصریح کرد: شمارش ساالنه گونه های جانوری در مناطق 
حفاظت شده خائیز و سرخ، دیل، خامین، سولک و شکار ممنوع الر، حاتم تلرش و 
ماغر توسط این 106 کارشناس و محیط بان در قالب 29 گروه، انجام می شود. وی افزود: 
سرشماری پاییزه حیات  وحش در راستای اطالع از وضعیت جمعیتی گونه های مهم 
حیات  وحش، در تمام مناطق حفاظت شده و  شکار ممنوع محیط  زیست استان هر 
ساله در حوزه گرمسیری انجام و هدف از این سرشماری ها، تخمین جمعیت کل و بز، 
در مناطق مختلف حفاظت شده و  شکار ممنوع است. جاودان خرد اظهار داشت: این 
سرشماری به روش مشاهده مستقیم انجام و وضعیت آبی مناطق، پوشش گیاهی و 
علوفه ای نیز مورد پایش قرار می گیرد و مشاهدات سایر گونه ها همچون گوشتخواران 

نیز در فرم های سرشماری ثبت می شود.

۵۰۰ هزار قطعه پرنده ساالنه 
وارد تاالب های آذربایجان  غربی می شوند

انعقاد قرارداد برای دفع پسماندهای
 شرکت های بندرعباس 

سرشماری حیات وحش گرمسیری
 کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

| ارومیه | | هرمزگان  | | یاسوج |

قلعه جالل الدین گرمه 
صاحب سند تک برگی شد 

میراث  اداره  مسئول  شمالی-  خراسان 
 فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی شهرستان 
بنای  برای  برگی  تک  سند  صدور  از  گرمه 
شهرستان  این  در  جالل الدین  قلعه  تاریخی 

داد. خبر 
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط  عمومی اداره کل 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث  فرهنگی، 
اظهار  محمودی فرد  وحید  شمالی،  خراسان 
در  انجام شده  پیگیری های  به  توجه  با  کرد: 
آثار تاریخی،  راستای ساما دهی اسناد مالکیت 
مشخصات  با  دانگ  شش  برگی  تک  سند 
اسالمی  جمهوری  دولت  نام  به  بنفش  رنگ 
و  میراث  فرهنگی، گردشگری  اداره کل  ایران، 

شد. صادر  شمالی  خراسان  صنایع دستی 
و  کرد  اشاره  اسناد  نوع  این  مزایای  به  وی 
حفاظت  به منظور  دولت  از سوی  تملک  افزود: 
انجام می شود و زمانی که یک ملک تاریخی به 
ناظر  تملک دولت درمی  آید، قوانین و مقررات 
به  و  می کند  حکومت  آن  بر  دولت  مالکیت  بر 
از آن می  شود.  نیز  بیشتری  طور قطع حفاظت 
رسمی  سند  دریافت  شد:  یادآور  محمودی فرد 
و الکترونیکی برای بناهای تحت تملک میراث  
تالش  و  است  مهمی  اتفاق  استان  فرهنگی 
صاحب  نیز  تاریخی  امالک  باقی  که  می کنیم 

شوند. بنفش  رنگ  با  دولتی  برگی  تک  سند 
برجسته ترین  از  یکی  جالل الدین  قلعه 
قلمداد  شمالی  خراسان  نظامی  قلعه های 
ساخته   هجری   6-7 سده های  در  می شود که 
و  سنگ  مصالح  با  قلعه  این  است.  شده 
روی  منظم  شش ضلعی  یک  به صورت  ساروج 
احداث  بلند  صخره ای-تپه ای  و  ناهموار  سطح 

است.  شده 

۲۵ میلیون متر مکعب آب 
در سدهای استان بوشهر 

ذخیره شد 
استان  آب منطقه ای  شرکت  مدیرعامل  بوشهر- 
 25 اخیر  بارشی  سامانه  دو  پی  در  گفت:  بوشهر 
ذخیره  استان  سدهای  در  آب  مترمکعب  میلیون 

است. شده 
در  یکشنبه  ظهر  محمدی  علی  مهر،  گزارش  به 
با بارش های اخیر  جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در سدهای رئیسعلی  دلواری، خائیز، ارغون، کلمه 
آبگیری  و  بهره برداری  مرحله  در  ارم که  تنگ  و 
آب  مترمکعب  میلیون   25 مجموع  در  هستند 

است. شده  ذخیره 
بوشهر  استان  آب منطقه ای  شرکت  مدیرعامل 
افزود: این ذخیره سازی جدا از ذخیره سازی آب 
همت  به  است که  مصنوعی  تغذیه  طرح های  در 
و  ساخت  منابع طبیعی  و  آب منطقه ای  شرکت 

می شود. ذخیره سازی 
محمدی بیان کرد: سد رئیسعلی  دلواری با حجم 
695 میلیون مترمکعب، اگر همین حجم را ذخیره 
می توانیم  عادی  شرایط  در  را  حق آبه ها  همه  کند 
متر  میلیون   300 تنها  اکنون  هم  تأمین کنیم که 

است. این سد ذخیره سازی شده  در  مکعب 
نیست  تنهایی مالک  به  وی گفت: ذخیره سازی 
اقداماتی  نیز  سدها  پایین دست  در  باید  بلکه 
دشت ها  به  آبرسانی  زنجیره  تا  دهیم  انجام 
تأمین،  شامل  که  شود  تکمیل  نخلستان ها  و 
در  که  است  توزیع  و  مصرف  مدیریت  انتقال، 
آن  از  نباید  کشاورزی  و  آشامیدنی  آب  زمینه 

شد. غافل 

معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کرمانشاه عنوان 
کرد: با برنامه ریزی های مورد 

نظر و از طریق تعامالت با 
سایر استان ها مانند تهران 

ارتباط خوبی با مجموعه های 
فروش خوب و هلدینگ های 

بزرگ فروش صنایع دستی 
انجام گرفته تا بتوانیم آنها را 

به کرمانشاه نیز بیاوریم

خوزستان- مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با بیان 
اینکه مردم خوزستان در زمستان نگران تامین گاز 
خانگی نباشند، گفت: تمهیداتی اندیشیده شده تا 
در صورت اعمال محدودیت در تامین گاز خوزستان، 
این محدودیت ها را در بخش صنایع و واحدهای 

تولیدی اعمال کنیم.
علی اکبر نکونام در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
ایام  در  شهری  و  روستایی  گاز  تامین  وضعیت 
در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  خوزستان  در  زمستان 
مناطق شهری و روستایی خوزستان هیچ نگرانی 
برای قطعی و یا افت فشار گاز در فصل سرد سال 

ندارد. و زمستان پیش رو وجود 
و  آزادگان  دشت  مناطق  از  برخی  در  افزود:  وی 
حمیدیه نگرانی هایی در خصوص افت فشار گاز در 
ایام زمستان وجود داشت که با پیگیری های انجام 
 شده و اجرای پروژه های ضربتی این مساله را رفع 

کرده ایم و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
براساس  گفت:  خوزستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تمهیدات انجام  شده در سراسر استان در زمستان 

گاز  فشار  افت  یا  و  قطعی  خصوص  در  نگرانی 
داشت. نخواهیم 

در  محدودیت هایی  اعمال  خصوص  در  نکونام 
تامین گاز خوزستان از سوی شرکت گاز برای تامین 
گاز دیگر مناطق سردسیر کشور عنوان کرد: اگر قرار 
باشد محدودیتی برای خوزستان در خصوص تامین 
گاز ایجاد شود، این محدودیت ها برای تامین گاز 

بخش خانگی در شهرها و روستاها نخواهد بود.
در  تا  شده  اندیشیده  تمهیداتی  داد:  ادامه  وی 
صورت اعمال محدودیت در تامین گاز خوزستان 
این  کشور،  سردسیر  مناطق  تامین  برای 
واحدهای  و  صنایع  بخش  در  را  محدودیت ها 

کنیم. اعمال  تولیدی 
مدیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت: مصرف گاز 
در روستاها بسیار اندک است و نگرانی برای تامین 
گاز منازل روستایی وجود ندارد. در بحث تامین گاز 
منازل مسکونی در شهرها نیز هیچ نگرانی خاصی 
هیچ  بدون  تامین گاز  زمستان  در  و  ندارد  وجود 

مشکلی انجام خواهد شد.

میراث  اداره کل  دستی  صنایع  معاون  کرمانشاه- 
از  کرمانشاه  گردشگری  و  دستی  صنایع    فرهنگی، 
راه اندازی هلدینگ  فروش صنایع  دستی به زودی در 
کرمانشاه خبر داد. امین کوگانی در گفت وگو با خبرنگار 
استان  صنایع دستی  بخش  ویژه  برنامه های  به  مهر 
به تالش های  با توجه  اظهار کرد:  و  تاکید  کرمانشاه 
انجام شده از سوی مدیرکل میراث  فرهنگی استان 
کرمانشاه طرح های ویژه ای از جمله راه اندازی هلدینگ 
صنایع  دستی مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: 
معمواًل هنرمندان در حوزه صنایع دستی استان کرمانشاه 
نارضایتی هایی برای بی توجهی های این بخش داشته 
که به دلیل ارزشمند بودن این صنایع نیازمند به رفع 

اساسی مشکالت آنها خواهیم بود.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث  فرهنگی، صنایع  
کرد:  تصریح  کرمانشاه  استان  و گردشگری  دستی 
در حوزه صنایع دستی  انجام شده  تولیدات  دلیل  به 
نه چندان  و  مطلوب  فروش  عدم  و  استان کرمانشاه 
در خور مشکالتی ایجاد شده که به حوزه بازاریابی برای 

باالی  ظرفیت های  به  کوگانی  می گردد.  باز  فروش 
استان کرمانشاه در حوزه تولیدات صنایع دستی اشاره و 
خاطرنشان کرد: احداث بازارچه ها و برپایی نمایشگاه ها 
از جمله راهکارهای اساسی برای حل مشکالت موجود 
در این حوزه است اما راه اندازی هلدینگ های فروش 
برای  مناسب  راهکاری  نیز  استان  در  صنایع دستی 
آن به نظر می رسد. وی به راه اندازی هرچه سریع تر 
کرمانشاه  استان  در  صنایع دستی  فروش  هلدینگ 
اشاره و بیان کرد: بر همین اساس در این راستا از 2 
انجمن و مجمع هنرمندان صنایع دستی استان  نهاد 
درخواست شده که به منظور راه اندازی یک هلدینگ 
اقدامات الزم انجام شود. معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری کرمانشاه 
طریق  از  و  نظر  مورد  برنامه ریزی های  با  عنوان کرد: 
خوبی  ارتباط  تهران  مانند  استان ها  سایر  با  تعامالت 
بزرگ  هلدینگ های  و  فروش خوب  مجموعه های  با 
فروش صنایع دستی انجام گرفته تا بتوانیم آنها را به 

کرمانشاه نیز بیاوریم.

نگرانی برای تامین گاز خانگی خوزستان در زمستان وجود ندارد

راه اندازی هلدینگ  فروش صنایع دستی در کرمانشاه

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان 
در خصوص وضعیت تامین 

گاز روستایی و شهری در ایام 
زمستان در خوزستان اظهار کرد: 
خوشبختانه در مناطق شهری و 
روستایی خوزستان هیچ نگرانی 

برای قطعی و یا افت فشار گاز در 
فصل سرد سال و زمستان پیش 

رو وجود ندارد

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 و 
ساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160319002003973 هیات اول /دوم  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 دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی جیرفت 
به شماره شناسه 14000235860 در شش دانگ یک باب خانه بهداشت  به مساحت 123.5 مترمربع پالک 170 فرعی 
از44 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 44 - اصلی قطعه یک بخش 46 کرمان واقع امیرآباد شهر کهنوج  
خریداری از مالک رسمی آقای محمد قلندری 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 :1401/08/30

 علی رحمانی خالص
 رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج
م الف:7۰۸

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

)تجدید آگهی (   
برابر رای شماره 139860319012002058 هیات دوم )که در آگهی قبلی نام هر دو مالک رسمی 
قید نگردیده است( مالک رسمی موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی فاطمه 
افتخاری حسینی فرزند سید احمد به شماره شناسنامه 283 صادره از سیرجان در یک قطعه خانه و باغچه به 
مساحت 1402/36 مترمربع پالک 414 اصلی واقع در بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای احمد علی 
طاهری و سلیمان حمزه پور 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 یک 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 :1401/08/15
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/30

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۰۴9۲۸

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

وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   140160319012003137 شماره  رای  برابر 

ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان  های  و  اراضی  ثبتی 

سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای اكبر ایرانمنش پاریزی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 

پالک  مترمربع   13069/77 مساحت  به  کارگری  اتاق  بر  مشتمل  باغ  قطعه  یک  در  سیرجان  از  صادره   1

3976 اصلی واقع در سیرجان روستای دارینوئیه بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مسعود 

آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  فرزین ابراهیمی محرز 

از  باشند می توانند  داشته  اعتراضی  مالكیت متقاضی  به صدور سند  می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 

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 :1401/08/15

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/30

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۰۵۱۱7

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 140160319002003369هیات اول  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 دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی جیرفت به شماره 
شناسه 14000235860 در شش دانگ زمین محصور با بنای احداثی در آن  به مساحت 181 مترمربع پالک 924 فرعی 
از 93 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 93 - اصلی قطعه یک واقع در روستای ده حوت شهر کهنوج بخش 46 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای جان هللا خاندانی 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 :1401/08/30
 علی رحمانی خالص
 رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج
م الف:۶9۰ 

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 و 
ساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160319002003974هیات اول 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 دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی جیرفت به شماره 
شناسه 14000235860 در شش  دانگ یک باب خانه بهداشت به مساحت 123 متر مربع پالک 83 فرعی از12 - اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 12 - اصلی قطعه یک  بخش 46 کرمان واقع در اختیارآباد شهر کهنوج  خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد دانشمند وزیری 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 :1401/08/30

 علی رحمانی خالص
 رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

م الف:7۰9 

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

وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   140160319012001480 شماره  رای  برابر 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی 
سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم شاهمرادی فریدونی فرزند اكبر به شماره شناسنامه 
3060085528 صادره از سیرجان در یک باب مغازه به مساحت 161/82 متر مربع پالک 5464 اصلی واقع 
یزدانی  احمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  37 کرمان  بخش  شهدا  بلوار  آباد  جعفر  روستای  در سیرجان 
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 :1401/08/15
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/30

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۰۵۰۶۳

نوبت دومنوبت دومنوبت دوم

 اداره كل ثبت اسناد و امالک نوبت دومنوبت دومنوبت دوم
استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک منطقه دو كرمان   

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی- برابر رای شماره 140160319078007716 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان تصرفات مالکانه 
به  اندوهجردی  مرادی  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض 
صادره   3199713025 ملی  1421 كد  شماره  شناسنامه 
شهداد  فرزند اکبر در شش دانگ یکباب خانه مشتمل بر 
طبقه فوقانی  به مساحت 170.2 متر مربع پالک شماره 
17056 فرعی از 3968  اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 200 فرعی از اصلی مذکور  واقع در  بخش 2 حوزه 
آدرس کرمان سرآسیاب  دو کرمان   منطقه  ملک  ثبت 
خیابان شهید احمدی کوچه 1 نبش شرقی 3 سمت راست  
اشرف گنجویی  فاطمه  مالک رسمی خانم  از  خریداری 
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 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باشند می توانند  داشته 
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 : 1401/08/15
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/30

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ کرمان 
 شناسه آگهی : ۱۴۰۵۱۶9

نوبت دوم
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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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بندی ۱۸۰ میلیاردی برای نابودی تاالب مره/ پروژه بند رودخانه شور قم، طرحی که از سال ۱۳۹۸ در انتهای این رودخانه ساخته شد و تاالب مره را در خطر مرگ تدریجی قرار 
داده است. رودخانه شور تنها رودخانه دائمی است که با وجود بندها و مسیرهای انحرافی زیادی که در مسیر خود و پیش از ورود به قم ساخته شده، با افت شدید فشار و حجم 

آب به این استان وارد می شود و تاالب مره میزبان هزاران پرنده مهاجر در دل کویر را همیشه سیراب نگه داشته است./ احمد ظهرابی

عکس:  ایسنا

زمان قرعه ی نو می زند به نام شما

خوشا شما که جهان می رود به کام شما

درین هوا چه نفس ها پر آتش است و خوش است

که بوی عود دل ماست در مشام شما

تنور سینه ی سوزان ما به یاد آرید

کز آتش دل ما پخته گشت خام شما

فروغ گوهری از گنج خانه ی دل ماست

چراغ صبح که بر می دمد ز بام شما

ز صدق آینه کردار صبح خیزان بود

که نقش طلعت خورشید یافت شام شما

زمان به دست شما می دهد زمام مراد

از آن که هست به دست خرد زمام شما

همای اوج سعادت که می گریخت ز خاک

شد از امان زمین دانه چین دام شما

به زیر ران طلب زین کنید اسب مراد

که چون سمند زمین شد سپهر رام شما

به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی

طرب کنید که پرنوش باد جام شما

هوشنگ ابتهاج

کمیسیون  تسریع  »درخواست  عنوان  با  کارزاری 
طرح  بررسی  در  اسالمی  شورای  مجلس  آموزش 
یک  فوریتی کنکور« در وب سایت کارزار در جریان 
است. در متن این کارزار خطاب به رئیس کمیسیون 
به  توجه  »با  امده:  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
طرح پر ایراد شورای عالی انقالب فرهنگی در زمینه 
تاثیر قطعی معدل و حذف دروس عمومی، پس از 
یک سال تالش باالخره نمایندگاِن مجلس شورای 
اسالمی صدای ما دانش آموزان را شنیدند و با رأِی 
مثبت به طرح یک  فوریتی اصالح قانون سنجش 
و پذیرش، زمینه ای را فراهم نمودند تا این مصوبٔه 
لغو گردیده و قانون مصوب مجلس در سال 1392 

مالِک اقدام و عمل قرار گیرد.
آموزش مجلس شورای  آیین نامه، کمیسیوِن  طبِق 
اسالمی وظیفه دارد این طرح یک فوریت را خارج 
از نوبت و با فوریت در دستور کار مجلس قرار دهد 
به  نهایی  رای گیری  برای  و  کند  بررسی  را  آن  و 

دهد.« ارجاع  مجلس  علنی  صحن 

وجود  با  »اکنون  شده:  گفته  این کارزار  ادامه  در 
این  فوریت  یک  تصویب  از  هفته  یک  گذشت 
مجلس  آموزش  کمیسیوِن  در  همچنان  طرح، 
صورت  طرح  این  به  رسیدگی  برای  اقدامی  هیچ 
خانواده های  و  میلیون ها کنکوری  و  است  نگرفته  
آنان نگران این هستند که با تاخیر در تصویب این 
طرح، شاهد اجرا شدن طرح ناپخته شورای عالی 

باشند. خود  آینده  نابودِی  و  فرهنگی  انقالب 
جناب آقای دکتر منادی، میلیون ها کنکوری منتظر 
فوری  بررسی  و  مجلس  داخلی  آیین نامه  اجرای 
طرح اصالح قانون سنجش و پذیرش در کمیسیون 
آموزش مجلس هستند و از جنابعالی می خواهیم 
به وظیفه تان عمل کنید… و هر چه سریع تر طرِح 
یک  فوریتی را بررسی و برای رای گیری به صحِن 

بیاورید.« علنِی مجلس 
 1401 آذر   26 تا  و  آغاز شده  بان   26 از  این کارزار 
سوی  از  تاکنون  کارزار  این  همچنین  دارد.  ادامه 

است. شده  امضا  نفر   15569

درخواست تسریع کمیسیون آموزش مجلس 
برای بررسی طرح یک  فوریتی کنکور

»این کتاب، پرده از تناقضاتی برمی دارد 
)با  اجتماعی  مهم  قلمرو  سه  در  که 
و  فرهنگ   ، قانون(  مفهوم  بر  تمرکز 
سیاست )با تمرکز بر مفهوم دموکراسی 
به شکل گران جانی  توسعه سیاسی(  و 

دارد.«  وجود  کشور  در 
با  پیوسته،  طور  به  انسانی،  اجتماعات 
که  هستند  روبه رو  تازه ای  متغیرهای 
را دستخوش  آنها  و تحول  مدار حرکت 
تغییرات جدی و بنیادی می سازد. از نظر 
نویسنده، مشکل اصلی این ناجامعه ها، 
به  اتصال  ایران،  ناجامعه  جمله  از 
تحوالت  شتاب  است که  دیگر  دنیایی 
آنها، بر منطق درونیشان اثر می گذارد و 
این  خودتنظیمی  قاعده های  نتیجه،  در 

می زند.  به هم  را  جوامع 
ادبیات  در  چنانچه  جامعه،  از  مراد 
است،  مرسوم  جامعه شناسی 
مجموعه ای از مناسبات میان کنش گران 
قواعدی  مبنای  بر  اجتماعی  نهادهای  و 
مشخص در محدوده ٔ جغرافیایی معین 
انسجام  تعریفی  چنین  است. مفروضه ٔ 
اندیشیدن  پیامد آن  ایده آل و  و نظمی 
به کلیتی منسجم است. شاید با چنین 
توصیف های  که  است  مفروضه ای 

قالب  در  ایران،  جامعه   از  ما  محققان 
کلنگی،  جامعه   مانند  مفاهیمی 
حال  در  جامعه ٔ  و  اجتماعی  فروپاشی 

است. گرفته  شکل  گذار، 
نسبتًا  عمری  کلنگی  جامعه ٔ  مفهوم   
مناسبات  و  نهادها  برای  را  طوالنی 
اجتماعی مفروض می گیرد. تصور کنید 
می شود  تشبیه  بنایی  به  ایرانی  جامعه ٔ 
که به خالف معمول در میان دیگر ملل 
می شود  تصور  عموما  آن چه  از  سریع تر 
مناسبات  و  می نهد  فرسودگی  به  رو 
پیشین  روابط  نظام  جایگزین  دیگری 
در  نکته ای  رویکرد،  این  در  می گردد. 
تغییرات  بر  که  دارد  وجود  توجه  خور 
مداوم و پایان ناپذیر اجتماعی در جامعه ٔ 

دارد. اشاره  ایران 

| شکاف های جامعه ایرانی | 
| نویسنده: محمد رضایی |

| انتشارات: آگاه |

فضای  شدن  فیلتر  و  اخیر  ناآرامی های  شروع  با   
دست  از  را  تبلیغ  فرصت  نمایشی  مجازی، گروه های 
این  در  نیز  شیطان«  »نوکر  نمایش  داده اند. کارگردان 
تماشاگران  اطالع رسانی  طریق  از  که  می گوید  باره 
و  دوستان  به  نمایش  عوامل  و  بازیگران  خود  و 
مهر،  به گزارش  می شود.  تبلیغ  برای کار  آشنایانشان، 
»نوکر  نمایش  آبان ماه   22 از  که  زمانی«  »فاطمه 
شیطان« را در تاالر محراب به صحنه برده است درباره 
شرایط  به  توجه  با  گفت:  مهر  به  نمایشی  اثر  این 
نداریم.  نمایش  اجرای  برای  خاصی  تبلیغات  موجود 
من  و  ندارد  ما  برای  مالی  سود  اجرا  این  واقع  در 
بودم  داده  هنرجویانم  به  که  قولی  پای  می خواستم 
برای  رزومه ای  حداقل  تا  کنم  اجرا  را  کار  و  بایستم 
با  »زمانی«  بشود.  نمایش  نوجوان  و  جوان  بازیگران 
سبک  با  این  از  پیش  شیطان«  »نوکر  اینکه  به  اشاره 
این  کرد:  عنوان  است،  شده  اجرا  دیگری  سیاق  و 
شده  اجرا  آبان  تماشاخانه  در  این  از  پیش  نمایش 
بانگین  رسول  نمایشنامه  اصلی  نسخه  اجرا  آن  در  که 
شیوه  جدید  اجرای  در  اما  بودم  برده  صحنه  به  را 
کارگردانی و فضاسازی نمایش تغییر کرد و کار از یک 
رئالیسم  فضای  با  نمایشی  به  تبدیل  رئالیستی  اثر 
در  نیز  زیادی  اصالحیه های  متاسفانه  و  شد  جادویی 
بازبینی به کار وارد شد به شکلی که می توان گفت 50 
نمایش  است.  کرده  تغییر  ممیزی  اثر  در  متن  درصد 
صحنه  به  متفاوتی  دراماتورژی  با  جدید  اجرای  در 
بودن  زن  ضد  روی  تمرکز  قبل که  برعکس  و  می رود 
بیشتر  فوکوس  اجرا  این  در  بود  داستان  کاراکترهای 

ویژگی های  درباره  کارگردان  این  مردهاست.  روی 
قهوه خانه  یک  در  نمایش  اتفاقات  عنوان کرد:  نمایش 
آن  در  که  می دهد  رخ   58-57 سال های  به  مربوط 
جمع  هم  دور  پایین  به  رو  متوسط  طبقات  از  افرادی 
یک  اینکه  تا  می کنند  صحبت  زنان  درباره  و  شده اند 
قهوه خانه  وارد  »جهنمی«  اسم  به  سوررئال  شخصیت 
این  ظاهر  دلیل  به  قهوه خانه  اهالی  البته  می شود که 
عقل  شیرین  و  ژنده پوش  فردی  او  می کنم  فکر  فرد 
اما  نمی گیرند  جدی  را  حرف هایش  رو  این  از  است 
اتفاقات ناگوار و عجیب و غریبی در انتظارشان است.

| تئاتر   |

| سینمای جهان   |

| ادبیات و کتاب   |

| سینمای ایران | | تجسمی |

فیلد  تاد  کارگردانی  به  »تار«  درام 
ساالنه  جشنواره  از  دوره  سی امین  در 
کمرایمیج، جایزه اصلی را برای فیلمبرداری 

کرد. دریافت  هوفمایستر  فلوریان 
هیئت  ورایتی،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
داستان  از  کمرایمیج  جشنواره  داوران 
بازی  با  وسواسی  آهنگساز  یک  استادانه 
وجد  به  »تار«  فیلم  در  بالنشت  کیت 
به  خود  طالیی  قورباغه  جایزه  با  و  آمدند 
از  فلوریان هوفمایستر  فیلم  این  فیلمبردار 

کردند. تجلیل  او 
هم  فیپرشی  جایزه  و  نقره ای  قورباغه 
داریوش  عجیب  و  مجلل  فیلمبرداری  به 
آلخاندرو  ساخته  »باردو«  فیلم  در  خنجی 

ایناریتو که تصویرگر داستان سوررئال یک 
است،  مکزیکی  فیلم ساز  و  روزنامه نگار 

. رسید

فیلم  به  هم  کمرایمیج  برنز  قورباغه  جایزه 
با  هامرانوس  اولیور  ساخته  »زندگی« 
که  رسید  دی.رامسی  جیمی  فیلمبرداری 
داستان  از  فراگیر  و  نوستالژیک  تصاویری 
کارمند  یک  شخصی  و  عمیق  بیداری 

می کند. تصویر  را  دولتی 

افراد به  اینکه  با بیان  انتشارات  »آئی سا«  مدیر 
سمت کتاب های دیجیتالی متمایل شده اند و توان 
خرید کتاب کاغذی ندارند گفت: با توجه به ذائقه 
مردم و مشکالت کاغذ شروع به دیجیتالی کردن 

کتاب هایمان کردیم.
میترا شیرانلی در گفت وگو ایرنا در مورد وضعیت 
کتابخوانی جامعه و مشکالت تامین کاغذ در بازار 

نشر عنوان کرد: افراد کتابدوست فرصت کتابخوانی 
کتاب های  از  استفاده  به سمت  بیشتر  یا  ندارند 
توان خرید کتاب  زیرا  متمایل شدند،  دیجیتالی 

کاغذی را ندارند.
محدود  معیشتی  مشکالت  اینکه  بر  تاکید  با  او 
ادامه  نیست،  کاغذ  حوزه  و  ناشران  فعالیت  به 
داد: همه با افزایش قیمت و مشکالت معیشتی 

می توانند  مسئوالن  شرایط  این  در  هستیم  آشنا 
در  ناشران  عملکرد  تسهیل  برای  را  یارانه هایی 
تولید شده  او خاِک کاغذ  به گفته  بگیرند.   نظر 
توسط کارخانه مازندران زیاد است و دستگاه  های 
دیجیتال را خراب می کند، به همین دلیل بسیاری 
چاپخانه  ها حاضر به کار کردن با این کاغذ نیستند؛ 
زیرا زمانی که دستگاه چاپ خراب می شود 60 تا 
بازار  در  دارد. همچنین  هزینه  تومان  میلیون   70
کاغذ  شبیه  زیرا  نمی خرند،  را  کاغذ  این  برخی 
بازیافتی و جنسی میان کاغذ کاهی و سفید دارد. 

کارگردانی  به  پسند«  »عامه  سینمایی  فیلم 
سهیل بیرقی که محصول سال 1398 است، از 

گرفت. نمایش  پروانه  سینمایی  سازمان 
طی  جوان که  این کارگردان  ایسنا،  به گزارش 
ساخت  پروانه  دریافت  به  موفق  اخیر  روزهای 
برای جدیدترین پروژه خود تحت عنوان »بی داد« 
نیز  را  پسند«  »عامه  فیلم  نمایش  مجوز  شد، 
این فیلم در سی  و هشتمین جشنواره  گرفت. 

فیلم فجر رونمایی شد. در »عامه پسند« فاطمه 
بازی  باران کوثری  و  شکیبا  هوتن  معتمدآریا، 
نمایش  پروانه  اخیر شورای  کرده اند. در جلسه 
»نفرین  فیلم های  برای  سینمایی  فیلم های 
و  چاوشیان  جالل  سید  تهیه کنندگی  به  آرتا« 
کارگردانی مجید کریمی و »هفت بهار نارنج« به 
تهیه کنندگی محمد کمالی پور و کارگردانی منصور 

است.  نیز صادر شده  نورمحمد گل سفیدی 

و  نقاش  هنرمند   40 حدود  آثار 
مجسمه ساز ایرانی در ترکیه به نمایش 
درآمده است. به گزارش ایرنا از روزنامه 
آثار  ساالنه  بزرگ  نمایشگاه  حریت، 
 Istanbul استانبول  آنتیک  و  هنری 
Art and Antique Fair از 26 تا 29 
با حضور  نوامبر 2022(   20 تا  آبان )17 

60 گالری  از  هنرمند   200 هزار  از  بیش 
برگزاری  حال  در  استانبول  در  هنری 
»دیو«  هنری  گروه  نیز  ایران  از  است. 
در  را  ایرانی  هنرمندان  از  تعدادی  آثار 
است. گذاشته  نمایش  به  رویداد  این 
 )IAAF(استانبول ساالنه  نمایشگاه 
هنری  آثار  معرفی  هدف  با  ساله  هر 
داشته های  مبنای  بر  کشورها  تلفیقی 
هویت فرهنگی، ملی و مذهبی خود با 
میزبان  جهان،  مدرن  هنر  رویکردهای 
گروه های  و  هنرمندان  هنری  آثار 
است  جهان  کشورهای  شده  شناخته 
و  داد  برای  بازاری  دیگر  سویی  از  و 
و  هنری  محصوالت  فروش  و  ستد 
میان  هنری  تولیدات  قرارداد  عقد  یا 
محصوالت  تولیدکنندگان  و  هنرمندان 
این رویداد  هنری کشورهای حاضر در 

می رود. شمار  به 

جایزه اصلی کمرایمیج برای »تار«

مدیر انتشارات »آئی سا«:
افراد کتابدوست توان خرید کتاب کاغذی ندارند

مجوز اکران برای فیلم سهیل بیرقی نمایش آثار هنرمندان ایرانی 
در نمایشگاه ساالنه استانبول

کارگردان نمایش »نوکر شیطان«:

 تبلیغات خاصی برای اجرای نمایش نداریم

کارزار


