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وزیر امور خارجه از آخرین تحوالت مذاکرات برجام سخن گفت

گسترش برنامه هسته ای
 به رغم فشار و قطعنامه سیاسی

در روزی که وزیر امور خارجه در یک نشست خبری از آمادگی ایران برای توافق 
احیای برجام به شرط رعایت خطوط قرمز جمهوری اسالمی سخن گفت، رئیس 
سازمان انرژی اتمی با توضیحاتی درباره اقدام متقابل ایران در راستای تولید 

اورانیوم ۶۰ درصد در واکنش به قطعنامه هفته گذشته  ...

اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون 
آموزش اعالم وصول طرحی برای برخورد با 

دانشجویان را تکذیب کردند

عقب نشینی مجلس
از طرح مجازات 

دانشجویان

معاون محیط زیست طبیعی:

تنوع زیستی کشور 
حداقل 1700 میلیارد 
تومان پول می خواهد

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: اعتبار حوزه طبیعی و 
تنوع زیستی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۹ میلیارد 
تومان بود در حالی که با توجه به گستردگی تنوع 
زیستی کشور این حوزه حداقل هزار و ۷۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار در سال ۱۴۰۲ نیاز دارد.

اجالس فرسایشی COP27 بعید است 
که بتواند همه مسائل را حل کند

بهانه گیری
برای یک مصالحه

ملل  سازمان  اقلیم  تغییر  هفته ای  دو  کنفرانس 
پایان  به  برگزار شد،  در مصر  )COP27( که  متحد 
رسید. کنفرانسی که برای اولین بار محور تامین مالی 
به  شده  وارد  خسارات«  و  »تلفات  جبران  برای 
کشورهای کم درآمد و تاثیر فعالیت های کشورهای 
ثروتمند بر تغییر اقلیم را در دستور کار قرار داد. کاپ 
خسارت دیدگان  مالی  تامین  برای  روی کاغذ   ،۲۷

تصمیم خیرخواهانه ای گرفت. 

معاون طرح و توسعه شرکت گل گهر:

برای تولید فوالد در گل گهر
از آب زیرزمینی 
استفاده نمی شود

کسیقانونهوایپاکراگردننمیگیرد
مسئوالن وزارتخانه های نیرو  و نفت و سازمان های حفاظت محیط زیست، برنامه و بودجه و استاندارد به مراجع قضایی احضار شدند 
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بازسازی 9۰ درصد از ساختمان های اداری و عمومی
و 5 درصد از منازل مسکونی باقی مانده است

 گزارش »پیام ما« از وضعیت سرپل ذهاب ۴ سال پس از زلزله 
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| زلزله شناس و رئیس شاخه 
زمین شناسی فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

زلزله سرپل ذهاب و مسئله 
جابه جایی جمعیت 

پس از وقوع زلزله شهرستان سرپل ذهاب 
در سال ۹۷، در روستاهای پیرامون سرپل 
ذهاب مسئله ای به عنوان تعیین محل و 
اسکان به ویژه در محدود زمین لغزش بزرگ 
گروه های  از  بعضی  بود.  مطرح  مله کبود 
کارشناسی در محل روستاهای آسیب دیده 
بوده اند،  زمین لغزش  وقوع  در معرض  که 
به  یا  اهالی  به  محلی  گفت وگوهای  در 
این  بودند که  کرده   ابراز  محلی  مسئوالن 
کلیه  و  یابند  مکان  تغییر  باید  روستاها 
اهالی به نقطه دیگری منتقل شوند. دالیل 
مطرح شده در گزارش ها عبارت بود از اینکه 
زمین لغزش رخ داده در منطقه بسیار بزرگ 
بوده و همچنین وجود خاک نرم و احتمال 

زندگی زیر سقف لرزان
یک سوم جمعیت کشور در بافت های فرسوده شهری و روستایی زندگی می کنند 

اخیر  اعتراضات  و  کشور  اقتصادی  شرایط 
صنعت  اقتصادی  رویداد  بزرگترین  ایران، 
برق را نیز تحت شعاع قرار داده و تبلیغات 
این نمایشگاه بدلیل محدودیت های ناشی از 
اینترنت و شبکه های مجازی، کمتر از همیشه 
بوده است. دو روز پایانی نمایشگاه بر اساس 
تجارب سال های گذشته با استقبال باالتری 
رو به رو خواهد شد. بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق از ۲۹ آبان ماه تا ۲ 
بین  نمایشگاه های  دائمی  محل  در  آذرماه 
المللی تهران برگزار می گردد. این نمایشگاه 
نشست هایی داشت که چندان مورد استقبال 
دو  بازدید های  و  نگرفت  قرار  بازدیدکنندگان 
روز اول نسبت به سال های گذشته کمتر بود 
طوری که شرکت های حاضر در نمایشگاه به 
صراحت از این مسئله اظهار نگرانی داشتند.
ساعت شروع بکار بازدید این نمایشگاه امسال 
ساعات  در  معموال  بود که  شده  صبح  از ۸ 
اولیه بازدید ها خیلی کم بوده و همین مسئله 
ساعات  در  بازدید ها  بیشتر  تا  شده  موجب 

پایانی  انجام شود. ساعت  پایانی نمایشگاه 
نمایشگاه قبال ۱۵ اعالم شده بود که از امروز 
تا ساعت ۱۶ افزایش یافت. شرایط اقتصادی 
بزرگترین  ایران،  اخیر  اعتراضات  و  کشور 
تحت  نیز  را  برق  صنعت  اقتصادی  رویداد 
شعاع قرار داده و تبلیغات این نمایشگاه به 
و  اینترنت  از  ناشی  محدودیت های  دلیل 
شبکه های مجازی، کمتر از همیشه بوده است. 
تجربه های قبلی نشان می دهد که همیشه 
دو روز پایانی نمایشگاه، بیشترین بازدید را 
داشته و امیدواریم دو روز آینده نمایشگاه با 
بازدید بیشتری مواجه شود. مقامات دولتی 
جدی  حضور  نمایشگاه  اول  روز  ایران  ارشد 
پایانی  روز های  در  احتماال  و  داشتند  تری 
دوباره شاهد حضور آن ها باشیم. ارائه کاتالوگها، 
شرکت ها  تبلیغاتی  و گیفت های  بروشور ها 
نسبت به قبل کمتر شده، اما مسابقه آن ها 
در تزئین و غرفه آرایی و غرفه سازی قابل 

است.   توجه 
مجریان برگزاری نمایشگاه به برق نیوز گفتند 

که اجازه برپایی ستاد خبری ندارد. موضوعی 
که البته روابط عمومی وزارت نیرو آنرا رد کرد 
داشته  فعالیت  آزادند  رسانه ها  همه  و گفت 

باشند! 
بین شرکت های دولتی مستقر در نمایشگاه، 
و  داشت  تبلیغات  بقیه  از  بیشتر  ساتکاب 
تالش داشت با چند شرکت محدود دانش 
بنیان در نمایشگاه حاضر شده بود. البته این 
شرکت ترجیح داد تا در نمایشگاه تخصصی 
صنعت برق بجای شرکت های دانش بنیان 
فضا  برقی  غیر  شرکت های  به  صنعت  این 
دهد. هوای این دو روز تهران در مرز آلودگی 
مدارس  فردا  و  امروز  طوری که  داشت  قرار 
این  شد.  تعطیل  هوا  آلودگی  بدلیل  تهران 
مسئله بازدید غرفه های فضای باز نمایشگاه را 
تحت تاثیر قرار داد.  در نمایشگاه صنعت برق 
امسال هزینه هرمترمربع غرفه به بیش از ۷۰۰ 
هزار تومان رسیده بود که با غرفه سازی ها هر 
مترمربع بیش از ۳ میلیون تومان برای شرکت 

کنندگان هزینه در برداشت.

توسعه شرکت  و  مهندسی  معاون  قم - 
اقدامات  فاضالب کشور  و  آب  مهندسی 
آبی  تنش  مهار  منظور  به  گرفته  صورت 
جاری  سال  تابستان  در  را  همدان  شهر 

کرد. تشریح 
آقازاده حبشی در نشستی که در  مجید 
مهندسی  و  علوم  »ملی  کنگره  حاشیه 
برگزار شد  قم  دانشگاه  فاضالب«  و  آب 
در  همدان  شهر  آبی  تنش  تشریح  به 

گفت:  و  پرداخت  جاری  سال  تابستان 
سد  شدن  خارج  مدار  از  و  آب  کمبود 
منبع  اصلی ترین  عنوان  به  اکباتان 
در  آبی  تنش  باعث  همدان  آب  تأمین 

شد. شهر  این 
شهر  به  آبرسانی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سد  از  آبرسانی  طرح  قالب  در  همدان 
تالوار از مدت ها پیش در دست اجرا بوده 
توجه  با  طرح  این  داشت:  اظهار  است، 
در  آمده  پیش  مشکالت  و  مسائل  به 
پیشرفت ۶۰ درصد متوقف شده بود و با 
شروع دولت سیزدهم و دستور وزیر نیرو 
طرح آبرسانی به همدان با جبران کمبود 

آغاز شد. ثانیه  در  لیتر   ۱۸۰۰
شرکت  توسعه  و  مهندسی  معاون 
بیان  با  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
به  موعد  زمان  در  طرح  متأسفانه  اینکه 
علل  از  یکی  گفت:  نرسید  بهره برداری 
طرح  این  از  موقع  به  بهره برداری  عدم 
انتقال  خط  از  ۱۷ کیلومتر  شدن  مدفون 

آن  اجرای  فراوان  با سختی های  بود که 
بود. همراه 

وی با تأکید بر اینکه ۲۴ مرداد با کمبود 
اظهار  آب در شهر همدان مواجه شدیم، 
این  به  آبرسانی  کار  سرعت  به  داشت: 
شهر را در چهار محور تولید، انتقال، توزیع 

پیگیری کردیم. رسانه  و 
آقازاده خاطرنشان کرد: باالخره با اجرای 
۱۷ کیلومتر از خط انتقال در سخت ترین 
 ۹۰ و  پمپاژ  ایستگاه  راه اندازی  مسیر، 
کیلومتر برق رسانی توانستیم ۱۵ مهر آب 

به همدان برسانیم. را  تالوار  سد 
مدار  وارد  به  اشاره  با  همچنین  وی 
واردکردن ۷۲ چاه کشاورزی و اجرای ۸۰ 
کیلومتر خط انتقال از چاه های کشاورزی 
از  میلی متر،   ۳۱۵ تا   ۱۶۰ سایزهای  در 
همکاری کشاورزان منطقه قدردانی کرد و 
گفت: مردم اگر از خدمت که قرار است 
آگاه شوند حتمًا  به درستی  بیفتد  اتفاق 

خواهند کرد. همکاری  مسئوالن  به 

خارج شدن سد اکباتان باعث تنش آبی در همدان شدنمایشگاه بی رونق بین المللی برق ایران

کرمانشاه  محیط زیست  مدیرکل  کرمانشاه- 
برنامه  یک  کردن  مشخص  به  اشاره  با 
مشکالت  حل  برای  شده  زمان بندی 
گفت:  »قره سو«،  رودخانه  محیط زیستی 
نیازمند  »قره سو«  رودخانه  ساماندهی 

است. شهری  فاضالب  تصفیه 
مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  جلیلیان  احد 
جایگاه  و  محل  محیط زیستی که  کرد:  اظهار 
و  بوده  اهمیت  حائز  بسیار  است  زندگی مان 
دارد،  وجود  زمینه  این  در  چالش هایی  قطعًا 
استان  محیط زیستی  چالش های  مهم ترین 
شدن  و خشک  غبار  و  معضل گرد  کرمانشاه 
جنگل های بلوط، برداشت بی رویه از منابع آبی 

است. آب بر  کشت های  از  استفاده  و 
قره سو،  رودخانه  آلودگی  خصوص  در  وی 
افزود: متاسفانه به دلیل عدم وجود ظرفیت 
انجام  برای  کرمانشاه  شهر  تصفیه خانه  الزم 
شهر  فاضالب  از  بخشی  تصفیه،  عملیات 
این  و  می شود  رودخانه  این  وارد  کرمانشاه 
زیست محیطی  مهم  معضل  یک  عنوان  به 

می شود. تلقی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه 
و  آب  شرکت  است  شده  مقرر  تصریح کرد: 
فاضالب استان کرمانشاه و سایر دستگاه های 
ذی ربط با هماهنگی نسبت به افزایش تعداد 
پمپ هایی که برای انتقال فاضالب شهر تعبیه 

شده است اقدام کند.
جلیلیان گفت: امید است با تخصیص اعتبارات 
فاضالب  تصفیه خانه  دوم  مدول  بتوان  مالی 
شهری را تا پایان سال ۱۴۰۲ راه اندازی کرد که 
با انجام این رویداد می توان گفت بیش از ۷۰ 
درصد فاضالب شهر کرمانشاه تصفیه می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه 
الزم  زیست محیطی  اخطاریه های  عنوان کرد: 
قره سو  رودخانه  آالیندگی  در  نهادهایی که  به 
نقش دارند صادر شده است و طی یک مدت 
که  خواسته ایم  نهادها  آن  از  مشخص  زمان 
در  و  اقدام کنند  رودخانه  الیه روبی  به  نسبت 
مقررات  و  ضوابط  با  مطابق  صورت  این  غیر 
قانونی اقدام و دستگاه های ذی ربط به مراجع 

می شوند. معرفی  قضایی 
سازمان  قرمز  خط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  مردم  سالمت  محیط زیست  حفاظت 
خاطرنشان کرد: یقینٌا با هر شخص یا نهادی 
که سالمت مردم را در حوزه محیط زیست به 
مقررات  و  ضوابط  با  مطابق  می اندازد  خطر 

می شود. قانونی  برخورد 

ساماندهی رودخانه
 »قره سو« نیازمند تصفیه
 فاضالب شهری است
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و  ایران  فاصله  بگوییم  اگر  نیست  بیراه  پر 
آمریکا بیشتر از هر زمان در یک دهه گذشته 
است و روابط تهران - واشنگتن سردتر از هر 
زمان در این بازه زمانی؛ روابطی که البته نه تنها 
در این یک دهه، بلکه از بیش از چهار دهه 
پیش به این سو، هرگز به طور مستقیم برقرار 
نبوده و اگر هم تعامل و گفت وگویی بوده، با 
واسطه و میانجی گری یک کشور و بازیگر 
ثالث برقرار شده است. آن چه اما حاال فضای 
تعامالت دیپلماتیک غیررسمی، غیرمستقیم، 
و  اسالمی  جمهوری  دوستانه  نه چندان  و 
ایاالت متحده را با چالشی مضاعف مواجه 
کرده، از قضا رویکرد تازه و متفاوتی است 
واسطه های  مهمترین  از  یکی  سوی  از  که 
دیپلماتیک میان تهران-واشنگتن اتخاذ شده 
و درنتیجه امید به بهبود روابط ایران و آمریکا 
این یک  تمام  به کمترین میزان در  نیز  را 
دهه کاهش داده است. بحث بر سر مواضع 
به  نسبت  اروپا  اتحادیه  که  است  تازه ای 
جمهوری اسالمی پیش گرفته است. آن هم 
در حالی که واکنش تهران به این تغییر موضع 
اروپایی، مطابق انتظار اقدامی متقابل بود و در 
راستای کاهش بیش از پیش تعهداتی که 
جمهوری اسالمی به موجب توافق برجام در 
سال ۲۰۱۵ میالدی برعهده داشت. اقدامی 
که سازمان انرژی اتمی ایران با غنی سازی 
۶۰ درصدی اورانیوم در سایت فردو رقم زد 
تا به قطعنامه ای پاسخ دهد که در نشست 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در  انتقادی  قطعنامه ای  رسید.  تصویب  به 

خصوص چند و چون همکاری های ایران با 
آژانس که آمریکا و تروئیکای اروپا ]آلمان، 
فشار  و  پیشنهاد کرده  انگلیس[  و  فرانسه 
بسیاری بر دیگر اعضای حاضر در آن نشست 
انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
اتمی آوردند تا به قطعنامه پیشنهادی شان 
رای مثبت بدهند. البی و رایزنی هایی که در 
واکنش  حالی  در  و  شد  واقع  موثر  نهایت 
تهران را در راستای کاهش تعهدات برجامی 
و افزایش درصد غنی سازی اورانیوم در پی 
داشت که نماینده روسیه این واکنش تهران 
را »قابل  پیش بینی« می داند و معتقد است 
»تروئیکای اروپا« که به ایران به خاطر این 
تصمیم انتقاد می کند، »نقش خودشان در 

این تحوالت را فراموش کرده اند.«
اما این تنها واکنش به مجموعه این تحوالت 
در راستای افزایش تنش در روابط ایران و 
اروپا نبود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
تصمیم  اعالم  از  پس  و  این  از  پیش  که 
جمهوری اسالمی مبنی  بر تولید اورانیوم ۶۰ 
درصد در فردو گفته بود »فشار و قطعنامه 
نمی دهد«، دیروز  تغییر  را  سیاسی چیزی 
در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در 
با تکرار آن چه  او  این رابطه اظهار نظر کرد. 
درباره فشار و قطعنامه سیاسی گفته بود، این 
رفتار تروئیکای اروپا را »از جنس عدم توجه 
به روند توافق و مذاکرات« توصیف کرده و 
البته در توضیح واکنش تهران، گفته »کل 
این عملیات در چارچوب موازین و مقررات 
است.«  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 

محمد اسالمی همچنین در اظهاراتی دیگر 
که در جریان یک گفت وگو با ایسنا مطرح 
کرد، با تاکید بر اینکه برنامه توسعه صنعت 
جامع  پادمان  چارچوب  در  ایران  هسته ای 
است، تصریح کرد: »ما این برنامه را با وجود 
تحریم های ۲۰ ساله پیش می بریم.« او با 
استناد به آن چه »مذاکرات و اسناد نهایی« 
خوانده و ظاهرًا خواسته بدون اشاره مستقیم 
به »برجام« استناد کند، گفته طرف مقابل 
اینکه  بر  مبنی   شواهدی  که  کرده  اذعان 
داشته،  برنامه صلح آمیز  از  انحرافی  »ایران 
وجود ندارد.« اسالمی همچنین از اقدامات 
متقابل جمهوری اسالمی از جمله »گازدهی 
به زنجیره های جدید در نطنز و شروع تولید 
اورانیوم ۶۰ درصد در فردو با حضور بازرسان 
آژانس« سخن گفته و در حالی اعالم کرده 
»آقای گروسی اگر می خواهند می توانند به 
ایران بیایند« که در ادامه تاکید کرده است: 
بگویند  بیایند  آنها  بپذیریم  نمی توانیم  »ما 
جایی  دارد؛  نشده«  اعالم  »سایت  ایران 
آن  در  قراضه  آهن  و  است  گاوداری  که 
می فروشند، چطور می تواند سایت هسته ای 
مذاکره کننده  تیم  باشد؟!« همزمان مشاور 
جمهوری اسالمی در مذاکرات وین نیز آغاز 
غنی سازی ۶۰ درصدی در تاسیسات فردو را 
که در پی قطعنامه ای انتقادی درباره ایران 
ایران  پاسخ  شد،  انجام  حکام  شورای  در 
و  خوانده  غرب   تهدیدات  و  تحریکات  به 
تاکید کرده که »ایران همواره به تحریکات 
و تهدیدات غرب پاسخ داده است.« محمد 

و  »آمریکا  کرد  تاکید  توییتی  در  مرندی 
اتحادیه اروپا باید بدانند که تکبر عواقب دارد.« 
او در ادامه نوشت: »امید رژیم های غربی به 
تحریم ها، لیبرال های ایران، اغتشاشگران و 
تروریست ها، تماما شکست خورده است؛ با 
عمیق تر شدن بحران جهانی، اهرم فشار غرب 

می بازد.« رنگ 
اما شاید مهمترین تحول روز گذشته در این 
دومین  در جریان  بود که  مواضعی  مسیر، 
جمهوری  خارجه  امور  وزیر  خبری  نشست 
خارجی  و  داخلی  خبرنگاران  با  اسالمی 
اتخاذ شد. آن جا که حسین امیرعبداللهیان 
با انتقاد نسبت به آن چه »مواضع غیر سازنده 
سه کشور اروپایی و آمریکا در هشت هفته 
مسیر  »در  کرده  تاکید  خوانده،  گذشته« 
دیپلماتیک، گفت وگوها برای لغو تحریم ها 
با طرف آمریکایی از طریق اتحادیه اروپا در 
دستور کار قرار داشته« و گفته »تبادل پیام 
دیپلماتیک  مسیر  در  آمریکا  و  ایران  بین 
خود همچنان ادامه دارد.« او البته در عین 
حال می گوید: »در چارچوب رسانه ای برخی 
غیرسازنده  مواضع  به  آمریکایی  مقام های 
و ریاکارانه خود ادامه می دهند.« وزیر امور 
جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  ایران  خارجه 
اسالمی به دنبال دستیابی به توافق خوب و 
پایدار است، گفته است: »ما مبتنی بر تامین 
حداکثری منافع ملی با هدف بازگشت به 
برجام مذاکرات را ادامه می دهیم. از نظر ما 
برجام با همه ضعف و قوت ها روی میز است 
و معتقدیم موضوعی که در پایان دولت قبل 
و در یک سال گذشته مذاکره شده می تواند 
به نقطه نهایی و توافق برسد.« او همچنین 
در  پاسخ به پرسشی در خصوص آن چه وزیر 
خارجه انگلیس مبنی  بر درخواست از تهران 
برای پذیرش طرحی که از ماه مارس روی 
میز قرار دارد، گفت: »متن روی میز نتیجه 
ایده های  گفت وگوهای چندماهه در وین و 
مختلف در ماه های گذشته است. ما در سه 
موضوع با طرف آمریکایی هنوز تفاوت دیدگاه 
داریم و سه کشور اروپایی در این موضوعات 
با آمریکا همکاری می کنند، اما آقای بورل و 
مورا تالش دارند به راه حلی دست پیدا کنیم. 
این موضوعات حل مسائل آژانس و تضمین 
اقتصادی و تسری تحریم به طرف های ثالث 

است.« 
اما همزمان با این تحوالت شماری از وزیران 
امور خارجه پیشین و دیپلمات های ایرانی 
که عمدتًا به جناح راست نزدیک هستند، 
در بیانیه ای به برخی تحوالت در منطقه و 
که  بیانیه ای  دادند.  نشان  واکنش  جهان 
بیانیه ای  تعبیری مشابه  به  را  آن  می توان 
دانست که چندی پیش، شماری از وزیران 
امور خارجه پیشین و دیپلمات های نزدیک 
به جریان اصالحات صادر کرده و خواستار 
تعامل با جهان شده بودند. در بیانیه دیروز 
وزیران امور خارجه و دیپلمات های نزدیک 
به اصولگرایان، مواضعی متفاوت اتخاذ شد 
و آن ها ضمن محکومیت آن چه »اقدامات 
و  تروریست ها  ددمنشانه  و  ناجوانمردانه 
جنگ  در  دشمنان  توطئه  و  اغتشاشگران 
ایران«  اسالمی  جمهوری  علیه  ترکیبی 
خواستند  جامعه  خواص  از  خوانده اند، 
که »مسئوالنه به میدان آمده و با دفاع از 
کیان اسالم، انقالب اسالمی و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران، وظیفه دینی و مّلی 

خود را ادا نمایند.«

وزیر امور خارجه از آخرین تحوالت مذاکرات برجام سخن گفت

گسترش برنامه هسته ای به رغم فشار و قطعنامه سیاسی
شماری از پیشکسوتان وزارت امور خارجه در بیانیه ای از خواص جامعه خواستند با دفاع از کیان اسالم، 
انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، وظیفه دینی و ملی خود را ادا کنند

آیت هللا جوادی آملی:
اگر میان مردم و نان

آنها فاصله بیفتد، خبری 
از دین نخواهد بود

ارائه  خواستار  شیعه که  تقلید  مرجع  یک 
راه حل  به عنوان  جامعه  به  حوزه  پیام 
است:  گفته  شده،  مشکالت  از  برون رفت 
نصیحت  صرفا  مدیریتی،  مسائل  »در 
نصیحت  نیست؛  کارساز  مسئوالن  کردن 
و  می داند  را  راه  که  است  جوانانی  برای 
راه حل  مدیریتی  امور  اما  می روند،  بیراهه 
گزارش  به  نصیحت.«  نه  می خواهد، 
با  دیدار  در  آملی  جوادی  آیت هللا  شفقنا، 
جامعه  عمومی  مجمع  اعضای  از  جمعی 
بر  تاکید  با  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین 
را  »امید«  آرزو،  و  امید  میان  تفاوت 
به زمانی دانست که فرد مقدماتی  مربوط 
را فراهم کرده و منتظر نتیجه است؛ حال 
آن که به باور او، »آرزو« یعنی انتظار برای 
فراهم کردن  و  مقدمه چینی  بدون  نتیجه 
چیزی  که  »کشاورزی  گفت:  او  شرایط. 
کاشته و منتظر باران است، در حالت امید 
است اما کشاورزی که چیزی نکاشته و در 
آرزوست.«  حالت  در  است،  باران  آرزوی 
این مرجع تقلید شیعه همچنین با استناد 
به صحیفه سجادیه، از این گفت که ما از 
خدا می خواهیم که به ما »حسن الوالیه« 
بدهد و توضیح داد: »این یعنی فرد بتواند 
امرش  تحت  و  زیرمجموعه  را که  کسانی 
در  کسی  هر  کند؛  اداره  خوب  هستند، 
است  والی  نوعی  به  خودش  حوزه کاری 
باشد.«  داشته  الوالیه«  »حسن  باید  و 
استناد  با  همچنین  آملی  جوادی  آیت هللا 
در  اسالم گفت که  پیامبر  از   روایتی  به 
و  مردم  بین  »خدایا  آمده   روایت  این 
کرد:  اضافه  و  نینداز«  جدایی  آنها  نان 
»اگر بین مردم و نان مردم فاصله بیفتد، 
با  او  بود.«  نخواهد  دین  از  خبری  دیگر 
مملکت«،  نان  یعنی  »اقتصاد  اینکه  بیان 
و  غارت ها  جلوی  »باید  کرد:  تصریح 
و  شود  گرفته  میلیاردی  اختالس های 
مشکالت اقتصادی حل شود.« این مفسر 
کرد:  خاطرنشان  کریم  قرآن  برجسته 
السالم  علیه  ابیطالب  بن  علی  اگر  »رهبر 
طرف  یک  خوب  رهبر  داشتن  باشد،  هم 
قضیه است، از آن طرف مجموعه مسئوالن 
اینکه  بیان  با  او  عمل کنند.«  درست  باید 
فراوان خدادادی  امکانات  دارای  ما  کشور 
است، گفت: »ما تقریبا یک درصد جمعیت 
را  جهان  امکانات  درصد   ۱۰ ولی  جهان 
برنامه ریزی  با  باید  که  داریم  اختیار  در 
داد.«   سامان  را  کشور  وضعیت  درست، 
تاکید  با  همچنین  آملی  جوادی  آیت هللا 
پاسداشت خون شهدا گفت: »ما  لزوم  بر 
شهدایی داشتیم که در زمستان کردستان 
مقاومت کردند  آنقدر  سنگرها  حفظ  برای 
شکل  این  به  و  زدند  یخ  سرما  از  از  تا 
پاک  های  خون  این  رسیدند.  شهادت  به 
عالوه  هستند.  کشور  سرمایه های  شهدا 
به  این خود مردم هم سرمایه کشور و  بر 
لذا  هستند؛  دین  ستون  نهج البالغه  تعبیر 

توجه کرد.« مردم  نیازهای  به  باید 

دیدار و گفت وگوی روسای 
جمهور ایران و بالروس 

رئیس جمهوری صبح روز چهارشنبه در دیدار نخست 
دو کشور همواره  روابط  اینکه  بیان  با  بالروس  وزیر 
دوستانه بوده و در مالقات های اخیر سران دو کشور 
شده  تاکید  فیمابین  همکاری های  گسترش  بر 
کشورهایی  ارتباط  تقویت  و  توسعه  گفت:  است، 
تحت  استقالل خود  برای حفظ  تالش  دلیل  به  که 
راهکارهای  از  گرفته اند،  قرار  ظالمانه  تحریم های 
است.  تحریم ها  از  برون رفت  و  کردن  خنثی  موثر 
اینکه  به  اشاره  با  رئیسی  ابراهیم  ایرنا،  به گزارش 
جمهوری اسالمی ایران با وجود تحریم های ظالمانه 
همه  در  چشمگیری  پیشرفت های  بی سابقه  و 
است،  داشته  اقتصادی  زمینه  در  جمله  از  عرصه ها 
متنوع  ظرفیت های  بالروس  و  ایران  امروز  افزود: 
یکدیگر  با  تعامالت  توسعه  برای  چشمگیری  و 
دو کشور  اراده جدی سران  اظهار داشت:  او  دارند. 
موانع  می تواند  فیمابین  روابط  سطح  ارتقای  برای 
برطرف  را  تعامالت  گسترش  راه  سر  بر  احتمالی 
کند. نخست وزیر بالروس نیز در این دیدار با بیان 
تقویت  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  رویکرد  اینکه 
پیش روی  جدیدی  چشم انداز  منطقه ای،  تعامالت 
است،  کرده  ایجاد  کشور  دو  روابط  سطح  ارتقای 
دوستانه  همواره  کشور  دو  روابط  کرد:  تصریح 
بین المللی  عرصه  در  مینسک  و  تهران  و  بوده 
امروز  و  داشته اند  سازنده ای  همکاری های  نیز 
هماهنگی سیاسی میان دو کشور در باالترین سطح 
فرارسیده  اقتصادی  روابط  گسترش  زمان  و  بوده 
رشد  به  اشاره  با  همچنین  رومن گالوچنکو  است. 
سه برابری تجارت میان دو کشور در یکسال گذشته 
بالروس  جمهور  رئیس  دستور  به  خاطرنشان کرد: 
و  بررسی کرده  دقت  به  را  دو کشور  روابط  سابقه 
سرفصل های  و  همکاری ها  گسترش  راه  نقشه 
دقیق  شکل  به  را  مابین  فی  روابط  سطح  ارتقای 
اجرایی  را  آنها  با سرعت  بتوانیم  تا  تعیین کرده ایم 

کنیم. عملیاتی  و 

رئیس جمهوری: 
دولت برای شنیدن

حرف معترض و مخالف 
گوش شنوا دارد 

روز  نشست  در  سیزدهم  دولت  رئیس 
چهارشنبه هیئت دولت با تصریح کرد: امروز 
جنگ  به  هدفمند  صورت  به  دشمن  که 
آمده  انقالب اسالمی  با داشته های  ترکیبی 
سرمایه  و  جامعه  اعتماد  و  امید  نشاط،  و 
با  مقابله  راه  هدف گرفته،  را  ما  اجتماعی 
پرهیز  او  توطئه های  و  فتنه ها  شیطنت ها، 
به  مربوط  امور  انجام  در  تاخیر  گونه  هر  از 
رفاه و آسایش مردم و کار و تالش مضاعف 
ایرنا،  به گزارش  برای حل مشکالت است. 
حرکت  »لزوم  بر  تاکید  با  رئیسی  ابراهیم 
مسئله محور دستگاه های اجرایی« و »تامین 
معیشت  به  توجه  ویژه  به  مردم  نیازهای 
آنها«، در بخش دیگری از سخنانش ناامنی 
امنیت  و گفت:  دانست  دولت  قرمز  را خط 
پیشرفت کشور  و  رشد  زیربنای  آرامش  و 
و  و کسب  اقتصادی  علمی،  فعالیت های  و 
کارهای مردم است که دستگاه های مسئول 
باید به آن توجه ویژه داشته باشند. رئیسی 
معترض  حرف  شنیدن  برای  دولت  افزود: 
با  اعتراض  اما  دارد،  شنوا  مخالف گوش  و 
اغتشاش  دارد.  تفاوت  اغتشاش  و  آشوب 
هم مانع گفت وگو و هم مانع هر نوع توسعه 
آن  با  دارند  انتظار  مردم  و  است  یافتگی 
برخورد قاطع شود. رئیسی همچنین با اشاره 
به دست های پنهان برای اخالل در بازار ارز، 
از دستگاه های مرتبط خواست تدابیر اتخاذ 
دقت  و  سرعت  با  را  زمینه  این  در  شده 

کنند. اجرایی 

معرفی وزیر راه پس از پایان 
تعطیالت مجلس

سخنگوی دولت اعالم کرد که به محض آغاز به کار 
مجلس  به  سازی  شهر  و  راه  جدید  وزیر  مجلس، 
بهادری  علی  ایسنا،  به گزارش  شود.  می  پیشنهاد 
جهرمی در حاشیه نشست روز گذشته هیئت دولت 
بیان  شهرسازی  و  راه  وزیر  استعفای  به  اشاره  با 
کرد: در جلسه هیئت دولت با توجه استعفای اخیر 
بیماری، آقای  به دلیل تشدید  آقای رستم قاسمی 
حضور  وزارت خانه   سرپرست  به عنوان  افندی زاده 
تشکر  قاسمی  آقای  یکساله  زحمات  از  داشتند. 
سرپرستی  دوره  برای  موفقیت  آروزی  می کنیم. 
و  جمهور  رئیس  او گفت:  داریم.  افندی زاده  آقای 
اعضای دولت از زحمات آقای قاسمی تقدیر کردند 
بزگوار  این  برای  عاجل  و شفای  آرزوی سالمتی  و 
به  خودش  هفتگی  تعطیالت  در  مجلس  داشتند. 
هفته  در  فعالیتش  آغاز  محض  به  و  می برد  سر 
به  دولت  از سوی  راه   وزارت  پیشنهادی  وزیر  آتی 

شد. خواهد  معرفی  مجلس 

روایت سخنگوی »جبهه 
اصالحات« از جزئیات دیدار

با شمخانی و اژه ای
خبری درباره نشست هیئت رئیسه جبهه اصالحات 
الیاس  امام،  جواد  نبوی،  بهزاد  جمله  از  ایران 
با  مرعشی  حسین  و  صادقی  محمود  حضرتی، 
رئیس قوه قضائیه و علی شمخانی منتشر شد. هر 
منتشر  دیدار  این  درباره  بیشتری  چند که جزئیات 
داشت  آن  از  حکایت  ها  تحلیل  برخی  اما،  نشد، 
و  اصالح طلب  کشور سران  در  اخیر  ناآرامی های  که 
اصولگرا را گردهم آورده و اصالح طلبان پیشنهاداتی 
به گزارش  ارائه کرده اند.  کشور  بهتر  اداره  درباره  را 
درباره  اصالحات  جبهه  سخنگوی  اقتصادنیوز، 
با  اصالحات  جبهه  رئیسه  هئیت  دیدار  جزئیات 
امنیت  عالی  شورای  دبیر  و  قضائیه  قوه  رئیس 
این  آنچه که  از  این دیدارها تحلیلی  ملی گفت: در 
همچنین  شد.  ارائه  دارد  جریان  ایران  در  روزها 
حق  به  مطالبات  و  خواست ها  درباره  توضیحاتی 
با  برخوردهای خشن  از  پرهیز  بر  و  داده  معترضان 
لباس  نیروهای  بکارگیری  بخصوص  و  معترضین 
شخصی تأکید شد. علی شکوری راد تاکید کرد که 
اجتناب  و  مردم  اعتراض  رسمیت شناختن حق  به 
ایجاد  نیز  و  اعتراضات  همه  نامیدن  اغتشاش  از 
فرصت امن برای طرح اعتراضات مردم به خصوص 
در دانشگاه ها از نکات دیگری بود که به آن پرداخته 
شد. او همچنین درباره تاثیر گذاری این دیدار گفت: 
با مسئولینی  را  نظرات خود  اصالحات  اعضاء جبهه 
به خصوص  و  میان گذاشتند  در  مالقات کردند  که 
بازداشت شدگان،  و  معترضان  با  برخورد  زمینه  در 
هشدارهای الزم را داده و متذکر شدند که برخورد با 
دموکراتیک  و  قانونی  برخورد  می بایست  معترضان 
شود.  اجتناب  خشن  برخورد  نوع  هر  از  و  باشد 
دیدار  این  انتخاباتی  ابعاد  درباره  شکوری راد 
صحبت  انتخابات  درباره  »اصال  کرد:  خاطرنشان 
به  نسبت  رویکردی  هیچ  هنوز  اساسًا  و  نشد 

ندارد. وجود  اصالحات  جبهه  در  انتخابات 

مشاور تیم مذاکره کننده 
جمهوری اسالمی در مذاکرات 
وین با تاکید بر اینکه »آمریکا 
و اتحادیه اروپا باید بدانند که 
تکبر عواقب دارد«، نوشت: امید 
رژیم های غربی به تحریم ها، 
لیبرال های ایران، اغتشاشگران 
و تروریست ها، تماما شکست 
خورده است؛ با عمیق تر شدن 
بحران جهانی، اهرم فشار غرب 
رنگ می بازد

حمید سیاسی در توییتی 
در باره طرح موسوم به 
»ممنوع الخروجی دانشجویان« 
نوشت: اراذلی که به اسم 
دانشجو هر روز به بهانه ای 
دانشگاه شریف را متشنج می 
کند، دنبال بهانه ای برای اخراج 
و در گام بعد اقامت گرفتن در 
اروپا هستند. راه مواجه با آن ها 
مطابق ضوابط دانشگاه، ابتدا 
اخراج و سپس ممنوع الخروجی 
۱۰ تا ۱۵ساله است. باور کنید 
وحشی بازی در محیط دانشگاه 
تمام می شود

در روزی که وزیر امور خارجه در یک نشست خبری از آمادگی ایران برای توافق احیای برجام به شرط رعایت خطوط قرمز 
جمهوری اسالمی سخن گفت، رئیس سازمان انرژی اتمی با توضیحاتی درباره اقدام متقابل ایران در راستای تولید اورانیوم 
۶۰ درصد در واکنش به قطعنامه هفته گذشته شورای حکام آژانس، گفت که »کل این عملیات در چارچوب موازین و 

مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی است.«

گزارش روز
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اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون آموزش اعالم وصول طرحی برای برخورد با دانشجویان را تکذیب کردند

عقب نشینی مجلس از طرح مجازات دانشجویان
مجلس یازدهمی  تازه  طرح  خبر  انتشار 
عمومی  افکار  انتقاد  از  موجی  دیگر  بار 
بهارستان  ساختمان  ساکنان  به سوی  را 
علی  دیروز  که  طرحی  برانگیخت. 
مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری  
در گفت وگو با »پیام ما« آن را نه تنها مغایر 
شهروندان،  حقوق  و  کشورداری  اصول 
اصول  با  تضاد  در  حال  عین  در  بلکه 
بود.  کرده  تفسیر  اساسی  قانون  متعدد 
انتقاد  این طرح  به  مجتهدزاده در حالی 
کرده که نمایندگان در این طرح پیشنهاد 
که  صورتی  در  دانشجویان  که  کرده اند 
نمایندگان  که  بزنند  اقداماتی  به  دست 
دانشگاه ها،  در  »هنجارشکنی  به  آن  از 
به  کردند،  تعبیر  بلوا«  و  آشوب  ایجاد 
خواهند  ممنوع الخروج  سال   ۱۰ مدت 
شد. طرحی که همچنین در بخشی دیگر 
از آن، »هرگونه اقدام دانشجویان که در 
پژوهشی  و  آموزشی  ماموریت های  روند 
ایجاد کند«، جرم انگاری  اخالل  دانشگاه 
کرده اند  پیشنهاد  طرح  طراحان  و  شده 
باید  می دانند،  جرم  آن چه  با  برخورد  در 
محاکمه  انضباطی  احکام  را  دانشجویان 
کرد و عالوه بر آن در این طرح آورده اند 
که این دانشجویان را محکوم به پرداخت 
مقطع  آن  در  تحصیل  هزینه های  کل 

کرد. خواهند  آموزشی 
خبرگزاری فارس نیز روز گذشته در دفاع 
طراحان  از  یکی  سراغ  به  طرح،  این  از 
آن رفت و به نقل از این نماینده نوشت: 
و  اندیشی  آزاد  کرسی های  »برگزاری 

ایجاد فضای باز گفت وگو در دانشگاه ها 
همواره مورد تاکید مسئوالن بوده اما در 
دانشگاه  در  هنجارشکنان  اخیر  روزهای 
دانشجویی  تشکل های  دعوت  به رغم 
و  آزاد اندیشی  کرسی های  در  حضور  به 
تریبون های آزاد از حضور در این جلسات 
که  حالی  در  اما  کرده اند.«  خودداری 
افکار عمومی  انتقاد  شاهد موج گسترده 
بودیم  مجلس  طرح  این  به  واکنش  در 
اصولگرا  چهره های  برخی  همزمان  که 
جریان  این  تندروی  طیف  به  منتسب 
از  پرداختند.  طرح  از  دفاع  به  سیاسی 
این  توییتی در  جمله حمید سیاسی در 
باره نوشت: »اراذلی که به اسم دانشجو 
را  شریف  دانشگاه  ای  بهانه  به  روز  هر 
برای  بهانه ای  دنبال  می کنند،  متشنج 
در  اقامت گرفتن  بعد  گام  در  و  اخراج 
مطابق  آن ها  با  مواجه  راه  هستند.  اروپا 
سپس  و  اخراج  ابتدا  دانشگاه،  ضوابط 
ممنوع الخروجی ۱۰ تا ۱۵ساله است. باور 
دانشگاه  محیط  در  بازی  وحشی  کنید 

می شود.« تمام 
سوی  از  بیانیه ای  امضای  اخیرا 
محکومیت  در  نمایندگان  از  نفر   ۲۲۷
اعتراضات اخیر و پیشنهاد قصاص برای 
انتقادی  واکنش  با  نیز  بازداشت شدگان 
ادامه  در  و  شد  همراه  عمومی  افکار 
درپی  را  نمایندگان  برخی  عقب نشینی 
داشت، دیروز هم یک عضو هیئت رئیسه 
مجلس  تازه  طرح  با  ارتباط  در  مجلس 
بیان  رشیدی  محمد  کرد.  اظهارنظر 

و  علمی  از جامعه  اینکه طرح »حمایت 
دانشگاهی«  محیط های  انضباط  ارتقای 
نیست، گفت که  مجلس  کار  دستور  در 
این طرح در مجلس اعالم وصول نشده 
و اساسا اعمال یک سری محدودیت ها 
نمایندگان  مدنظر  دانشجویان  برای 
به  اشاره  با  رشیدی  نیست.  مجلس 
طرح »حمایت از جامعه علمی و ارتقای 
انضباط محیط های دانشگاهی« به ایسنا 
گفت: در فضای مجازی، برخی از مردم 
این سوال را مطرح می کنند که آیا قرار 
دانشجویان  برای  محدودیت های  است 
ممنوع الخروج  آنها  و  شده  گرفته  درنظر 
که  داد  توضیح  باید  پاسخ  در  شوند؟ 
این طرح نظر یک نماینده مجلس و نه 
اکثریت و کل نمایندگان مجلس است.«  
»حمایت  طرح  اینکه  بیان  با  رشیدی 
انضباط  ارتقای  و  علمی  جامعه  از 
وصول  اعالم  دانشگاهی«  محیط های 
نمایندگان  از  »بسیاری  گفت:  نشده، 
صحن  به  که  می نویسند  را  طرح هایی 
این  ندارد.«  بررسی  قابلیت  و  نمی آید 
کرد:  تاکید  ادامه  در  مجلس  نماینده 
»همه ما به دانشجویان عالقه مندیم؛ آنها 
و  رشد  در  در  و  هستند  کشور  آینده ساز 
و  توصیه  دارند،  مشارکت  بالندگی کشور 
 تاکید مقام معظم رهبری نیز حمایت از 
یکسری  اعمال  پس  است  دانشجویان 
مدنظر  دانشجویان،  برای  محدودیت ها 
رشیدی  نیست.«  مجلس  نمایندگان 
ادامه داد: »رسانه های دشمن این طرح را 

به عنوان طرح جمعی از  نمایندگان بیان 
کرده که می خواهد در دستور مجلس قرار 
این  ندارد.  صحت  چیزی  چنین  گیرد؛ 
طرح اکثریت مجلس نیست و نظر یک 
نماینده مجلس است که خودش باید از 
نداریم و  آن دفاع کند. ما چنین نظری 
آن را دنبال نمی کنیم.« این عضو هیئت 
مجددا  جمع بندی  در  مجلس  رئیسه 
جامعه  از  »حمایت  »طرح  کرد:  بیان 
محیط های  انضباط  ارتقای  و  علمی 
دانشگاهی« در دستور کار مجلس نیست 
نماینده  یک  نظر  می گویم که  هم  باز  و 
نظر  است؛  نشده  وصول  اعالم  و  است 
است  دانشجویان  به  کمک  نمایندگان 
پیشرفت  و  رشد  عرصه های  در  آنها  تا 
نه  باشند  داشته  جدی  مشارکت  کشور 
صورت  توهین آمیز  برخورد  آنها  با  اینکه 
محدودیت ها  برخی  اعمال  با  و  گرفته 
پایان گفت:  در  رشیدی  شوند.«   دلسرد 
مختلف  مسائل  در  را  دانشجویان  »باید 
اکثر  داد؛  اجتماعی مشارکت  و  سیاسی 
انقالب  و  نظام  گرو  در  دل  دانشجویان 
برخی  است  ممکن  بین  این  در  دارند. 
نظری داشته که  و  انتقاد  دانشجویان  از 
باید آنها را شنید تا به حل مسائل کمک 

شود.«
کمیسیون  عضو  کرمی،  ویس  مهرداد 
مطرح  با  رابطه  در  نیز  مجلس  آموزش 
تشدید  هدف  با  طرحی  تهیه  شدن 
جمله  از  دانشجویان  برای  مجازات ها 
ممنوع الخروجی ۱۰ ساله به »ایلنا« گفت: 
»چنین طرحی را ندیده ام، بعید می دانم 
به نظرم  باشد  اگر هم  باشد و  که مطرح 
برخی  کردن  مطرح  کنونی  فضای  در 

است«. بی سلیقگی  موضوعات 
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علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت 
آلودگی  »موضوع  خبرنگاران گفت:  جمع  در 
اجرایی  دستگاه های  همه  فراگیر  بحث  هوا 
کشور است که مکلف هستند تکلیف خود را 
انجام دهند و هر دستگاهی که َجو و منابع 
آبی را تخریب کند باید پاسخگو باشد. ما سه 
هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت 
کشور برگزار شده بود، به این دستگاه ها دو 
با  نشست هایی که  با  تا  دادیم  مهلت  هفته 
زیست  محیط  سازمان  در  ما  معاونت های 
زمینه  در  را   ۱۴۰۲ نیاز  مورد  اعتبارات  دارند، 
کنند.«  مشخص  پاک  هوای  قانون  اجرای 
از  قانونی که پنج سال  اینکه اجرای  از  جدا 
قرار  بی توجهی  مورد  و  آن گذشته  تصویب 
گرفته، در دو هفته چطور ممکن خواهد بود، 
 ۱۰۳ بخش حدود  یک  در  به گفته سالجقه 
سه  دیگر  بخش  در  و  تومان  میلیارد  هزار 
تا  است  دستگاه ها  نیاز  مورد  دالر  میلیارد 
بتوانند در سال ۱۴۰۲ بخشی از قانون هوای 

را اجرا کنند. پاک 

چه کسی مقصر است؟
را  سوال  این  وضعیت،  این  تداوم 
پررنگ کرده که مقصر ادامه آلودگی کیست 
باز  سر  قانون  اجرای  از  دستگاهی  چه  و 

و  است  تکراری  البته  سوال  این  می زند؟ 
پاسخ های گوناگونی  متعدد،  بررسی های  در 
مورد،  آخرین  در  است.  شده  داده  آن  به 
بعضی  احضار  از  قضاییه  قوه  سخنگوی 
هوای  قانون  نشدن  اجرا  به دلیل  مسئوالن 
پاک خبر داده است. مسعود ستایشی صبح 
سه شنبه در نشستی خبری گفت که اجرای 
دادستانی کل کشور و  پاک در  قانون هوای 
حقوق  امور  حوزه  در  و  دادستان  نظارت  با 
به صورت  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  عامه 
متعددی  جلسات  و  شده  پیگیری  ویژه 
فعل ها  ترک  همچنین  است.  شده  تشکیل 
داده  ارجاع  مربوطه  بازرسی  هیئت های  به 
شده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان 
بازرسی گزارشی داده که در شعبه ۲ دادسرای 
و  شده  تشکیل  پرونده ای  کارکنان  ویژه 
اجرایی  دستگاه های  مسئوالن  از  افرادی 
پاک،  هوای  قانون  نشدن  اجرا  راستای  در 
احضار شدند. سخنگوی دستگاه قضایی ابراز 
تعیین  به زودی  موضوع  که  کرد  امیدواری 
هم  بازرسی  »سازمان  و گفت:  تکلیف شود 
اقدامات  و  داشته  پیگیری ها  از  نتیجه ای 
خوبی انجام شده و دستگاه های ضعیف در 

شدند.« اعالم  قانون  اجرای 
به طور شفاف درباره ترک  این نشست  او در 

سمیه  اما  نداد  توضیح  دستگاه ها  و  فعل ها 
زیست  محیط  فراکسیون  رئیس  رفیعی، 
مجلس شورای اسالمی در برنامه ای تلویزیونی 
از این دستگاه ها نام برد: وزارت نفت، وزارت 
نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان 

برنامه و بودجه و سازمان استاندارد.
محیط  حفاظت  سازمان  رفیعی  گفته  به 
قانون  اجرای  تکلیف در  از ۶۰  زیست بیش 
درصد«   ۱۰ از  »کمتر  داشته که  پاک  هوای 
تکالیف را انجام داده است و از سوی دیگر 
باید  که  بودجه  و  برنامه  سازمان  تعهدات 
بودجه اجرای این قانون را اختصاص می داد، 
در سال گذشته »نزدیک به صفر« بود. پیش 
با  بازرسی کل کشور  سازمان  رئیس  این  از 
چرا  شود که  مشخص  باید  اینکه  به  اشاره 
قانون  اجرای  برای  بودجه  و  برنامه  سازمان 
و در  نکرده  تعیین  اعتبار  پاک ردیف  هوای 
صورت تخصیص کجا هزینه شده، گفته بود: 
شد  مشخص  حتی  بررسی ها  این  در  »اگر 
عمل  خود  وظایف  به  پیشین  مسئوالن  که 
نکرده اند موضوع را گزارش دهید، در صورت 
نیاز پیشنهادات اصالحی به دستگاه ها اعالم 
شود و مدت زمان مشخص برای انجام این 
این  پایان  از  پس  اگر  و  تعیین  راهکارها 
مدت دستگاهی به وظیفه خود عمل نکرد بر 

شود.« برخورد  قانون  اساس 

شهردار تهران: مسئولیت مستقیم 
با ما نیست

تهران  مردم  دیروز،  تا  پاییز  ابتدای  از 
کرده اند.  تنفس  آلوده  هوای  در  را  روز   ۱۸
بحران  مدیریت  مدیرکل  چهارشنبه  عصر 
در  آالینده ها  انباشت  درباره  تهران  استان 
پایتخت هشدار داد و گفت: »مردم از تردد 
خودداری کنند.«  باز  فضای  در  غیرضروری 
هواشناسی،  سازمان  پیش بینی های  طبق 
انباشت آالینده ها تا اواخر جمعه ادامه دارد. 
این میان علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفته 
است که  شهرداری مسئول مستقیم آلودگی 
حاشیه  در  دیروز  او  نیست.  تهران  هوای 
جلسه هیئت دولت گفته: »ما به همراه ۲۲ 
دستگاه دیگر مسئولیت آلودگی هوای تهران 
ما  با  و مسئولیت مستقیم  داریم  برعهده  را 
نیست اما وظیفه داریم که پیگیری کنیم و 
نقل  و  حمل  توسعه  را  خود  حرکت  اساس 
عمومی گذاشته ایم تا بخش تردد خودروهای 
شخصی را با ایجاد آسایش و رفاه در حمل و 
نقل عمومی کاهش دهیم.« به گفته او سهم 
تردد خودروهای شخصی در تهران ۷۰ درصد 
است و باید خدماتی ارائه شود تا این میزان 

یابد. کاهش 

همه دولت ها کوتاه آمدند
روز سه شنبه محمدحسن آصفری، نایب 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، 
گفت: »برای کنترل آلودگی هوا قانون داریم 
او استفاده از  ولی اجرا نمی شود.« به گفته 
معادن  فعالیت  و  غیراستاندارد  سوخت های 
دولتمردان  و کوتاهی  سو  یک  از  شهرها  در 
سوی  از  زیستی  محیط  قوانین  اجرای  در 
ساالنه  تا  داده  هم  دست  به  دست  دیگر 
آصفری  شود.  تشدید  هوا  آلودگی  معضل 
آمده که  قانون صراحتا  »در  ایسنا گفت:  به 
اما  شود  استاندارد  نیروگاه ها  سوخت  باید 
نیروگاه های ما در نزدیکی شهرها از سوخت 
دور  را  قانون  و  می کنند  استفاده  مازوت 
حوزه  در  توقعی  مردم چه  از  دیگر  می زنند. 
ما  داشت.  می توان  زیستی  محیط  مسائل 
برای کنترل آلودگی هوا کمبود قانون نداریم، 
مشکل اصلی در حوزه اجرا است. زمانی که 
خود دولتمردان ما قانون را رعایت نمی کنند 
در حوزه  را  قانون  نمی رود که  توقع  از مردم 
مسائل محیط زیستی رعایت کنند.« نماینده 
باید  »دولت  گفت:  همچنین  اراک  مردم 
اما  باشد  قانون  صحیح  مجری  و  حامی 
سالیان  طول  در  دولت ها  تمام  متاسفانه 
زیستی کوتاه  محیط  مسائل  حوزه  در  سال 
آمده اند. این نگاه سبب شده تا آلودگی هوا 
در شهرهای ما پابرجا مانده و سال به سال 

شود.« تشدید  سرد  فصل  در 

اجرای ضعیف قانون
پژوهش های  مرکز  پارسال  بهمن 
را  پاک  هوای  قانون  گزارشی،  در  مجلس 
گزارش  این  اساس  بر  کرد.  آسیب شناسی 
پاک  قانون هوای  در  ماده مقرر  بین ۵۶  از 
به  ماده   ۲۲ اجرای  آن  فنی  آیین نامه  و 
صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده 
خوب، برآورد کارشناسی شده است. بنابراین 
بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای 
ضعیف و پس از آن اجرای متوسط و خوب 
کلی  طور  به  توصیفات  این  با  است.  بوده 
هوای  قانون  اجرای  در  اجرایی  دستگاه های 
پاک و آیین نامه فنی آن عملکرد ضعیف رو 
تا زمانی  بدیهی است  به متوسط داشته اند. 
نباید  باشد  این صورت  به  عملکرد  نحوه  که 
انتظار بهبود کیفیت هوا و تحقق هوای پاک 

داشت. را 
قانون  این  اجرای  در  ضعف  امسال،  تیرماه 
موجب شد رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  با  دیدار  در 
از  قانون(  ناظر  دستگاه  عنوان  )به  زیست 
خداییان  ذبیح هللا  انتقاد کند.  وضعیت  این 
مسئوالن  به  خطاب  سالجقه  با  نشستی  در 
به  توجه  »با  زیست گفت:  محیط  سازمان 
تمام این اختیارات برای اجرا نشدن تکالیف 
خود در زمینه قانون هوای پاک چه توجیهی 
قانون  این  اجرای  در  برای کوتاهی  دارید؟ 
هیچ دلیلی پذیرفته نیست، در این مدت چه 
اقداماتی انجام شده است؟ مسئولی می بیند 
مرجع ناظر بر اجرای قانون بی تفاوت است، 
قانون  این  اجرای  برای  باید  را که  اعتباری 
هزینه شود را جای دیگر هزینه می کند و به 

نمی کند.« عمل  خود  تکالیف 
فهرست  بود که  بنا  او  به گفته  زمان  آن  در 
دستگاه های سهل انگار در اجرای قانون هوای 
پاک به رئیس جمهور و رئیس محترم قوه 
پاک  هوای  قانون  در  شود.  اعالم  قضاییه 
برای ۱۰ دستگاه به صورت مستقیم تکالیفی 
نام پنج دستگاه  در نظر گرفته شده و حاال 
حاال  است.  آمده  فعل ها  ترک  فهرست  در 
به  قضایی  دستگاه  دوباره  ورود  با  دید  باید 
ماجرای قانون هوای پاک، آلودگی چه زمانی 

بست. برخواهد  رخت  ایران  آسمان  از 

مسئوالن وزارتخانه های نیرو  و نفت و سازمان های حفاظت محیط زیست
برنامه و بودجه و استاندارد به مراجع قضایی احضار شدند 

کسی قانون هوای پاک را گردن نمی گیرد
علی سالجقه: هر دستگاهی که َجو و منابع آبی را تخریب کند باید پاسخگو باشد

سمیه رفیعی: سازمان حفاظت محیط زیست بیش از ۶۰ تکلیف در اجرای قانون هوای پاک داشته 
که کمتر از ۱۰ درصد تکالیف را انجام داده است 

مدیرکل دفتر حفاظت 
از  زیست بوم ها و سواحل دریایی 

مطرح کرد

خطر انقراض 
تنها پستاندار دریای خزر 
زیست بوم ها  از  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
تدوین  به  اشاره  با  دریایی  سواحل  و 
برنامه اقدام ملی حفاظت از  فک خزری 
برای  امداد و نجات ویژه  از تشکیل تیم 
حفاظت از تنها پستاندار دریای خزر خبر 
وضعیت  درباره  متین  طالبی  محمد  داد. 
برنامه  تدوین  گفت:  مهر  به  خزری  فک 
در  خزری  از  فک  حفاظت  ملی  اقدام 
ایران بیش از ۶۰ درصد پیشرفت داشته 
چالش های  همه  حاضر  حال  در  و  است 
شده  احصا  و  بررسی  گونه  این  زندگی 

است.
او افزود: هم افزایی بین تمامی ذینفعان 
نظر  در  طرح  این  اجرای  و  تدوین  برای 
و  میان  برنامه های کوتاه،  و  شده  گرفته 
شده  پیش بینی  راستا  این  در  بلندمدت 

است.
زیست بوم ها  از  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
اساس  بر  داد:  ادامه  دریایی  سواحل  و 
سال  در  گرفته  انجام  مطالعات  آخرین 
خزر  دریای  در  گونه  این  تعداد   ۲۰۱۵
حدود ۷۰ هزار مورد گزارش شده در حالی 
 ۱ این گونه  تعداد  آن  قبل  سل های  که 

است. بوده  میلیون 
انقراض  خطر  به  اشاره  با  متین  طالبی 
کرد:  عنوان  خزر  دریای  پستاندار  تنها 
نه  جانوری  گونه  این  از  حفاظت  برای 
آذربایجان،  کشورهای  بلکه  ایران  تنها 
روسیه، ترکمنستان و قزاقستان هم باید 
همکاری داشته باشند و در واقع این پنج 
کشور ساحلی دریای خزر هستند که در 
و  جانوری  گونه های  از  حفاظت  زمینه 
حقوقی  مسئولیت های  دریا  این  دریایی 

دارند. زیستی  محیط  و 
این  نجات  و  امداد  تیم  داشت:  بیان  او 
تنها  آشوراده  در  ایران  در  جانور  گونه 
جزیره ایرانی دریای خزر تشکیل شده و 
هر فک که در تور صیادان قرار گیرد و یا 
نیاز به درمان باشد توسط یک دامپزشک 
است،  مستقر  آنجا  که  محل  در  حاذق 

می گیرد. صورت 

رئیس پژوهشکده آبزی پروری 
آب های داخلی کشور:

هفت  گونه آبزی 
تاالب انزلی در خطر 

انقراض هستند 
آب های  آبزی پروری  پژوهشکده  رئیس 
داخلی کشور با اشاره به آخرین تحقیقات 
از  ۴۵ گونه  حدود  روی  بر  صورت گرفته 
از  گفت:  انزلی  بین المللی  تاالب  آبزیان 
ماهی،  الی  ماش ماهی،  گونه ها  این  بین 
ماهی  سرگنده،  سس ماهی  سفید،  سوف 
تاالب  در  شیرین  آب  میگو  شاه  و  اسبله 
جمعیتی  وضعیت  سیم  ماهی  و  انزلی 
ایرنا  به  بورانی  ندارند. محمد صیاد  خوبی 
توضیح داد: جمعیت ماهی اسبله در تاالب 
انزلی بسیار کم شده است و به ندرت صید 
می شود، شاه میگوی آب شیرین هم چند 
در  درحالیکه  نشده  دیده  است که  سالی 
آبزیان صید  این  از  چند صد کیلو  گذشته 
وجود  صید  ترکیب  در  االن  ولی  می شد 
ندارند. او افزود: از ۴۵ گونه شناسایی شده 
گونه  سه  غیربومی،  گونه   ۱۱ انزلی  تاالب 
هستند. ایران  بومی  دیگر  ۳۱ گونه  و  بوم زاد 
صیاد بورانی با اشاره به مطالعات محققان 
جنوبی  حوضه  در   ۲۰۲۱ سال  در  ایرانی 
به دست  نتایج  دریای کاسپین گفت: طبق 
 ۱۱۹ تا   ۱۱۶ محققان  این  تحقیق  از  آمده 
آنها  از  برخی  شده که  ماهی گزارش  گونه 

هستند. حضور  تایید  نیازمند 
در  ایرانی که  پژوهشگر  داد:  ادامه  بورانی 
گیالن  سواحل  در  مطالعاتی   ۱۳۹۶ سال 
انجام داد گزارش کرد که ۵۰ گونه آبزی در 
وجود  دریا  در  ۵۰ گونه  و  آب های شیرین 
دارند که از این تعداد ۲۰ گونه غیربومی و 
گونه های بومی هم شامل پنج گونه ماهیان 
خاویاری، ۹ گونه کپورماهیان، هشت مورد 
 ۲ ماهیان،  سوف  گونه   ۲، ماهیان  شگ 
آزاد  ماهی  گونه   ۲ و  ماهیان  کفال  مورد 

. هستند
او یکی دیگر از گونه های بسیار مهم تاالب 
انزلی را صدف آنادونت دانست و گفت: این 
بسیار  نقش  بیولوژیک  تصفیه  در  صدف 
صدف  این  ذخایر  کاهش  و  دارد  مهمی 
آلودگی ها  آمدن  فائق  معنای  به  تاالب  در 
صدف  وجود  بنابراین  است  گونه  این  بر 
انزلی به لحاظ نگهداری  آنادونت در تاالب 
مانند  و  داشته  اهمیت  آالینده ها  از  برخی 
بسیار  و  می کند  عمل  زیستی  فیلتری 

است. تاثیرگذار  و  حیاتی 

سالجقه:  ما سه هفته قبل در 
ستاد هوای پاک که در وزارت 
کشور برگزار شده بود، به این 

دستگاه ها دو هفته مهلت 
دادیم تا با نشست هایی که 

با معاونت های ما در سازمان 
محیط زیست دارند، اعتبارات 

مورد نیاز ۱۴۰۲ را در زمینه 
اجرای قانون هوای پاک 

مشخص کنند

|پیام ما| روزهاست که آلودگی در هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت رخنه کرده و به بحرانی تکراری تبدیل شده است. آنقدر تکراری 
که هشدارها و خط و نشان ها و ضرب االجل ها برای اجرای قانون هوای پاک هم مدام تکرار می شود اما به نتیجه ای عملی نمی انجامد. 
دیروز، همزمان با انباشت آالینده ها در پایتخت و پیش بینی ادامه آلودگی کالنشهرها تا روز جمعه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
از مهلت دو هفته ای به دستگاه های اجرایی قانون هوای پاک خبر داد. این ضرب االجل در حالی است که پیش از این در تیرماه امسال، 
سازمان بازرسی کل کشور مامور شده بود تا با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف دو هفته وضعیت اجرای قانون هوای پاک 
را بررسی کند. قانون هوای پاک که در این روزهای آلوده به پررنگ ترین موضوع محیط زیستی کشور بدل شده، پنج سال پیش تصویب 
شد اما وضع آسمان در روزهای سرد کالنشهرها، گویای میزان پایبندی به اجرای آن است. اکنون خبر رسیده که در این ماجرا پای پنج 

دستگاه دارای ترک فعل -از جمله سازمان حفاظت محیط زیست- به مراجع قضایی باز شده است.

جدا از اینکه اجرای قانونی که 
پنج سال از تصویب آن گذشته 
و مورد بی توجهی قرار گرفته، در 

دو هفته چطور ممکن خواهد 
بود، به گفته سالجقه در یک 

بخش حدود ۱۰۳ هزار میلیارد 
تومان و در بخش دیگر سه 

میلیارد دالر مورد نیاز دستگاه ها 
است تا بتوانند در سال ۱۴۰۲ 
بخشی از قانون هوای پاک را 

اجرا کنند
|  

رنا
 ای

 |

سازمان باید در حدود ۳۲ 
میلیون هکتار از عرصه های 

کشور به طور مداوم گشت و 
کنترل داشته باشد، یعنی 

حدود ۱۹ میلیون هکتار 
مناطق چهارگانه و ۱۳ میلیون 

هکتار مناطق شکار ممنوع 
ما است

معاون محیط زیست طبیعی:
تنوع زیستی کشور حداقل ۱7۰۰ میلیارد تومان پول  می خواهد

تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
زیستی  تنوع  و  طبیعی  حوزه  اعتبار  گفت: 
میلیارد   ۳۳۹ حدود   ۱۴۰۱ سال  در  کشور 
تومان بود در حالی که با توجه به گستردگی 
این حوزه حداقل هزار  تنوع زیستی کشور 
 ۱۴۰۲ در سال  اعتبار  تومان  میلیارد   ۷۰۰ و 
نیاز دارد. حسن اکبری به ایرنا توضیح داد: 
حوزه  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
طبیعت و تنوع زیستی وظایف گسترده ای 
دارد و آنچه که تحت عنوان اعتبار سازمان 
به آن  ناچیزی  مصوب شده، ساالنه درصد 
مبنای کار  میزان  همان  و  می شود  اضافه 
این  است که  حالی  در  این  می گیرد.  قرار 
قانونا  چیزی که  آن  با  وجه  هیچ  به  مبلغ 
جزو وظایف سازمان محیط زیست است، 
همخوانی ندارد، سازمان باید در حدود ۳۲ 
طور  به  عرصه های کشور  از  هکتار  میلیون 
یعنی  باشد،  داشته  و کنترل  مداوم گشت 
چهارگانه  مناطق  هکتار  میلیون   ۱۹ حدود 
ممنوع  شکار  مناطق  هکتار  میلیون   ۱۳ و 

است. ما 
او افزود: در کنار رسیدگی به مسائلی مانند 
با  مقابله  آتش سوزی،  گیاهی،  پوشش 
آفات، تصرفات و حفاظت از حیات وحش 
نیز بر عهده ما است. مدیریت این عرصه ها 
و مدیریت گونه هایی که قبال آسیب دیده اند 

زیست  محیط  سازمان  وظایف  جزو  نیز 
وحش  حیات  از  حفاظت  همچنین  است. 
و گونه های جانوری در خارج از این مناطق 
نیز بر عهده سازمان است. از یک پرنده در 
تا گونه هایی  گرفته  شهر  یک  داخل  پارک 
زیستگاه های کشور  نقاط  دورترین  در  که 
زندگی می کنند، نیاز به حفاظت و مدیریت 
حیات  درباره  ما  اضافه کرد:  اکبری  دارد. 
چهارگانه  مناطق  به  محدود  فقط  وحش 
پرنده ای  هوبره که  مانند  نیستیم، گونه ای 
در خطر انقراض است عمده زیستگاه های 
آن خارج از مناطق مدیریتی ما است یعنی 
در مناطق آزاد زندگی می کند. همچنین سه 
گونه پرنده شکاری مانند بحری، باالبان و 
شاهین هم جزو گونه های در خطر انقراض 
هستند و به شدت قاچاق می شوند این در 
مربوط  فعالیت های  تمام  که  است  حالی 
به زنده گیری آنها در خارج از مناطق تحت 
مدیریت سازمان انجام می شود که مقابله 

با آن به اعتبار کافی نیاز دارد.
مشخص  شرایط  این  گفت:  همچنین  او 
فعالیت ها،  این  از  زیادی  بخش  می کند 
مقابله ها، پیشگیری ها و کشفیات تخلفات 
در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان 
اتفاق می افتد و نشان دهنده این است که 
باید تالش سازمان محیط زیست در تمام 

بیفتد. اتفاق  خاک کشور 

آگهی مناقصه
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 چهارم آذر ۹۷؛ یک سال پس زلزله مهیب 
»ازگله« در سال ۹۶ در شبی پاییزی، وقوع 
بر  عالوه  ریشتر،   ۳ و   ۶ بزرگی  به  زلزله ای 
مرگ بیش از ۷۰۰ انسان و هموطن، شهرهای 
سرپل ذهاب، بخشی هایی از کرمانشاه، قصر 
شیرین و تا روستاهایی در دامنه های داالهو 
در مسیر کوهستانی  رو کرد. حتی  و  زیر  را 
و  کوه ها  می کردی  حرکت  که  یارسان 
افتاده  و  شکافته  را  سترگ  صخره های 

می دیدی.

و  نجات  و  امداد  عملیات  اتمام  از  پس 
به  نوبت  ممکن،  حد  تا  آواربرداری  پس 
رسید  مناطقی  بازسازی  برای  برنامه ریزی 
بودند.  شده  تخریب  درصد   ۹۰ حدود  تا  که 
بازسازی ای که با گذشت ۵ سال هنوز تکمیل 
 ۱۴۰۰ سال  تابستان  در  است.  گرچه  نشده 
بود  اعالم کرده  سرپل  ذهاب  وقت  فرماندار 
اتمام  با  که تمام زلزله زدگان این شهرستان 

مسکونی  واحدهای  در  اکنون  هم  بازسازی 
حاال  اما  یافتند  سکونت  استیجاری  و  دائم 
بازسازی  در  فقط  نه  که  می گوید  دولت 
بلکه  است  نبوده  موفق  دولتی  بخش های 
گویی بازسازی منازل مسکونی نیز به اتمام 

است.  نرسیده 

به  پاسخ  در  ذهاب  سرپل  فعلی  فرماندار 
»پیام ما« از به سرانجام نرسیدن بازسازی ۵ 
درصد از منازل مسکونی سرپل ذهاب پس از 

زلزله سال ۹۶ تاکنون خبر می دهد.

فاجعه بار  زلزله های  مورد  در  بابلی  صدرهللا 
 ۲۱ »زلزله  می گوید:   ۹۷ و   ۹۶ سال های 
یک  ذهاب  سرپل  شهرستان  در   ۹۶ آبان 
 ۳۰۰ و  هزار   ۹ از  بیش  بود که  ویرانگر  زلزله 
واحد شهری تخریب و ۱۲ هزار و ۴۰۰ واحد 
زلزله  با  آسیب ها  این  دید.  آسیب  تعمیری 
برای  تاکنون  است.   برابر  دو  بعد  سال 

آسیب دیده  واحدهای  تعمیر  و  بازسازی 
اعتباری بالغ بر یک هزار و ۸۰ میلیارد تومان 
تسهیالت و مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان بالعوض 

است.« شده  پرداخت  واحدها  به 

خانه های  بازسازی  مورد  در  همچنین  او 
روستایی  بخش  در  می گوید:  هم  روستایی 
هزار  چهار  و  احداثی  واحد   ۶۰۰ و  هزار  پنج 
و ۳۵۰ واحد تعمیری وجود داشت و تمام 
زلزله  عمرانی  اعتبارات  از محل  واحدها  این 
نقش  بازسازی  در  مردم  شدند.  بازسازی 
مهمی داشتند و پای کار آمدند اما به دالیل 
زلزله  از  سال  پنج  گذشت  از  بعد  مختلف 
منازل  از  درصد  پنج  حدود  ذهاب  سرپل 
امید  و  نشدند  بازسازی  هنوز  مسکونی 
اندیشیده  بازسازی  برای  چاره ای  راه  است 
شود. از زلزله سرپل ذهاب فرصت هایی هم 
آن  اجتماعی  مزایای  از  یکی  شد که  ایجاد 
مهاجرت معکوس مردم از شهر به روستا بود. 

 ۱۰ تاکنون  متاسفانه  اداری  ساختمان های 
درصد بازسازی شدند و برای مساجد، مراکز 
فرهنگی و برخی از اماکن ورزشی هنوز کار 
احداث و مقاوم سازی انجام  نشده و یکی از 

است. شهرستان  مردم  مطالبات 

ِرئیس  از محل سفر  امیدوار است که  بابلی 
بازسازی  تکمیل  اعتبار  استان،  به  جمهوری 
کند:  پیدا  تخصیص  نیز  بخش ها  سایر 
و  کرمانشاه  به  جمهوری  رئیس  سفر  »در 
و  احداث  برای  برآوردی  ذهاب  سرپل  شهر 
نیمه کاره صورت  مقاوم سازی ساختمان های 
اعالم  دولت  هیئت  به  ریالی  رقم  و  گرفت 
شده که امیدوارم با تزریق این اعتبار شاهد 
خدمات  ارائه  برای  مناسب  ساختمان های 
مشکل  باشیم.  فهیم  مردم  به  بهتر  هرچه 
دیگر ما بعد از ۵ سال، تکمیل زیرساخت های 
و  شهر  بازسازی  برای  ما  است.  آسیب دیده 
اعتبارات کافی  نیازمند  ارائه خدمات شهری 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  سوی  از 
و  شهری  زیرساخت های  از  برخی  هستیم. 
کانال های کشاورزی  و  رودخانه ها  از  برخی 
اعتبارات کافی  نیازمند  شدند،  تخریب  که  
است که در اختیار آب منطقه ای قرار گیرد و 
دیوارهای داخل شهر و خارج از شهر بازسازی 
و  دولتی  ساختمان های  بحث  در  شود. 
را تکمیل کرده ایم  خصوصی فقط ۵ درصد 
و برای همه بخش ها نیازمند اعتبار هستیم. 

ساختمان های  از  برخی  کتابخانه ها،   
در  فرهنگی  مکان های  و  مساجد  اداری، 
زلزله  از  پس  ذهاب  سرپل   شهرستان های 
بازسازی  و  تعمیر  هنوز  سال گذشته  پنج 
نشده و تنها حدود ۱۰ درصد از ساختمان های 
بر  بازسازی شده اند.  و  مقاوم سازی  اداری 
سرپل   شهرستان  مردم  نیازهای  اساس 
خدمات  ارائه  منظور  به  همچنین  و  ذهاب 
بهتر، پیگیر مطالبات در زمینه مقاوم سازی 
با  کار  روند  تا  بوده  الزم  بازسازی های  و 

شود.« دنبال  باالتری  سرعت 

بنابر اعالم اداره کل راه و شهرسازی استان 
کرمانشاه و تایید ستاد بازسازی این استان 
که البته اکنون فقط نامی از آن مانده است 
برای بازسازی ۵۶ ساختمان اداری و عمومی 
 ۲۰۰ از  بیش  شهر،    این  در  شده  تخریب 
تا کنون  است که  نیاز  بودجه  تومان  میلیارد 

تخصیص پیدا نکرده است. 

نه  شرایط  این  در  ذهاب  سرپل  شهروندان 
فقط از سیمای فعلی شهر گالیه مندند بلکه  از 
توجه نکردن دولت به وضعیت زندگی شان و 
سردرگمی برای دریافت خدمات از اداره های 

دولتی هم شکوه دارند. 

محمد عبد سعدی یکی از شهروندان این شهر 
است که نه فقط موفق به بازسازی منزلش در 
مجاورت مجتمع مسکن مهر این شهر نشده 
است بلکه دیگر دست از تالش و تقال برای 

دریافت برخی امتیازات نیز کشیده است. 

کانکسی  در  فرزند کوچکش  عبدسعدی که 
هنوز  می گوید:  آمده  دنیا  به  زلزله  از  پس 

بازسازی کنیم.  را  خودمان  خانه  نتوانستیم 
آمد  زلزله  وقتی  و  داشتم  فرزند   ۲ من 
در  کوچکمان  فرزند  بود.  باردار  همسرم 
است  سال   ۳ االن  و  آمده  دنیا  به  کانکس 
که دارد در خانه کوچکی که مستاجری است 
بزرگ می شود. انقدر پیگیری کردیم و رفتیم 
و  اول  آمدیم که خسته شدیم. سال های  و 
دوم گفتند که دولت مصالح رایگان می دهد 
اما باید در نوبت بمانیم. در مورد وام بالعوض 
ساخت و ساز هم اوضاع همین بود. بعد هر 
نمی شود.  پیدا  سیمان  کشور  در  گفتند  روز 
مصالح گران شده است. هنوز که هنوز است 
خانه ما به صورت ویران افتاده است و حتی 
این  از  آوار آن خارج نشده. دیگر  از  بخشی 

اداره رفتن هم خسته شدم.  آن  و  اداره 

سایر  را  می گوید  عبدسعدی  محمد  آنچه 
شهروندانی که جزو آن ۵ درصد جامانده از 
از  برخی  اما  می گویند  نیز  هستند  بازسازی 
خارج  آمارگیری  گردونه  از  شهروندان  این 
از  پس  مستاجرانی که  از  شده اند. گروهی 
تخریب منازل در زلزله و از بین رفتن محل 
کار، اسباب و اثاثیه و دارایی ها گزینه دیگری 

ایل«.  به  »بازگشت  انتخاب کردند:  را 

زلزله  زمان  از  که  است  زنانی  از  یکی  بانو 
سرپل و مرگ اعضای خانواده نزدیک مانند 
پدر و مادر همراه با همسرش به ایل و زندگی 
در داالهو مشغول شده است. بانو می گوید: 
چون  و  رفت  سال  آن  در  زندگی مان  همه 
نوسازی  وام های  مشمول  بودیم  مستاجر 

اندک  اول،  ماه  چند  همان  طی  نمی شدیم. 
پس اندازمان هم هزینه شد. همسرم این راه 
را برگزید. مغازه ای که در آن کار می کرد هم 
بین رفته بود. آمدیم اینجا و در کنار عشایری 
که پذیرایمان بودند دامداری می کنیم. حاال 
توانستیم چند دام هم بخریم. مانند ما آدم 
کم نیست که نتوانستند دوباره در یک خانه 
هم  عده ای  عده ای کوچ کردند  زندگی کنند. 

اینجا.  آمدند 

این سخنان درباره بازسازی منازل مسکونی 
در حالی مطرح می شود که درباره سرنوشت 
جمله  از  بخش ها  از  بسیاری  بازسازی 
بهسازی جاده ها، خانه های روستایی، اماکن 
عمومی مانند ورزشگاه ها و… گزارشی منتشر 

است.  نشده 

گزارش »پیام ما« از وضعیت سرپل ذهاب ۴ سال پس از زلزله 

بازسازی ناتمام 
بازسازی 9۰ درصد از ساختمان های اداری و عمومی و 5 درصد از منازل مسکونی باقی مانده است

برخی از  شهروندان از گردونه 
آمارگیری خارج شده اند. 
گروهی از مستاجرانی که پس 
از تخریب منازل در زلزله و از 
بین رفتن محل کار، اسباب و 
اثاثیه و دارایی ها گزینه دیگری 
را انتخاب کردند: »بازگشت 
به ایل«

هیچ کس فکرش را هم نمی کند که بشود تمام زندگی ات را در چند لحظه از دست بدهی. زمانی کوتاه که حتی افسانه و اسطوره هم آن را 
برای یک تغییر باور نمی کند چه برسد اینکه در چند ثانیه تمام دار و ندارت زیر و رو شود. این قصه مانند دفعات گذشته در شبی پاییزی 
در سرپل ذهاب استان کرمانشاه اتفاق افتاد. روایت ها از بازماندگان فاجعه مانند تمام روایت های فجایع پیشین، تلخ و نفس گیر و 
مصیبت بار بود. اما اکنون چهار سال پس از زلزله سرپل ذهاب مردم این شهر در چه وضعیتی به سر می برند و آیا بازسازی شهر آنچنان که 

مسئوالن وعده کرده بودند به سرانجام رسیده است؟

شهروندان سرپل ذهاب در این 
شرایط نه فقط از سیمای فعلی شهر 

گالیه مندند بلکه  از توجه نکردن 
دولت به وضعیت زندگی شان و 

سردرگمی برای دریافت خدمات از 
اداره های دولتی هم شکوه دارند
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 به گفته هدایت، به موجب 
این بسته تشویقی، بین یک 
تا دو طبقه تراکم تشویقی 
داده می شود بدون اینکه هیچ 
عوارضی از مردم دریافت شود. 
این وجه قضیه بحث عوارض 
بود که شهرداری عمال معاف کرد 
و بحث دیگر تراکم تشویقی بود 
و وجه دیگر هم تسهیالتی است 
که دولت باید بدهد

گزارش روز

امضای تفاهم نامه برای نوسازی بافت های فرسوده تهران
بافت های فرسوده مناطق 9 و ۱۰، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۸ و ۱9  در اولویت بازسازی قرار دارند 

تفاهم نامه ای به منظور همکاری بین شهرداری 
بافت های  نوسازی  درباره  وزارت کار  و  تهران 
ایلنا،  به گزارش  شد.  منعقد  تهران  فرسوده 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جلسه  انعقاد 
این تفاهم نامه  در جمع خبرنگاران گفت: تهران 
۷۰ هزار هکتار مساحت دارد که ۱۲هزار هکتار 
آن بافت ناپایدار دارد و از این میزان، ۴ هزار 
و ۵۶۰ هکتار بافت فرسوده است. نوسازی و 
ما  برای  فرسوده  بافت های  به  ایمنی بخشی 

مهم است.
به گفته شهردار تهران نکته  مهم دیگر در این 
که  است  مسکن  تأمین  بحث  تفاهم نامه، 
حدود  ما   ۲.۹ خانوار  بعد  با  تهران  در  امروز 

یک میلیون خانه کم داریم و بهترین جا برای 
به  بافت های فرسوده  تبدیل  و ساز،  ساخت 

است. ایمن  خانه های 
شهردار تهران در مورد محالتی که در اولویت 
مرکزی  هسته   گفت:  دارند  قرار  طرح  این 
و…   ۹  ،۱۴.۱۰  ،۱۶.۱۳  ،۱۲.۱۵ مناطق  و  شهر 
فرسوده ترین بافت را دارند که البته مناطقی 
ما  اما  دارد  فرسوده  بافت  هم  و ۴   ۲۰ مثل 

نداریم. این کار  برای  محدودیتی 
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران هم با 
مستقر  خانه های  نوسازی  جزئیات  تشریح 
به  خواست  دولت  از  فرسوده،  بافت های  در 
تعهد خود در قبال پرداخت وام های نوسازی 

اولویت  با  تولید مسکن  تا جریان  عمل کند 
نشود. متوقف  فرسوده  بافت های 

هدایت گفت:  مهدی  ایسنا، سید  به گزارش 
در  سرمایه گذاری  که  بود  این  ما  مشکل 
جذابیت  سازندگان  برای  فرسوده  بافت های 
و  نوسازی  توان  مالکان  برخی  و  نداشت 
تجمیع قطعات را نداشتند. اقدامی که امسال 
شهرداری تهران انجام داد، بسته تشویقی چند 
وجهی بود که به بافت ابالغ کرد و جزئیات آن 

بار اعالم کردیم. را چند 
بسته  این  موجب  به  هدایت،  گفته  به   
تشویقی، بین یک تا دو طبقه تراکم تشویقی 
از  عوارضی  هیچ  اینکه  بدون  می شود  داده 

بحث  قضیه  وجه  این  شود.  دریافت  مردم 
و  معاف کرد  عمال  بود که شهرداری  عوارض 
بحث دیگر تراکم تشویقی بود و وجه دیگر هم 

بدهد. باید  دولت  است که  تسهیالتی 
 هدایت افزود: متاسفانه تعهدی که دولت در 
بحث تسهیالت داده چند ماهی است متوقف 
شده است و این مسئله به جریان نوسازی 
آسیب وارد می کند.البته دولت تعهد جدی در 
بحث مسکن دارد و در قانون جهش مسکن 
اولویت  با  مسکن  تولید  تاکید شده که  هم 
داریم  انتظار  لذا  باشد؛  فرسوده  بافت های 
دولت به تعهد خود عمل کند و تسهیالتی که 
تعهد کرده است ۳۰۰ میلیون تومان با سود ۹ 
درصد و ۱۵۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد را 
پرداخت کند. به گفته او دولت جمعا باید ۴۵۰ 
میلیون تومان به ازای هر واحد جهت نوسازی 
ضلع  و  مردم  نوسازی  ضلع  یک  بپردازد که 

دیگر وزارت تعاون است.
 مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تاکید 
تعاون  وزارت  ظرفیت  از  تالش کردیم  کرد: 
مقیاسی  در  محالت  های  تعاونی  حوزه  در 
کوچکتر استفاده کنیم چون تجربه تعاونی ها 
در حوزه مسکن تجربه موفقی نبود و آسیب 

شناسی شد که به مقیاس محله برود.
 او افزود: در این طرح از یک طرف مردم و 
سازندگان و از طرف دیگر ظرفیت های تعاونی 
و شهرداری در کنار توان مردم قرار می گیرند و 
از ظرفیت پالک های تجمیعی جریان نوسازی 
ایجاد و به تولید مسکن کمک می شود و با 
توجه به اینکه عرضه مسکن بیشتر می شود، 
اتفاق  مسکن  قیمت  سازی  تعادل  بحث 
می افتد. به گفته هدایت، این طرح بیشتر در 
بافت های فرسوده مناطق ۹ و ۱۰، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۸ 

و ۱۹ اجرا می شود.

زلزله سرپل ذهاب و مسئله 
جابه جایی جمعیت 

۱ادامه از صفحۀ

توضیح سازمان غذا
و دارو درباره جمع آوری 

یک داروی وارداتی
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو درباره ریکال 
دو درصد از سوسپانسیون های کوآموکسی کالو 

ابوت توضیح داد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد پیکان پور  با بیان 
این که داروهای وارداتی هم مانند داروهای 
داخلی به لحاظ اندازه گیری ماده مؤثره توسط 
و کنترل کیفی  بررسی  دارو  و  غذا  سازمان 
می شوند، گفت: در بررسی های صورت گرفته 
دو درصد از سوسپانسیون های کوآموکسی کالو 
ابوت به علت ناکافی بودن جزئی میزان ماده 
موثره نسبت به دامنه مجاز مورد تایید سازمان 
غذا و دارو قرار نگرفت و به همین دلیل جمع 
و  غذا  افزود: »سازمان  پیکان پور  آوری شد. 
دارو در حفظ اصول کیفی محصوالت کمترین 
آنتی  شش  از  نمی پذیرد.  را  مسامحه ای 
بیوتیک وارداتی، تنها یک آنتی بیوتیک و از 
بین پنج َبچ از این آنتی بیوتیک یک بچ و به 
لحاظ تعدادی دو درصد از داروی مذکور جمع 
آوری شد که علت آن کمتر بودن جزئی میزان 
اعالم  بنابر  بود.«  مجاز  دامنه  از  موثره  ماده 
ریکال  گفت:  پیکان پور  دارو،  و  غذا  سازمان 
انواع داروها در سراسر دنیا امری  از  بخشی 
مرسوم و در جهت حفظ سالمت بیماران است 
که سازمان غذا و دارو در این حوزه   مسامحه 
محصوالت  اصول کیفی  حفظ  بر  و  نداشته 

تاکید دارد. 
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لغزش بعدی عمدتا در روزها و هفته های بعد 
از رویداد زمین لرزه می تواند به لغزش های 
بیشتر بعدی و تخریب منزل های روستایی 

که مجاور لغزش هستند، بینجامد. 
وقتی مردم یک ناحیه جا به جا شوند و در 
که  زمانی  و  شوند  مستقر  موقت  سرپناه 
دایمی  خانه های  به  موقت  سرپناه های 
تبدیل شوند چه اتفاقی می افتد؟ آثار روانی 
اجتماعی طوالنی مدت چیست ؟ پیچیدگی 
روند بازسازی منطقه باعث ایجاد تنش های 
شهرک  یک  ایجاد  است.  شده  جدید 
روابط  آواره  ساکنان  برای  آوارگان  جدید 
می کند.    تضعیف  را  محلی  جامعه  سنتی 
روانی- آسیب های  در  معینی  چالش های 
اجتماعی در میان بازماندگان، به  شکستن 
پیوندهای اجتماعی می انجامد و  چشم انداز 
بازگشت ساکنان به خانه را بهبود نمی بخشد.
بهار  تا  زمستان  در  نگارنده  بازدید های  در 
مله روالن،  روستاهای  از  ویژه  به    ۱۳۹۷
کوئیک، قوشچی باشی و مله کبود، مشخص 
شد در هیچ یک از این روستاها، توده دچار 
بعدی  ٩۶,٨.٢١حرکت  زلزله  در  لغزش شده 
پیرامون  که  مسکونی  منزل های  و  نیافته 
پنجه لغزش در این روستاها قرار گرفته اند، 
دچار آسیب بیشتری )حتی پس از فصل 
بارندگی زمستان و اوایل بهار۹۷( نشده اند. 
بر اساس مشاهده و ارزیابی نگارنده، فقط 
روستای  شرق  در  مسکونی  منزل  چهار 
قوشچی باشی و در مجاورت و جلوی پنجه 
لغزش مله کبود از نظر آسیب در زمین لغزش 
قابل استفاده مجدد نیستند و حتی در همان 
تا همان چهار خانه  روستا هم توصیه شد 
بازسازی  روستا(  دیگر )در غرب  در مکانی 

شوند.
ترک  نیز  زمین لغزش  جابه جایی  نظر  از 
کششی طولی و در راستای حرکت لغزش 
مشاهده نشد و پرسش محلی و جست وجو 
پنجه  منتهی الیه  تا  لغزش  سطح کاسه  از 
لغزش نشان داد که خطر عمده ای روستاهای 
در  جابه جایی  نظر  از  را  منطقه  در  موجود 
و  تخلیه   . نمی کند  تهدید  زمین لغزش 
نظر  به  منطقی  روستاها  این  جابه جایی 
نمی رسید. ضمن اینکه فوریت و الزامی نیز 
برای این کار مشاهده نشده و دلیلی علمی 
البته الزم  ارائه داد.  نیز برای آن نمی توان  
به یادآوری است که فشارهایی از موسسات 
دانشگاهی در سطح استانی تا ملی به بنیاد 
مسکن وارد می شد تا مردم این روستاها از 
محل خود به جای دیگری منتقل شوند . از 
آنجا که جابه جایی جوامع انسانی و کوچ دادن 
اجتماعی  و  فرهنگی  تبعات  انسان ها 
گوناگونی دارد که معموال در این توصیه های 
تخلیه، نادیده گرفته می شوند، نگارنده توصیه 
کرد تا مردم در منطقه خود بمانند و نیازی 
به جابه جایی شان نیست. باید یادآوری کنم 
که این منطقه قرار نبوده و نیست که به یک 
پهنه پرجمعیت کشور )مانند تهران ، مشهد، 
بنابراین در  یا تبریز( تبدیل شود،  اصفهان 
و  تراکم جمعیت  تصمیم گیری ها  نوع  این 
برآورد آینده آن منطقه نیز حتما مهم است. 
در هر حالت بعد از سوانح باید تالش شود 
تا حتی االمکان مردم آواره نشوند و در صورت 

امکان در روستا یا شهر خود بمانند. 
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با وجود تکرار زلزله های بزرگ در کشور،  برنامه های بازآفرینی و بهسازی شهری معطل مانده است  

 زندگی زیر سقف لرزان
یک سوم جمعیت کشور در بافت های فرسوده شهری و روستایی زندگی می کنند

رتبه نخست حاشیه نشینی در 
کشور را نیز شهر چابهار به خود 
اختصاص داده، زیرا ۶۳درصد 
جمعیت چابهار در حاشیه شهر 

و سکونتگاه های غیررسمی 
 نابه سامان زندگی می کنند. البته 
این معضل فقط مختص چابهار 

نیست، زیرا شهرهای دیگر 
استان سیستان و بلوچستان 

نیز از نظر حاشیه نشینی اوضاع 
مناسبی ندارند و  نزدیک به 

نیمی  از مردم زاهدان در حاشیه 
زندگی می کنند

از ۲۹شهر کردستان، در 
شهرهای بانه، مریوان، سقز، 

قروه، کامیاران، دهگالن، بیجار 
و دیواندره بافت های فرسوده 
و سکونتگاه های غیررسمی 
 وجود دارد. بیشترین حجم 

حاشیه نشینی در بانه، مریوان، 
سقز و قروه پراکنده شده 

است. در شهرستان سنندج نیز 
به تنهایی چهار ناحیه منفصل 
شهری به نام های حسن آباد، 

گریزه، نایسر و ننله وجود دارد که 
نه از خدمات روستایی بهره مند 
می شوند و نه به اندازه شهرهای 

استان از خدمات مدیریت 
شهری استفاده می کنند

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

شهر بجنورد در خراسان 
شمالی از بزرگ ترین مراکز 

حاشیه نشین کشور است 
که مشکالت اجتماعی آن 

نیز هر روز بزرگ تر می شود. 
مرکز خراسان شمالی ۲۱۱ 

هزار نفر جمعیت دارد که ۷۵ 
هزار نفر از این تعداد، یعنی 
یک سوم جمعیت این شهر 

در سکونتگاه های حاشیه ای و 
غیررسمی زندگی می کنند

|  
رنا

 ای
 |

 
از  رسمی   آمار  تاکنون   ۹۵ سال  از  گرچه 
وجود  حاشیه نشین کشور  جمعیت  تعداد 
این  می زنند  تخمین  برخی  اما  ندارد، 
جمعیت در حال  حاضر شاید تا ۱۹ میلیون 
با این وجود وزارت  نفر هم رسیده باشد. 
ندارد  قبول  را  آمار  این  شهرسازی  و  راه 
بافت های  مجموع  در  که  است  معتقد  و 
و  حاشیه  بافت  یعنی  کشور  ناکارآمد 
ساکن  جمعیت کشور  سوم  یک  فرسوده 

. هستند

زندگی زیر سقف لرزان
جمعیت  سوم  یک  آمارها،  اساس  بر 
می کنند  زندگی  شهرها  حاشیه  در  همدان 
از  مهاجرت  میزان  که  آن جایی  از  و 
روستاها و شهرهای اطراف به مرکز استان 
مرکز  عنوان  به  نیز  همدان  شهر  باالست، 
استان، به شکل گسترده ای با این معضل 
بـه صورت  مناطق حاشیه ای  است.  مواجه 
کمربندی از شمال  غربی تا جنوب شرقی 
قارچ گونه  رشد  و  گرفته  دربر  را  شهر 
بـه  یافته،  ادامه  همچنان  مناطق  ایـن 
را  شـهر  فیزیکـی  جغرافیای  کـه  نحوی 
ناهنجاری های  و  نـاهمگونی  دسـتخوش 

است. کرده  شدید 
از جمعیت  ۳۰ درصد  آمارها حدود  طبق 
حاشیه نشین  مناطق  در  همدان  شهر 
محلی  رسانه های  و  یافته اند  استقرار 
نسبت  ایـن  که  می دهند  گزارش 
روستایی  مهاجرت های  به  توجه  بـا 
برخی  اساس  بر  است.  افزایش  درحال 
باالی  تراکم  شده،  انجام  بررسی های 
تعـداد  مسـکونی،  واحـدهای  در  افراد 
و  شبه ساز  یک  خانههای  اتاق  انـدک 
مسـکن  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت 
غیراستاندارد،  و  کـم دوام  مصـالح  بـا 
برخـوردار نبودن واحـدهای مسـکونی از 
حـداقل تسـهیالت و ضـروریات زندگی 
بخشی  بر  مسکن  هزینههای  تحمیل  و 
در  منـاطق  ایـن  ساکنان  مشکالت  از 
اعالم  براساس  همچنین  است.  همدان 
و  راه  اداره کل  شهری  بازآفرینی  معاون 
شهرسازی این استان، بافت فرسوده در 
به  همدان  روستاهای  و  شهرها  مجموع 

می رسد. هکتار  هزار   ۴ از  بیش 
از  بهتر  چندان  اوضاع  نیز  قم  استان  در 
مردم  از  سوم  یک  حدود  نیست.  همدان 
بافت  لرزان  سقف های  زیر  شهر  این 
رسمی  غیر  سکونتگاه های  و  فرسوده 
فرسوده که  بافت  از  غیر  می کنند.   زندگی 
قدیمی  بافت  و  مرکزی  هسته  در  بیشتر 
نفر  هزار   ۱۶۳ از  بیش  دارد،  وجود   شهر 
سکونتگاه های  هکتار   ۱۶۵ هزارو   ۲۰ در 
غیررسمی  به  سر می برند. این شهر دارای 
۱۶ سکونتگاه غیررسمی  شامل عباس آباد، 
قلعه  فاطمیه،  شهرک  مهدیه،  شهرک 
علی آباد  شادقلی خان،  شیخ آباد،  کامکار، 
شهید  یزدانشهر،  نبی،  دانیال  سعدگان، 
جوینده، پیرامون شهید محالتی، اکبرآباد، 
و  جمکران  اسماعیل آباد،  بیگدلی،  اراضی 
از  غیر  است.  صاحب الزمان)عج(  شهرک 
جمکران،  کمی  از  بخش  و  اسماعیل آباد 
شهری  مصوب  محدوده  در  محله ها  بقیه 

 ۳۲۸ با  فاطمیه  شهرک  گرفته اند.  شکل 
جمعیت،  نفر  هزار   ۳۰ و  اراضی  هکتار 
غیررسمی  و  سکونتگاه  مقدار  بیشترین 
قلعه کامکار  و  جمکران  دارد.  را  جمعیت 
دارند.  قرار  سوم  و  دوم  رتبه های  در  نیز 
اداره راه و شهرسازی قم نیز معتقد است 
ساکن  شهر  این  ساکنان  از  درصد   ۳۵

هستند. شهری  ناکارآمد  بافت های 

آمار تکان دهنده یک شهر تاریخی
استان  این  یزد  استان  آمارهای 
می رسد.  نظر  به  نگران کننده  نیز  تاریخی 
بافت  اراضی  مساحت  نظر  از  استان  این 
اختصاص  خود  به  را  سوم  رتبه  فرسوده 
فرسوده  اراضی اش  درصد   ۲۵ و  داده 
بررسی های  اساس  بر  همچنین  است. 
از وسعت استان  ۷۱۲ هکتار  انجام شده، 
غیررسمی   سکونتگاه های  را  مرکزی 
تشکیل می دهند و هزار و ۹۰۰ هکتار بافت 
فرسوده و ناهمگن در شهرستان های این 
درصد   ۱۳ مجموع  در  دارد.  وجود  استان 
از جمعیت شهری استان مرکزی )معادل 
زندگی  بافت ها  این  در  نفر  هزار(   ۱۲۵
می کنند. اعدادی که به نظر برای یکی از 
به  عجیب  ایران  استان های  صنعتی ترین 
حاشیه ای  مناطق  بیشترین  می رسد.  نظر 
استان مرکزی به میزان ۴۵۴ هکتار، در 
در ساوه  هکتار   ۲۵۸ آن  از  و پس  اراک 
مساحت  از  درصد   ۷ واقع  در  دارد.  قرار 
این کالنشهر  جمعیت  درصد   ۲۳ و  اراک 
غیررسمی زندگی  سکونتگاه های  در 
از جمعیت شهر ساوه  ۱۹ درصد  می کنند. 
می کنند. زندگی  حاشیه ای  مناطق  در  نیز 

خراسان مرکز بزرگ 
حاشیه نشینی

از  شمالی  خراسان  در  بجنورد  شهر 
کشور  حاشیه نشین  مراکز  بزرگ ترین 
است که مشکالت اجتماعی آن نیز هر روز 
شمالی  خراسان  مرکز  می شود.  بزرگ تر 
هزار   ۷۵ که  دارد  جمعیت  نفر  هزار   ۲۱۱
نفر از این تعداد، یعنی یک  سوم جمعیت 
و  حاشیه ای  سکونتگاه های  در  شهر  این 
بافت های  می کنند.  غیررسمی  زندگی 
بخش  استان  این  در  ناکارآمد  و  فرسوده 
را  روستایی  و  شهری  اراضی  از  وسیعی 
و  هزار   ۹ شامل می شود. خراسان رضوی 
شکل  غیررسمی  به  سکونتگاه  هکتار   ۲۰۰
حدود  در  جمعیتی  دارد که  حاشیه نشین 
خود  در  را  نفر  هزار   ۷۲۰ و  میلیون  یک 
درحالی  است  آمار  این  است.  داده  جای 
که در حاشیه شهر مشهد نیز یک میلیون 
هکتار   ۹۰۰ و  ۳هزار  در  نفر  هزار   ۳۰۰ و 
ناکارآمد  بافت  غیررسمی و  سکونتگاه  

هستند. ساکن 

شمالی استان های 
بافت  هکتار  هزار   ۵ با  گیالن  در 
در  به ویژه  حاشیه نشینی  پدیده  فرسوده، 
بندر  و  تالش  لنگرود،  رشت،  شهرهای 
انزلی نسبت به سایر مناطق استان بیشتر 
حاشیه نشینی  از  آمارها،  برخی  است. 
حدود ۲۰۰ هزار نفر در این ۴ شهر استان 
استانداری  اعالم  اساس  بر  دارد.  حکایت 
سال   ۱۰ در  استان  این  نیز   گلستان 

۴۰۰ درصدی همراه  از  بیش  گذشته رشد 
حاشیه ای  نقطه   ۶۰ از  بیش  شناسایی  با 
مسئوالن  رشدی که  است؛  تجربه کرده  را 
را  آن  عامل  اصلی ترین  کارشناسان  و 
بیکاری  و  خشکسالی  از  ناشی  مهاجرت 
جنوبی  و  مرکزی  استان های  در  فزاینده 
کشور می دانند. به گواه برخی بررسی های 
انجام شده، ۱۵ درصد از جمعیت گلستان 
عدد  این  اما  هستند،  حاشیه نشین 
اینکه  و  نیست  کشور  وزارت  تایید  مورد 
ناکارآمد هم در آن لحاظ شده  بافت های 
حدود  مازندران  در  حاشیه نشینان   است. 
۴ درصد از جمعیت این استان را تشکیل 
به آمارهای کشوری،  با توجه  می دهند که 
را نشان می دهد.  استان  این  بهتر  شرایط 
موجود،  آمارهای  آخرین  براساس 
دارد  حاشیه نشین  منطقه   ۳۳ مازندران 
مناطق  این  در  نفر  هزار   ۱۴۰ از  بیش  که 
به  اخیر  سال های  در  که  هستند  ساکن 
استان،  این  به  مهاجرت ها  افزایش  دلیل 
پیدا  افزایش  به  رو  روند  حاشیه نشینی 
کرده است. این روند در حاشیه شهرهای 
بزرگ استان مانند ساری، بابل، قائمشهر، 
چشم  به  بیشتر  تنکابن  و  بهشهر  آمل، 
می آید. همچنین عالوه بر آمارهای مربوط 
از  درصد   ۲۰ از  بیش  فرسوده  بافت  به 
فرسوده  بافت  در  استان  این  جمعیت 

می کنند. زندگی 

لرستان 
سایر  مانند  نیز  لرستان  استان 
از مسئله سکونتگاه های  استان های کشور 
مصون  آمیز  مخاطره  و  استاندارد  غیر 
جمعیت  از  نفر  هزار   ۳۵۴ است.  نمانده 
ناکارآمد  بافت های  در  لرستان  استان 
غیررسمی  سکونتگاه های  میانی، 
تاریخی  بافت های  و   )حاشیه نشینی( 
بافت های  دارند. مساحت  استان سکونت 
هکتار   ۷۶۷ و  هزار   ۱۴۰ کشور  ناکارآمد 
است که  سهم لرستان از این رقم ۲ هزار و 
۵۱ هکتار معادل ۱۴ درصد مساحت استان 
هکتار   ۳۴۳ شامل  تفکیک  به  که  است 
ناکارآمد  بافت  ۸۰۷ هکتار  تاریخی،  بافت 
غیررسمی  سکونتگاه  هکتار   ۹۰۱ و  میانی 
در  استان  حاشیه نشین  مناطق   است. 
مساحت،  هکتار   ۲۱۹ با  خرم آباد  شهر   ۵
با  دورود  مساحت،  هکتار   ۲۱۲ با  بروجرد 
 ۱۱۲ با  کوهدشت  مساحت،  هکتار   ۲۲۸
هکتار   ۱۳۰ با  الیگودرز  و  مساحت  هکتار 
و  محله ها  مجموع  دارد.  وجود  مساحت 
مورد   ۳۸ استان  حاشیه نشین  پهنه های 
در  ۱۲ محله  در خرم آباد،  ۱۱ محله  شامل 
در  محله   ۴ دورود،  در  محله   ۵ بروجرد، 
کوهدشت و ۶ محله در الیگودرز است که 
 ۲۱ و  استان  مساحت شهری  از  درصد   ۸
می شوند. شامل  را  آن  جمعیت  از  درصد 

کرمان
رفسنجان،  شهرهای کرمان، سیرجان، 
جمعیت  آمار  بیش ترین  جیرفت  و  بم 
به خود  کرمان  استان  در  را  حاشیه نشین 
بیشتر  شهرها،  دیگر  و  داده اند  اختصاص 
آمارهای  مهاجرفرست محسوب می شوند. 
رسمی  از سکونت ۷۰ هزار حاشیه نشین در 

اما کارشناسان  شهر کرمان خبر می دهند، 
است  برابر  دو  آمار  این  معتقدند  مستقل 
جمعیت  هستند  مدعی  نیز  برخی  و 
خدمات  از  که  کرمان  شهر  حاشیه نشین 
هزار   ۲۰۰ از  بی بهره اند،  عمومی  شهر 
آمار  به  بنا  همچنین  نیست.  کم تر  نفر 
رسمی ۵۸۰ هزار نفر از جمعیت این استان 
و  می کنند  زندگی  فرسوده  بافت های  در 
بهسازی نشدن این مناطق در حالی است 
زلزله ای  آوار  زیر  از  بار  یک  نیز  که کرمان 
نام  با  بم  نام  هنوز  و  آمد  بیرون  بزرگ 
جمعیت  است.  خورده  گره  فاجعه  این 
آمار  اساس  بر  سمنان  در  حاشیه نشین 
است  هزارنفر   ۳۰ از  هزارنفری کمتر   ۷۰۰
در  نیز  جمعیت  این  مهمی  از  بخش  که 
و  دارند  سکونت  شاهرود  شهرستان 
از  کار  جویای  غیربومیان  نیز  آنها  عمده  
این  مورد  در  هستند.  دیگر  استان های 
استان بافت فرسوده با بافت تاریخی یک 

می شود. محاسبه  جا 

از حاشیه نشین کردستان پر 
یک   جمعیت  از  هزارنفر   ۵۳۷

در  کردستان  هزارنفری   ۶۰۰ و  میلیون 
یک  واقع  در  هستند.  ساکن  حاشیه ها 
جمعیت  درصد   ۵۱ و  مساحت  سوم 
تشکیل  حاشیه ها  را  کردستان  شهری 
 ۷۵ کارشناسان،  نظر  براساس  می دهد. 
شهرنشین  کردستان  جمعیت  از  درصد 
 ۸۵ به  آمار  این   ۱۴۲۰ افق  تا  هستند که 
سکونتگاه های  گستره  می رسد.  درصد 
آن  اطراف  مناطق  و  در سنندج  کردستان 
کردستان،  شهر   ۲۹ از  نمی شود.  خالصه 
قروه،  سقز،  مریوان،  بانه،  شهرهای  در 
دیواندره  و  بیجار  دهگالن،  کامیاران، 
سکونتگاه های  و  فرسوده  بافت های 
حجم  بیشترین  دارد.  وجود  غیررسمی  
و  سقز  مریوان،  بانه،  در  حاشیه نشینی 
شهرستان  در  است.  شده  پراکنده  قروه 
سنندج نیز به تنهایی چهار ناحیه منفصل 
گریزه،  حسن آباد،  نام های  به  شهری 
نایسر و ننله وجود دارد که نه از خدمات 

روستایی بهره مند می شوند و نه به اندازه 
مدیریت  خدمات  از  استان  شهرهای 
همچنین  می کنند.  استفاده  شهری 
متشکل  سنندج  شهر  حاشیه ای  بافت 
دامنه  عمده  به طور  است که  محله   ۱۷ از 
ارتفاعات و تپه های شمال، شمال شرقی 
و شرق و جنوب را تصرف کرده اند. توسعه 
آموزشی  و  فرهنگی  عمومی،  فضاهای 
در  مشکالت  مهم ترین  معابر  بهسازی  و 
بین  است.  کردستان  شهرهای  حاشیه 
نیز  استان  این  اشتغال  درصد   ۵۰ تا   ۴۰
اعالم  آمار  اساس  بر  غیررسمی  است. 
و  کهگیلویه  استانداری  سوی  از  شده  
بویراحمد بیش از ۱۰۰ هزار نفر در حاشیه 
کمی  کمتر  یعنی  دارند؛  سکونت  یاسوج 
از جمعیت اصلی شهر که حدود ۱۲۰ هزار 
کل  که  درحالی  است  این  می شود.  نفر 
جمعیت استان حدود ۸۰۰ هزار نفر است؛ 
حاشیه نشین  جمعیت  یک  هشتم  یعنی 
صورت  پیش بینی  مطابق  استان.  مرکز 
 ۱۰ افق  در  شهر  این  جمعیت  گرفته، 
ساله از جمعیت ۲۰۰ هزار نفری کنونی به 
سوی  از  می رسد.  نفر  هزار   ۳۰۰ از  بیش 
استان  مرکز  به عنوان  یاسوج  شهر  دیگر 
عقب  شهری  توسعه  شاخص های  از 
و  شهر  مشکالت  موضوع  همین  و  مانده 
است.  دوچندان کرده  را  آن  حاشیه های 
دومین  یاسوج،  از  بعد  هم  گچساران 
و  کهگیلویه  در  حاشیه نشینی  کانون 
مهم ترین  می شود.  محسوب  بویراحمد 
و  کهگیلویه  در  حاشیه نشینی  عامل 
بویراحمد، محرومیت های زیاد و تاریخی 
معتقدند  کارشناسان  و  است  استان  در 
دیگر  و  روستایی  مناطق  به  رسیدگی 
راه های  توسعه  به ویژه  استان  شهرهای 
مشکالت  از  بخشی  می تواند  ارتباطی 
رفع کند. را  منطقه  این  در  حاشیه نشینی 

در حاشیه خلیج فارس 
و دریای عمان

 ۴۰ از  بیش  موجود  آمارهای  اساس  بر 
در  هرمزگان  استان  جمعیت  از  درصد 
فرسوده  بافت  و  حاشیه نشین  مناطق 
شهر   ۸ مجموع  در  می کنند.  زندگی 
غیر  به   هرمزگان،  استان  مهم  و  بزرگ 
 ۳۹۱ و  هزار   ۲ دارای  بندرعباس،  از 
سکونتگاه  و  فرسوده  بافت  هکتار 
حاشیه نشینی  هستند.  غیررسمی مصوب 
استان  مرکز  به عنوان  بندرعباس،  در 
نشان  آمارها  است؛  هرمزگان، گسترده تر 
می دهد در ۵ هزار هکتار محدوده قانونی 
هکتار   ۳۷۲ و  هزار  بندرعباس،  شهر 
سکونتگاه  هکتار   ۳۰۸ فرسوده،  بافت 
تاریخی  بافت  هکتار   ۱۷۵ و  غیررسمی  
در  هزارنفر   ۳۰۰ بیش از  و  دارد  وجود 
که  هستند  ساکن  ناکارآمد  بافت های 
شهر  جمعیت  کل  از  درصد   ۵۰ معادل 
همچنین  می شود.  شامل  را  بندرعباس 
 ۲ در  استان  این  ساکنان  از  درصد   ۴۳
ساکن اند.  آن  فرسوده  بافت  هکتار  هزار 
بوشهر  گناوه،  شهرهای  بوشهر  استان  در 
و جایگاه  موقعیت  به  توجه  با  برازجان  و 
بیشترین  اقتصادی  و  سیاسی  تجاری، 
جمعیت در معرض آسیب را دل خود جا 
دارای  محله های  نمی توان  البته  داده اند. 
آسیب های  و  زیستی  محیط  چالش های 
کالنشهرها،  مانند  را  استان  در  اجتماعی 
است  بهتر  و  خطاب کرد  »حاشیه نشین« 
غیررسمی  یا   سکونتگاه  اصطالح  از  که 

کنیم. استفاده  کم برخوردار 
مجموع  در   ،۹۵ سال  آمارهای  براساس 
۶۹ هزار نفر در ۲شهر بوشهر و برازجان در 
محله های حاشیه ای و کم برخوردار زندگی 
می کنند که از این تعداد، شهر بوشهر با ۷ 
محله و ۴۶ هزارنفر جمعیت، در صدر قرار 
 ۲۳ و  ۹محله  با  برازجان  و   گرفته است 

هزار نفر رتبه دوم را در این زمینه دارد.
به  چالش ها  بیشترین  بوشهر،  شهر  در 
و  بدون ضابطه  و  غیرمجاز  ساخت  و ساز 
مهندسی  سازمان  نظارت  و  پروانه  بدون 
نفوذناپذیری  و  ناپایداری  اما  برمی گردد، 
که  فرهنگی  و  قومیتی  تنوع  کالبدی، 
از  شود،  همبستگی  عدم  باعث  می تواند 
سکونتگاه  نقطه   ۷ معضالت  و  مسائل 

می آید.  به حساب  بوشهر  غیررسمی  شهر 
دومین  رضوی  خراسان  از  بعد  خوزستان 
سکونتگاه های  وسعت  نظر  از  استان 
غیررسمی  است که ۸۵۰ هزار حاشیه نشین 
حاشیه نشین  جمعیت  بیشترین  دارد. 
در  نفر  هزار   ۵۰۰ تا   ۴۰۰ یعنی  خوزستان 
بافت  اراضی  از  هکتار  ۵هزار  از  بیش 

دارند. سکونت  اهواز  ناکارآمد 

کرمانشاه
جمعیت  از  نفر  هزار   ۳۰۰ از  بیش 
نفری کرمانشاه در حاشیه ها  یک میلیون 
 ۴۰۰ تحمیلی  جنگ  می کنند.  زندگی 
کرد  سکنه  از  خالی  را  استان  روستای 
به  جمعیت  خیل  مهاجرت  آن  نتیجه  و 
شهر  در  محله   ۳۶ بود.  کرمانشاه  شهر 
 ۳۳ که  است  حاشیه نشین  کرمانشاه 
خود  در  را  کالنشهر  این  جمعیت  درصد 
حاشیه نشین ها  واقع  در  است.  داده  جا 
پیدا  تجمع  کرمانشاه  شهر  در  استان،  در 
شهر  دیگر  نیز  قصرشیرین  کرده اند. 
پتانسیل  است.  استان  حاشیه نشین 
قصرشیرین  شهرستان  اقتصادی  باالی 
و  عراق  با  مرز  کیلومتر   ۱۸۶ وجود  و 
پرویزخان  و  رسمی  خسروی  مرزهای 
در  شده  باعث  باال،  اقتصادی  کارکرد  با 
منطقه  این  به  افرادی  گذشته  سال های 
و  ساخت  به  اقدام  و  کرده  مهاجرت 
حاشیه  محله های  در  غیرمجاز  سازهای 
کم درآمد  قشر  از  افراد   این  عموم  کنند. 
در  حاشیه نشینی  هستند.  جامعه 
قصر  بلوک های  محله  شامل  قصرشیرین 
امیدوار  پشت  محله  و  پالی آباد  جدید، 
مدیریت  خدمات  از  بودن  محروم  است. 
ساماندهی  برای  شهرداری  و  شهری 
فضای  عمومی مانند  امکاناتی  نبود  معابر، 
امکانات  و  بوستان  یا  بازی  زمین  سبز، 
نیازهای  مهم ترین  از  آموزشی  و  فرهنگی 

می آید. به حساب  محله ها  این 
استان  مرکز  در  حال  حاضر  در  اردبیل 
معضل  درگیر  بزرگ  شهرهای  و 
جمعیت  از  است.  شده  حاشیه نشینی 
این  نفری  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک 
حاشیه  در  نفر  هزار   ۲۰۰ از  بیش  استان، 
و سکونتگاه های غیررسمی  و ۲۶ درصد از 
ساکنان این استان در بافت های فرسوده 

می کنند. زندگی 

بلوچستان؛  و  سیستان 
حاشیه نشینی  رکوردار 

اما سیستان و بلوچستان از پرچالش ترین 
و  است  حوزه  حاشینه نشینی  در  استان ها 
عنوان  به  استان  این  از  دلیل  همین  به 
می کنند،  یاد  حاشیه نشینی«  »رکورددار 
یک  از  بیش  آن  شهر   ۴ در  فقط  چرا که 
زندگی می کنند. نفر حاشیه نشین  میلیون 

حاشیه نشینی  نخست  رتبه  میان  این  در 
خود  به  چابهار  شهر  نیز  را  کشور  در 
جمعیت  درصد   ۶۳ زیرا  داده،  اختصاص 
سکونتگاه های  و  شهر  حاشیه  در  چابهار 
می کنند.  زندگی  غیررسمی  نابه سامان 
چابهار  مختص  فقط  معضل  این  البته 
از  نیز  استان  دیگر  شهرهای  زیرا  نیست، 
ندارند.  اوضاع مناسبی  نظر حاشیه نشینی 
همچنین نزدیک به نیمی  از مردم زاهدان 
در حاشیه زندگی می کنند. مساحت ۲۵۰۰ 
هکتاری با منشا اسکان غیررسمی  و ۵۰۰ 
شده  موجب  پراکنده،  اسکان  با  هکتار 
از  کشور  شهر  دومین  به  تبدیل  زاهدان 
نظر مساحت حاشینه نشینی شود. زاهدان 
بیشترین سرانه بافت فرسوده کشور را به 
گفته وزارت راه و شهرسازی و بدون ذکر 

است. داده  اختصاص  خود  به  عدد 
و  فرسوده  بافت های  ساماندهی 
غیراستاندارد در ایران در حالی ساالنه به 
تعویق می افتد و با وجود برنامه ریزی های 
دولتی و مشارکت بخش خصوصی هرگز 
موفق عمل نمی کند. ایران بر کمربند لرزه 
جهان قرار دارد و هر چند سال زلزله های 
می گیرد.  را  ما  شهروندان  جان  بزرگ 
بافت  از فروریختن  بارزی  نمونه  بم  زلزله 
بیشترین  همچنین  بود.  شهری  فرسوده 
بخش  در  روستا  و  شهر  حوزه  خسارت 
به  هم  ذهاب  سرپل  زلزله  در  مسکن 
بافت های فرسوده شهر اختصاص داشت. 

وقتی زلزله سرپل ذهاب اتفاق افتاد و زمانی گذشت، آنقدر که سوگواری توانست جایش را به دیدگاه های کارشناسی بدهد یک نکته توجه 
را بیشتر از همه جلب کرد و آن تخریب صد درصدی منازل در مجتمع مسکن مهر، منطقه ای که پیشتر به نام بافت فرسوده شناسایی 
شده و بافت  غیررسمی  و حاشیه ای شهر بود. یعنی آنچه همواره به عنوان یک معضل از سوی کارشناسان هشدار داده شده بود در آن 
شب مهیب کاری عظیم به دست کشور، مردم و مسئوالن داد. با این وجود مانند همیشه که گویی هیچ رخدادی برای مدیران درس 

عبرت نمی شود تجربه تکان دهنده سرپل ذهاب هم تاثیر حقیقی بر بازسازی این بافت های ناکارآمد شهری در سراسر کشور نذاشت.  
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در کنفرانس دو هفته ای تغییر اقلیم سازمان 
برگزار  مصر  در  که   )COP۲۷( متحد  ملل 
برای جبران »تلفات  تامین مالی  شد، محور 
بر  آن  شدید  آثار  و  شده  وارد  خسارات«  و 
فعالیت های کشورهای  از  ناشی  اقلیم  تغییر 
قرار  کار  دستور  در  بار  اولین  برای  ثروتمند، 
گرفت. تصمیمی که ذاتا یک نقطه  عطف است 
و باالخره کشورهای ثروتمند را موظف می کند 
که برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط 
)LMICs( جبران خسارت کنند. خساراتی که 
دیگر نمی شود انکارشان کرد و برای جبران نیاز 
به تامین مالی دارند. از آنجایی هم که اکثر 
کشورهایی که تاکنون خسارت دیده اند درآمد 
متوسط و کمی دارند با رویکردی واقع گرایانه، 
منصفانه و بی طرفانه باید کشورهای ثروتمند 

دست به کار شوند. هرچند این تصمیم روی 
کاغذ برای جبران خسارت خیرخواهانه است 
اما اگر کشورهای ثروتمند به عادت قبلی خود 
وفادار بمانند، کاپ۲۷ هم مثل دوره های قبلی 
تا  می ماند.  شکست خورده  و  بی نتیجه  خود 
باال  با درآمد  از این تصمیم کشورهای  پیش 
صرف  را  خود  مالی  منابع  می دادند  ترجیح 
کاهش اثرات تغییر اقلیم، توسعه  انرژی های 
تجدید پذیر و سازگاری با گرمایش جهانی کنند. 
این کشورها برای تامین مالی با هدف ارتقای 
سازگاری  برای  کم درآمد  کشورهای  توانایی 
متعهد  اقلیم،  تغییر  اثرات  برابر  در  بیشتر 
یعنی ساالنه ۴۰  پرداخت ۱۰۰ میلیارد دالر  به 
میلیارد دالر از سال ۲۰۲۵ شده اند که البته این 
هم جای بحث های فراوانی دارد. پیش از این 

کشورهای ثروتمند تا حدودی به دلیل ترس از 
مطالبات بزرگ کشورهای مقابل در برابر تامین 
مالی ضرر و زیان ها مقاومت می کردند، اما دو 
عامل آن ها را برای مذاکره متقاعد کرد. اول، 
نمایندگان کشورهای  از سوی  مداوم  حمایت 
آسیب پذیر در برابر تغییرات آب و هوایی که 
-بر مبنای تحقیقات صورت گرفته- تا به حال 
نادیده گرفته شده است. دوم، نادیده گرفتن 
ویرانی هولناکی که اکنون در مناطقی از دنیا 
اساسًا  که  کشورهایی  سوی  از  می دهد  رخ 
سهم کمی در انتشار گازهای گلخانه ای داشته  
عامل  کشورهای  از  خود  جدی  مطالبات  و 
آغاز کرده اند. در یک کالم،  را  این خسارت ها 
بی توجهی به اصل مهم عدالت اقلیمی! با همه 
این مسائل، تامین مالی ضرر و زیان می تواند 

انواع مختلفی داشته باشد و کشورهای مختلف 
و  گرفته  مدنظر  را  متفاوتی  کارهای  و  ساز 
حمایت می کنند. برای مثال برخی از کشورها 
مشابه  بیشتر  می دهند که  ترجیح  را  مدلی 
کمک های بشردوستانه  مرتبط با تغییرات آب 
و هوایی است و حجم زیادی پول به کشور 
آسیب دیده تعلق می گیرد. اما این رویه مورد 
مخالفت شدید کشورهای آسیب پذیر با درآمد 
را خالف  رویه  این  آن ها  چراکه  است  پایین 
و  ضرر  تامین  برای  بودجه  تخصیص  روند 
زیان ناشی از تغییر اقلیم می دانند و باتوجه 
به اینکه تا االن هم اقدام موثر و به موقعی در 
باید صندوق جدیدی  انجام نشده؛  این مورد 
برای تامین مالی آن تعریف شود. بسیاری از 
کشورهای با درآمد پایین ترجیح می دهند که 
کشورهایی که سهم زیادی در انتشار گازهای 
گلخانه ای دارند، مسئولیت آن را بپذیرند و با 
این  جبران خسارت وارد شده موافقت کنند. 
تا حد زیادی بحث برانگیزترین گزینه  گزینه، 
آن ها  است.  باال  درآمد  با  کشورهای  برای 
استدالل می کنند که مطالعات هنوز نمی توانند 
به  شده  وارد  آسیب های  آیا  تعیین کنند که 
یک کشور را می توان در انتشار باالی گازهای 
گلخانه ای توسط کشور دیگری ردیابی کرد یا 
هستند که  این  نگران  همچنین  آن ها  خیر. 
مجبور باشند میلیاردها دالر خسارت دهند. به 
ترتیب در یک مصالحه، موضوع دستور  این 
کار COP -که قبل از جلسه مورد توافق قرار 
گرفت- صراحتًا سواالت مربوط به مسئولیت و 
غرامت را حذف می کند. اما برخی از کشورهای 
این  که  هستند  پیگیر  سخت  آسیب پذیر، 
موضوع مورد بحث قرار گرفته و به طور جدی 
مطالبه شود. بنابراین، مصر به عنوان میزبان 
باید روند و راه حل مشخصی را در نظر بگیرد. در 
این مطالبه، کشورهایی نظیر پاکستان که یک 
سوم آن در ماه سپتامبر درگیر سیل بود، نقش 
اساسی دارند. بررسی تجربه مذاکره کنندگان در 
کنوانسیون سازمان ملل در مورد تنوع زیستی 
آموزنده است. در مقایسه با کسانی که روی 
کنوانسیون اقلیم کار می کنند، نمایندگان تنوع 
مورد  در  بحث  به  بیشتری  تمایل  زیستی 
قوانین مربوط به مسئولیت و جبران خسارت 
نام  به  زیستی  تنوع  توافقنامه  داشته اند. 
پروتکل »کارتاخنا« یکی از این نمونه هاست. 
این پروتکل مربوط به حمل و نقل بین المللی 
 )GM( ژنتیکی  شده  دستکاری  موجودات 
مذاکره  یک  از  پس   ،۲۰۰۰ سال  در  است که 
و  آفریقایی  شد. کشورهای  امضا  ساله  چند 
رئیس آژانس محیط  زیست اتیوپی، مصمم 
این  به  رساندن  آسیب  صورت  در  شدند که 
موجودات، مقرراتی برای مسئولیت و غرامت 
در نظر بگیرند. این ایده با مخالفت برخی از 
متحده  ایاالت  رهبری  به  پردرآمد  کشورهای 
مواجه شد، به این دلیل که شواهدی مبنی بر 
مضر بودن موجودات تراریخته وجود نداشت. 
در نهایت، این ماده گنجانده نشد، زیرا امکان 
به خطر انداختن کل معاهده را در پی داشت. 
با این حال، همه طرف ها قول دادند که بحث ها 

جبران  و  مسئولیت  قوانین  و  دهند  ادامه  را 
کنوانسیون  عضو  کشورهای  توسط  خسارت 
به   ۲۰۱۰ سال  در  ملل  سازمان  زیستی  تنوع 
تصویب رسید. با در نظر گرفتن شرایط بحرانی 
کنونی در کل دنیا، باید گفت که نباید پس از 
۳۰ سال این موضوع در چنین شرایط حادی 
در دستور کار اجالس قرار می گرفت و این زمان 
مفید باید صرف طراحی می شد که می توانست 
تاثیر زیادی بر کشورهای آسیب پذیر از تغییر 
در  جهان  همه  اکنون  باشد.  داشته  اقلیم 
نقطه بسیار مخاطره آمیزی قرار دارند و برخی 
بوده اند.  شاهد  را  آسیب  بیشترین  کشورها 
البته واضح است که کشورهای با درآمد باالتر 
باید مسئولیت تاکتیک های مسدودکننده قبلی 
خود را بپذیرند. COP۲۷ باید در همه زمینه ها 
موفقیت  به  محکوم  البته  و  عمل کند  موفق 
است. زیرا باید کربن زدایی را بسیار سریعتر از 
آنچه تاکنون وعده داده شده، سرعت ببخشد 
و باید به تأمین مالی اقلیمی که قباًل متعهد 
شده، کمک کند. عالوه بر تامین مالی ضرر و 
زیان، موضوع حساس نسبت دادن مسئولیت 
تاریخی برای تأثیرات فعلی باید مورد بررسی 
قرار گیرد. بعید است که این نشست همچون 
حل  را  مسائل  همه  بتواند  دوره های گذشته، 
بسیار مهم  امسال  اجالس  در  آنچه  اما  کند. 
بوده و است، نگاه دنیا به خروجی اثرگذار و 

این نشست بزرگ جهانیست.  ملموس 

و  محیط  زیست  فعاالن  دید  از  که  چیزی 
گذشته  دوره های  در  حوزه،  این  مطالبه گران 
بسیار کمرنگ بوده و روند کندی داشته است. 
به هر حال، امیدواریم نتایج COP۲۷، با تمام 
سر و صداهایش، با نگاه علمی و بهره گیری از 
ایده های آینده نگرانه  پژوهشگران و دانشمندان 
خبره در تمامی حوزه های مرتبط ادغام شود. 
و  صرف  منفعت طلبانه   سیاست زدگی  چراکه 
انکار آن توسط صاحبان قدرت و ثروت، راه به 
جایی نخواهد برد و ابعاد تازه تری از اثرات این 
پدیده بر زندگی انسان ها را نمایان می کند که 

می تواند حقوق بشر را تحت تاثیر قرار دهد.

اجالس فرسایشی COP27 بعید است که بتواند همه مسائل را حل کند

بهانه گیری برای یک مصالحه

امضای تفاهمنامه 
صندوق ملی محیط 
زیست و سازمان 

انرژی های تجدیدپذیر
انرژی های  سازمان  بین  تفاهم نامه 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق با صندوق 
در  آذرماه(   ۲( دیروز  زیست  محیط  ملی 
شد. منعقد  زیست  محیط  نمایشگاه  حاشیه 

انجم شعاع،  سجاد  ایسنا  گزارش  به 
زیست،  محیط  ملی  صندوق  مدیرعامل 
محیط  بین المللی  نمایشگاه  بیستمین  در 
زیست درباره تفاهم نامه صندوق ملی محیط 
تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  و  زیست 
گفت: صندوق ملی محیط زیست صندوقی 
نوپا و سه سال است فرایندهای جدی را آغاز 
کرده است. اعطای تسهیالت به نیروگاه های 
آغاز شده   ۱۴۰۱ ابتدای سال  از  تجدیدپذیر 
را  بیشتری  پروژه های  بتوانیم  امیدواریم  و 

کنیم. حمایت 
او افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان از بودجه مصوب 
گرفته  نظر  در  تجدیدپذیر  انرژی های  برای 

شده است.
و  وزیر  معاون  کمانی،  محمود  همچنین 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  رئیس 
مالی  تأمین  گفت:  برق،  انرژی  بهره وری 
برای احداث نیروگاه ها توسط صندوق هایی 
بسیار  زیست  محیط  ملی  صندوق  مانند 
پیدا  افزایش  باید  و  است  اهمیت  حائز 
هوا  وضعیت  بهبود  در  مسئله  این  به  کند. 
شود  توجه  باید  پاک   هوای  به  رسیدن  و 
و در جهت توسعه انرژی پاک باید هر چه 
استفاده  تجدیدپذیر  انرژی های  از  بیشتر 
کرد. همچنین این برنامه ها در بهینه سازی 

است. تأثیرگذار  بسیار  هم  برق  مصرف 

سخنگوی صنعت برق عنوان کرد:
تالش بر ای عبور بدون 

خاموشی از زمستان
تالش ها  همه  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
به کار گرفته شده تا زمستان امسال هم بدون 

شود. سپری  خاموشی 
مشهدی«  رجبی  »مصطفی  ایرنا،  به گزارش 
افزود: هماهنگی و همکاری خوبی بین وزارت 
نیاز  مورد  سوخت  تامین  برای  نیرو  و  نفت 
تامین  در  مشکلی  تا  دارد  وجود  نیروگاه ها 

نشود. ایجاد  سوخت 
او ادامه  داد: امسال کاهش قابل مالحظه ای در 
مصارف برق بخش خانگی با وجود اضافه شدن 
ساالنه یک میلیون مشترک اتفاق افتاد و این 
کاهش سبب شد برق اضافه به بخش صنایع 

اختصاص یابد.
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
گفت: ناترازی مالی صنعت برق سبب شد به 
سمت روش های مدیریت مصرف جدیدتری 
برویم و از طرف دیگر به فکر توسعه باشیم.

او با تاکید بر اینکه امسال هیچ گونه افزایش 
افزود:  نداشته ایم،  در بخش خانگی  تعرفه ای 
اساس  بر  پارسال  بهمن ماه  تعرفه  افزایش 

افتاد. اتفاق  دولت  مصوبه 
سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: براین اساس 
برای مشترکان بخش خانگی که مصرف شان 
افزایش  هیچ گونه  است  الگو  از  پایین تر 
تعرفه ای اعمال نشد. افزایش تعرفه فقط شامل 
مشترکانی بود که مصرف باالی الگو داشتند و 

تعرفه آنان پلکانی افزایش یافت.

کنفرانس دو هفته ای تغییر اقلیم سازمان ملل متحد )COP۲7( که در مصر برگزار شد، به پایان رسید. کنفرانسی که برای اولین بار محور 
تامین مالی برای جبران »تلفات و خسارات« وارد شده به کشورهای کم درآمد و تاثیر فعالیت های کشورهای ثروتمند بر تغییر اقلیم را 
در دستور کار قرار داد. کاپ ۲7، روی کاغذ برای تامین مالی خسارت دیدگان تصمیم خیرخواهانه ای گرفت. البته کشورهای ثروتمند به 
شرط چشم بستن بر عدالت اقلیمی کم درآمد ها، حاضر به مذاکره شده اند و با شرط و شروطی و بهانه  اینکه نمی توان تاثیرات اقلیمی را 
ردیابی کرد، قول دادند که به تصمیمات کاپ ۲7، متعهد باشند. اما کشورهای ثروتمند باید مذاکرات فرسایشی و بی نتیجه درباره تاثیر 
فعالیت هایشان بر تغییر اقلیم و جبران خسارت های آن را متوقف کنند. بهتر است به جای این مذاکرات کند و فرسایشی، باید صادقانه 
درباره تلفات و خسارت ها بحث کنند و نباید پیشرفت و روند تصمیم گیری و حل مسئله در اجالس مهم مبارزه با آثار تغییر اقلیم را  از 

مسیر خود خارج کنند.

کشورهای با درآمد باال 
استدالل می کنند که مطالعات 

هنوز نمی توانند تعیین کنند 
که آیا آسیب های وارد شده به 
یک کشور را می توان در انتشار 
باالی گازهای گلخانه ای توسط 

کشور دیگری ردیابی کرد یا 
خیر و نگران این هستند که 
مجبور باشند میلیاردها دالر 

خسارت دهند

|  
AP

  |

| دانشجوی دکتری مهندسی 
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 
و پژوهشگر تغییر اقلیم |

| سیده خمساء اسبقیان |

آگهی فراخوان 
شماره 20-1401/پ 

اداره كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان كرمان در اجرای آیین نامه اجرایی بند 
ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات در نظر 
از طریق  را  به شرح ذیل  دارد اجرای پروژه 
به  مرحله ای،  یک  فشرده  عمومی  مناقصه 
پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر 
واجدین شرایط دعوت  از  لذا  نماید.  واگذار 
می شود به سامانه ستاد ایران جهت دریافت 
اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. 
حضور شرکت هایی که سهامداران آن دارای 
با  مشترک  مدیره  هیئت  عضو  یا  سهام 

شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.

همه ردیف ها ارزیابی ساده می باشند  

# امور قراردادها #شناسه آگهی : ۱۴۱۶۱۰۰ 

نوبت دوم
مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سال های آینده

برآورد اولیهپروژهردیف
اعتبارمصوب سال مالی 

۱۴۰۱
مبلغ ضمانت نامه 
فرایند ارجاع کار

۱
احداث مدارس LSF و شناژی مناطق جیرفت و فاریاب )جایگزین 

مدارس کانکسی(
۲,۷۰۰در حد نیاز نقد ۵۳,۷۷۴

۲,۶۰۰در حد نیاز نقد ۵۱,۵۱۹احداث مدارس LSF عنبرآباد و قلعه گنج )جایگزین مدارس کانکسی(۲

۳
تکمیل مدرسه اشرفی اصفهانی بمبوری قلعه گنج )حصار و 

محوطه سازی(
۱,۰۵۰در حد برآورد نقد۲۰,۳۷۸

۹۵۰در حد مورد نیاز نقد۱۸,۰۵۶تکمیل مدرسه دستغیب حیدرآباد ریگان )حصار و محوطه سازی(۴

۷۰۰در حد مورد نیاز نقد۱۳,۱۱۶تکمیل مدرسه بنت الهدی ریگان )حصار و محوطه سازی(۵

۵۰۰در حد مورد نیاز نقد۹,۵۵۰تکمیل مدرسه حقانی سروند بم۶

۱,۰۰۰در حد مورد نیاز نقد۱۹,۶۲۸تکمیل مدرسه استثنایی قلعه گنج )حصار و محوطه سازی(۷

۱,۰۵۰در حد مورد نیاز نقد۲۰,۰۹۲تکمیل مدرسه چمران عباس آباد منوجان۸

۸۵۰در حد مورد نیاز نقد۱۶,۳۹۸تکمیل سالن مدرسه سیدالشهدا کرمان۹

۷۰۰در حد مورد نیاز نقد۱۳,۹۲۴تکمیل مدرسه خیری ۴ کالسه کهنوج مدیم کرمان۱۰

۷۵۰درحد برآورد نقد۱۴,۰۷۸احداث سرویس بهداشتی مناطق فهرج و ریگان۱۱

۶۰۰درحد برآورد نقد۱۱,۴۹۲احداث سرویس بهداشتی مناطق رفسنجان، انار و کشکوییه۱۲

۳۵۰درحد برآورد نقد۷,۰۰۰احداث سرویس بهداشتی مناطق بم و نرماشیر۱۳

۳۵۰درحد برآورد نقد۶,۹۳۳احداث سرویس بهداشتی مناطق راور وزرند۱۴

۱,۵۰۰درحد برآورد نقد۲۹,۷۴۸احداث سرویس بهداشتی مناطق کرمان، راین و بردسیر۱۵

۶۰۰درحد برآورد نقد۱۱,۵۰۰احداث سرویس بهداشتی مناطق جیرفت و عنبرآباد۱۶

۱,۱۰۰درحد برآورد نقد۲۱,۲۷۳احداث سرویس بهداشتی مناطق رودبار و منوجان۱۷

۹۵۰درحد برآورد نقد۱۸,۳۴۳احداث سرویس بهداشتی مناطق بافت، رابر و ارزوییه۱۸

۱,۲۵۰درحد برآورد نقد۲۴,۵۸۱احداث سرویس بهداشتی مناطق کهنوج، فاریاب و قلعه گنج۱۹

۱,۱۵۰درحد برآورد نقد۲۲,۸۶۵احداث سرویس بهداشتی مناطق سیرجان و شهربابک۲۰

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱.۰۹.۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱.۰۹.۰۳

آگهي دعوت به افراز   
ذيل   ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ مورخ   ۱۰۲۶۹۱۳ شماره  دستور  اجراي  در 
درخواست افراز سيد هاشم موسوی مبنی بر افراز سهم مشاع 
خود از شش دانگ پالک ۱۳ فرعي از ۵۰ اصلی واقع در بخش 
۴ قزوين كه اسناد مالكيت هر يک از مالكين صادر و تسليم گرديده و با توجه به 
گواهی دفتر امالک و نماينده ثبت مبنی بر اينكه جريان ثبتی ملک خاتمه يافته 
آدرس  اعالم  از  متقاضی  دارد كه  ثبت  اشخاص غير سابقه  بنام  الباقی ملک  و 
آنان اظهار عجز نموده لذا بدينوسيله از كليه مالكين اخير الذكر يا اشخاص غير 
كه خود را به نحوی در پالک مرقوم مالک يا محق می دانند دعوت می شود تا 

راس ساعت ۱۱ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ در محل وقوع ملک حاضر تا 
در حضور آنان نسبت به انجام عمليات افرازی توسط نماينده و نقشه بردار ثبت 
اقدام گردد بديهيست عدم حضور خواندگان مانع از انجام عمليات افرازی نخواهد 

بود و نتيجه اقدامات نيز متعاقبا آگهی خواهد شد.
 اسامی مالكين : محمد حسين شهيدی – محمد علی و فاطمه و غالمحسين شهرت 

همگی بابا مهدی
 تاريخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

شعبان عسگری 
 رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ قزوين

 مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 
)فشرده( یک مرحله ای

بانک ملی اداره امور شعب استان ایالم

بانک ملی اداره امور شعب استان ایالم در نظر دارد فراخوان تهیه ، نصب و گارانتی کرکره های رول پانچ فوالدی مبادی ورودی ۱۴ 
واحد تابعه بانک در استان به شماره ۲۰۰۱۰۰۱5۰9۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

كليه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی به صورت 
برخط برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی
- تاريخ انتشار فراخوان:                                         ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰9/۰۳

- مهلت دریافت اسناد فراخوان:                            ساعت ۱9 مورخ ۱۴۰۱/۰9/۰7
مهلت ارسال پیشنهادات:                                       ساعت ۱9 مورخ ۱۴۰۱/۰9/۱9

زمان بازگشایی پاکت ها:                                        ساعت 9 صبح مورخ ۱۴۰۱/۰9/۲۰
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:        ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با اعتبار سه ماهه

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:                            ایالم، میدان امام خمینی )ره( ، بانک ملی اداره امور شعب استان ایالم :۰۸۴۳۳۳۸۱9۸۸

بانک ملی اداره امور شعب 
استان ایالم

بانک ملی اداره امور شعب 
استان ایالم

تا پایان سال جاری ۳۰ 
روستای دیگر نیز از آب شرب 
با کیفیت و پایدار بهره مند 
می شوند

خبر

برطرف شدن مشکل آب شرب ۱۸۳ روستای شادگان
به گفته مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان، در 
 ۱۸۳ آب  تامین  مشکل  گذشته  سال  یک 
روستا در شادگان حل شده است. محمدرضا 
آبرسانی  افتتاحیه پروژه  کرمی نژاد در مراسم 
شد،  برگزار  دیروز  که  منصوره  روستای  به 
گفت: »تا پایان سال جاری ۳۰ روستای دیگر 

بهره مند  پایدار  و  با کیفیت  شرب  آب  از  نیز 
ادامه  در  او  ایسنا،  گزارش  به  می شوند.« 
به  آبرسانی  روند  اضافه کرد: »شتاب دهی در 
مشکل کم آبی  با  شادگان که  روستای   ۲۱۳
آغاز و در طول مدت یک سال  بودند  مواجه 
اقدامات شایسته ای از سوی دولت سیزدهم، 

مجموعه وزارت نیرو و آبفا کشور اجرایی شده 
است. همچنین پروژه خط انتقال آب روستای 
منصوره شادگان با همکاری قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی سپاه حضرت ولیعصر )عج( اجرایی 
شده و امروز رسما این پروژه افتتاح شد. با 
اجرای این پروژه ۷ هزار  و ۵۰۰ نفر از نعمت آب 

شرب با کیفیت بهره مند می شوند. این پروژه 
با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان اجرایی و در آن ۱۲ 
کیلومتر خط انتقال و دو دستگاه الکتروپمپ و 
تابلو برق اجرا و نصب شده است.« او با اشاره 
به اجرای پروژه های آبفا خوزستان در دهستان 
جفال شادگان بیان کرد: »تکمیل خط انتقال 
آب در دهستان جفال که ۳۴ روستا را در خود 
جای داده، به طول ۱۷ کیلومتر آغاز شده و با 
تهیه الکتروپمپ، تابلو برق و لوله مورد نیاز در 
حال اجرا است و تا دو ماه آینده این دهستان 

بهره مند  پایدار  و  با کیفیت  آب شرب  از  هم 
می شود.« مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان از 
اجرای پروژه آبرسانی در ۲۴ روستای دهستان 
بوزی خبر داد و گفت: »دهستان بوزی با ۲۴ 
مهمترین  از  جمعیت  نفر  هزار   ۳۰ و  روستا 
با  به شمار می رود که  دهستان های شادگان 
تنش آبی مواجه بود. برای رفع بحران آب در 
این دهستان مخزنی با ظرفیت ۵ هزار متر 
مکعب در ۹ ماه آینده بهره برداری خواهد شد تا 

آب برای این دهستان وارد مدار شود«.
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شهرکرد

 معاون محیط  زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل 
اشاره  با  بختیاری  و  حفاظت محیط  زیست چهارمحال 
به آغاز سرشماری زمستانه حیات وحش گفت: ۱۶ گونه 
دارای ارزش حفاظتی فهرست)وب لیست( سرخ اتحادیه 

بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد.
به گزارش ایرنا، در چهارمحال و بختیاری هشت منطقه 
پارک  اثر طبیعی ملی، یک  حفاظت شده شامل یک 
ملی، یک پناهگاه حیات  وحش و پنج منطقه حفاظت  
شده به مساحت ۱۵۵ هزار و ۸۴۴ هکتار و ۲ منطقه 
برای  و ۷۲۴ هکتار  هزار  به مساحت ۵۱  ممنوع  شکر 
زیستگاه حیات وحش وجود دارد که در مجموع حدود 
۶۳/۱۱ درصد مساحت این استان را در بر می گیرند و 
مامن و منطقه بکری برای زندگی حیات  وحش است 
که این مناطق شامل منطقه حفاظت شده شیدا، هلن، 
منطقه حفاظت شده  و  ملی  پارک  و  قیصری، سبزکوه 
تنگ صیاد، منطقه شکار ممنوع خدای آفرید، اثر طبیعی 

ملی الله واژگون است.
محسن حبیبی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: 
پستاندار  ۴۶ گونه  پرنده،  ۲۹۹ گونه  استان  در  تاکنون 
شناسایی شده است که ۱۶ گونه دارای ارزش حفاظتی وب 
لیست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار 
دارد و ۴۹ گونه خزنده چهار گونه دوزیست شناسایی و ۳۲ 

گونه ماهی شناسایی شده است.
وی با اشاره به آغاز سرشماری زمستانه حیات  وحش در 

مناطق حفاظت شده استان همزمان با سراسر کشور از روز 
دوم آذر ماه خبر داد و گفت: در سرشماری زمستانه حیات 

 وحش سم داران شمارش می شود.
به گفته وی، سرشماری زمستانه پستانداران شاخص در 
مناطق تحت مدیریت و آزاد استان با حضور ۴۴ گروه و 
همراهی کارشناسان، محیط بانان، جوامع محلی و همیاران 
محیط زیست، سمن های محیط زیستی، معتمدان محلی، 
به  اداره کل و عکاسان، فعاالن، عالقه مندان  کارشناسان 
حیات وحش و همکاری محیط بانان استان های هم جوار 

آغاز شده و تا ۲۰ آذر ادامه دارد.
به گفته وی، در این سرشماری عالوه بر سم داران شاخص 
استان از جمله کل، بز، میش و قوچ سایر حیات  وحش و 
گونه های پستانداری که رویت شوند نیز ثبت خواهند شد.

آمارگیری  هدف  با  سرشماری  این  داشت:  اظهار  وی 
نسبت  جمعیت،  پویایی  و  حیات  وحش  جمعیت  از 
جنسیت، میزان زاد و ولد و همچنین وضعیت زیستگاه ها 
اجرا می شود تا برآورد جمعیت حیات  وحش به منظور 
که  شود  انجام  زیستگاه ها  مدیریت  برای  برنامه ریزی 
حضور حیات  وحش در کدام مناطق کم یا زیاد است تا 
برای حفاظت و افزایش سطح حفاظت در این مناطق 

شود. برنامه ریزی 
افزود: سرشماری حیات  وحش و سم داران در  حبیبی 
مناطق تحت مدیریت و آزاد چهارمحال و بختیاری هر 

ساله در ۲ نوبت تابستان و زمستان، انجام می شود.

۱۶ گونه حیات وحش چهارمحال و بختیاری 
در  فهرست سرخ 

 محمود کمانی معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا به همراه جمعی از معاونان و 
مدیران ارشد این سازمان، از بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست و بیست 
و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق به طور جداگانه بازدید کرد. به گزارش 
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل ساتبا؛ محمود کمانی، رئیس سازمان انرژی 
های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(، با حضور در محل نمایشگاه های 
بین المللی تهران از بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست و بیست و 
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق بازدید کرد. صبح دیروز محمود کمانی 
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا به همراه جمعی از معاونان و مدیران این 
سازمان در جریان فعالیت سازمان ها و شرکت های صنعتی که طرح های ویژه ای 
برای صیانت از محیط زیست دارند، قرار گرفت. در ادامه حضور رئیس سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در محل نمایشگاه بین المللی تهران، 
از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق هم بازدید به عمل آورد. محمود 
کمانی با حضور در غرفه های فعاالن صنعت برق و شرکت های دانش بنیان این 
حوزه، در جریان آخرین تولیدات و فناوری های نوین صنعت برق کشور قرار گرفت 

و با مدیران و کارشناسان این حوزه گفت وگو کرد.

معاون توسعه مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، با بیان 
اینکه مشکالت محیط زیستی تنها با نظارت و اعمال قانون برطرف نمی شود، گفت: 
باید فرهنگ محیط زیست در جامعه و در بین صاحبان صنایع ترویج یابد و خود 
افراد نسبت به حساسیت موضوع محیط زیست و مسائل مرتبط با آن آگاهی یابند.
قاسم زاده به مشکالت محیط زیستی روستای مایان اشاره کرد و گفت: اقدامات 
الزم در این زمینه صورت گرفته اما کافی نیست و در جلسه ای که با حضور مسئوالن 
مرتبط با موضوع در استانداری تشکیل خواهد شد در مورد اعالم زمان برای اتمام 

این مشکالت تصمیم گیری می شود.
وی اضافه کرد: از نظر محیط زیست، پتروشیمی تبریز آالینده است و عوارضی 
که برای آالیندگی به امور مالیاتی می دهد از طریق خزانه تقسیم شده و در اختیار 

استان ها قرار می گیرد و این طور نیست که به طور مستقیم پرداخت شود.
قاسم زاده معاون اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی، گفت: محیط زیست 
دستگاهی مطالبه گر و نظارتی است و از تمام ظرفیت های خود برای وادار کردن 
چرم شهر و پتروشیمی تبریز برای رعایت استانداردهای محیط زیستی استفاده 

خواهد کرد.

شرکت آب و فاضالب استان ایالم موفق  به کسب رتبه برتر در »اجرای مصوبات 
سفرهای استانی ریاست محترم جمهور« در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی 

استان ایالم بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب، این شرکت موفق به کسب رتبه برتر 
در اجرای مصوبات سفرهای استانی ریاست محترم جمهور در سال ۱۴۰۰در بیست و 
پنجمین جشنواره شهید رجایی شد.  این جشنواره هر ساله با هدف ارزیابی عملکرد 

دستگاه های اجرایی برگزار می شود.
در پی کسب این موفقیت، استاندار ایالم با اهدای تقدیرنامه ای به پرویز ناصری  مدیر 
عامل استان از تالش ها و زحمات ایشان و کلیه کارکنان تالشگر این مجموعه در سال 
۱۴۰۰  تشکر و قدردانی کرد. در بخشی از این لوح تقدیر خطاب به مهندس ناصری 
آمده است: در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم 
رهبری و تاکید دولت مردمی بر نظارت، مشارکت نخبگان و اجرای حقوق شهروندی در 
نظام اداری با هدف ارتقای بهره وری در ارائه خدمات مطلوب به جامعه و حفظ و ارتقای 
کرامت مردم، آن دستگاه اجرایی بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ حائز رتبه 

برتر در »اجرای مصوبات سفرهای استانی ریاست محترم جمهور«  گردیده است.

بازدید رئیس سازمان ساتبا از 
نمایشگاه های محیط زیست و صنعت برق

مشکالت محیط زیستی تنها 
با نظارت برطرف نمی شود

کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی
 توسط شرکت آبفا ایالم

| شرکت ها  | | آذربایجان شرقی | | ایالم  |

واگذاری جمع آوری 
پسماندهای بازیافتی 
در سیدآباد چناران به 

دانش بنیان ها 
داریم  آمادگی  گفت:  چناران  سیدآباد  شهردار 
جمع آوری کار پسماند های بازیافتی را در این شهر 
احسان  مهندس  کنیم.  واگذار  دانش بنیان ها  به 
گسترش  افزود:  چناران  سیدآباد  شهردار  ترمه، 
هوشمندسازی فرایند تفکیک زباله خشک از مبدا 
دوباره  چرخه  در  را  آن  می توان  است که  فرصتی 
شهرداری  ایده  تاکید کرد:   وی  داد.  قرار  مصرف 
دانش  از  بهره گیری  و  پسماند  زمینه  در  مشهد 
بنیان ها الگوی خوبی است که می تواند شاخص ها 
را ارتقاء دهد. وی ادامه داد: زندگی مدرن امروزی 
انواع زباله های خشک می شود که  منجر به تولید 
اگر برای آن چاره اندیشی نشود منجر به مشکالت 
محیط زیستی خواهد شد. شهردار سیدآباد چناران 
تفکیک  حوزه  در  مدیریت  هوشمندسازی  گفت: 
صدها  دفن  از  جلوگیری  و  شهری  خشک  زباله 
گران بها  سرمایه های  از  بهره مندی  و  زباله  تن 
بیش از پیش به حفظ محیط زیست می انجامد. 
تولیدی  زباله های  حجم  اکنون  کرد:  تاکید  ترمه 
بدون هیچگونه فرایندی به محل دفن گاه منتقل 
می شود. وی ادامه داد: رویکرد شهرداری سیدآباد 
چناران کاهش میزان تولید و تفکیک زباله از مبدا 
است. شهر سید آباد در ۶۰ کیلومتری غرب مشهد 

است. شده  واقع 

برگزار اولین جلسه شورای 
فرهنگی منطقه هشت 
وزارت نفت در مشهد 

فرهنگی  عالی  دبیر شورای  خراسان رضوی - 
شورای  نشست  اولین  در  نفت  وزارت 
لزوم  بر  نفت  وزارت  هشت  منطقه  فرهنگی 
یکپارچه سازی، تعامل و هم افزایی برنامه های 
تاکید  نفت  صنعت  تابعه  شرکت های  فرهنگی 

کرد.
وزارت  فرهنگی  عالی  شورای  دبیر  زمانی،  علی 
منطقه  فرهنگی  شورای  جلسه  اولین  در  نفت 
هشت صنعت نفت که با حضور جمعی از مدیران 
تابعه  شرکت های  عامل  مدیران  و  نفت  وزارت 
صنعت نفت استان های خراسان رضوی، خراسان 
شد  برگزار  مشهد  در  جنوبی  خراسان  و  شمالی 
مرکز  عنوان  به  مقدس  مشهد  از  انتظار  گفت: 
موضوعات  به  ویژه  توجه  تشیع  جهان  فرهنگی 

است. فرهنگی 
عالی  شورای  شیوه نامه  مطابق  افزود:  وی 
 ۲۶ در  نفت  محترم  وزیر  ابالغی  فرهنگی 
دی ماه سال گذشته ارتقا و هماهنگی در کلیه 
نفت  وزارت  زیرمجموعه  فرهنگی  فعالیت های 
برنامه ها،  در  منسجم  نظامی  ایجاد  و ضرورت 
باتوجه  ذیربط  واحدهای  در  موازی کاری  عدم 
و  شده  تدوین  کالن  سیاست های  ابالغ  به 
همچنین لزوم توجه ویژه به تاثیرات این مهم 
در مجموعه فرهیخته و خدوم کارکنان صنعت 
است. فرهنگی  عالی  شورای  وظایف  از  نفت 

سند  ابالغ  و  تدوین  بازنگری،  زمانی،  گفته  به 
و  نفت  صنعت  فرهنگی  شیوه نامه  و  راهبردی 
اجرای  بر  نظارت  و  هماهنگی  آن،  به روزرسانی 
مصوبات ابالغی در چهار شرکت اصلی و واحدهای 
صنعت  فرهنگی  فعالیت های  بر  نظارت  ستادی، 
از  ساالنه  بودجه  اجرایی  ضوابط  اساس  بر  نفت 
فرهنگی  عالی  شورای  اختیارات  و  وظایف  اهم 

است. نفت  وزارت 

 در نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اعضای  و  فرماندار  با  رضوی  خراسان 
تشکل های کشاورزی و نمایندگان کشاورزان 
کشاورزان  مشکالت  بردسکن،  شهرستان 
منطقه بررسی و دستورات الزم برای رفع این 
مشکالت صادر شد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در این 
بهره برداری  و  حفاظت  معاون  که  نشست 
حضور  منابع کاشمر  اداره  رییس  و  شرکت 
شهرستان  فرماندار  »دهقان زاده«  داشتند 
بردسکن به موقعیت خاص و منحصربه فرد 
شهرستان بردسکن اشاره کرد و گفت: با توجه 
و  منابع آب کاشمر  امور  تا  زیاد  به مسافت 
امور  انجام  برای  دسترسی دشوار کشاورزان 
تاسیس  آب کشاورزی  چاه های  به  مربوط 
دفتر نمایندگی یا تاسیس امور در شهرستان 

می رسد. نظر  به  ضروری  بردسکن 
 در ادامه کشاورزان و نمایندگان تشکل ها به 
بیان مشکالت خود در زمینه افزایش دیماند و 
اصالح قبوض برق، مسائل حقوقی انتقال آب 
از پالکی به پالک دیگر، نگاه ویژه به ۵ محصول 
بردسکن  زعفران  و  پنبه  انجیر،  انار،  پسته، 
پرداختند و افزایش شارژ برای آبشویی سموم 
از باغات پسته، راه اندازی بازار آب در شهرستان، 
نظارت بر شرکت های حفاری و طرح تجمیع 

شدند.  خواستار  را  کشاورزی  چاه های 
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  »طاهری« 
خراسان رضوی در پاسخ به مشکالت مطرح 
مدیریت  شرکت  مجموعه  اول  اولویت  شده 
منابع آب را حفظ و پایداری منابع ارزشمند آب 
عنوان کرد و با استقبال از مسائل مطرح شده 
گفت: دانش فنی کشاورزان منطقه که به صورت 
تجربی کسب شده قابل ستایش است و بر 
استمرار آن در جهت افزایش بهره وری از منابع 

آب تاکید داریم.
بهره برداری  و  حفاظت  معاون  »نعمت نژاد« 
بر  نیز  رضوی  منطقه ای خراسان  آب  شرکت 
ضرورت فعالیت گسترده تشکل های کشاورزی 
در جهت کاهش مراجعات کشاورزان به امور 

منابع آب تاکید کرد و با بیان اینکه نظام صنفی 
کشاورزی و منابع طبیعی نقش بسیار پررنگی 
در تسهیل امور کشاورزان و چاه های آب دارد 
افزود: شرکت آب منطقه ای تمام تالش خود را 
در جهت توسعه این تشکل ها انجام خواهد داد.

بر اساس این گزارش مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای به پیشنهاد فرماندار مبنی بر افتتاح 
دفتر نمایندگی امور منابع آب کاشمر در محل 
جهاد کشاورزی شهرستان، پاسخ مثبت داد و 
مقرر شد دفتر به سرعت تجهیز و در  دسترس 

کشاورزان قرار گیرد.
»علیرضا طاهری« همچنین بر همکاری ویژه با 
کلیه کشاورزان، صنایع و معادن فعال در منطقه 

ترشیز تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خرسان رضوی: 

حفظ و پایداری منابع آب، اولویت اول ماست

خراسان رضوی

مدیرکل  منابع طبیعی 
وآبخیزداری استان اردبیل با 

اشاره به اصل پنجاه قانون 
اساسی در راستای حفاظت 
از محیط  زیست بیان کرد: 

مشارکت همه جانبه و آگاهانه 
اقشار مختلف و نیز همکاری 
مردم استان و دوست داران و 
همیاران طبیعت در جلوگیری 

از تصرفات اراضی و مراتع 
الزم و ضروری است

اداره کل  معاونت گردشگری  کازرون - سرپرست 
میراث  فرهنگی، صنایع   دستی و گردشگری استان 
کاروانسرای  تبدیل  برای  برنامه ریزی  از  فارس 

داد. خبر  اقامتگاه  به  میان کتل کازرون  تاریخی 
به گزارش مهر، ابراهیم بختیاری در حاشیه بازدید 
شهرستان  در  کتل  میان  تاریخی  کاروانسرای  از 
کازرون، گفت: پیشینه این کاروانسرای تاریخی به 
فاخر  آثار  از  یکی  بنا  این  بازمی گردد  دوره صفوی 
استان  در  منحصربه فرد  و  زیبا  بسیار  معماری  با 
فارس است که به زودی با تغییر کاربری به اقامتگاه 
)بوتیک هتل( و یکی از جاذبه های اصلی گردشگری 

شهر کازرون و استان فارس تبدیل می شود.
میراث   کل  اداره  گردشگری  معاونت  سرپرست 
فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری استان فارس 
افزود: طبق پیش بینی های انجام شده این کاروانسرا 
پس از اتمام مرمت تحت نظر کارشناسان اداره کل 
میراث  فرهنگی استان و تجهیز آن به طور حتم به 
یکی از پربازدیدی ترین اماکن تاریخی و گردشگری 

شهر کازرون تبدیل خواهد شد.
بختیاری افزود: در بازدید از این اثر ملی و بررسی 
اسناد و مدارک موجود مشاهده شد، این کاروانسرا 

بنای  این  سرمایه گذار  و  دارد  خصوصی  مالک 
تاریخی نه تنها تمام موارد و مسائل  محیط زیستی 
را رعایت کرده بلکه با بهره برداری از این اثر بسیاری 
از مشکالت زیستی منطقه مرتفع و مطابق کدهای 
توسعه پایدار گردشگری نسبت به اشتغال و انتفاع 
انجام  موثری  اقدامات  روستایی  و  محلی  جامعه 

خواهد شد.
میراث   کل  اداره  گردشگری  معاونت  سرپرست 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع   فرهنگی، 
راستای سیاست های دولت  اضافه کرد: در  فارس 
و البته وزارت میراث  فرهنگی و گردشگری انتظار 
بیشتر  مساعدت  و  همکاری  اداره کل  این  واضح 
تمام دستگاه های دولتی به ویژه اداره کل حفاظت 
محیط  زیست استان فارس با سرمایه گذاران حوزه 

است. گردشگری 
بنابر این گزارش سرپرست معاونت گردشگری اداره 
و گردشگری  صنایع  دستی  میراث  فرهنگی  کل 
فارس و هیئت همراه در این سفر از برخی اماکن 
شهرستان کازرون  و گردشگری  فرهنگی  تاریخی، 
و  گردشگری  بخش  فعاالن  با  و  داشتند  بازدید 
سرمایه گذاری این شهرستان دیدار و گفت وگو کردند.

اردبیل- مدیرکل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
حدود  تصرف  از  زمین خواران  دست  گفت:  اردبیل 
یک هزار و ۸۴۳ هکتار اراضی ملی در اردبیل کوتاه 
شد. به گزارش مهر، محمود قلی زاده پیش از ظهر 
چهارشنبه در جلسه تشریح عملکرد ۷ ماهه گذشته 
سال  جاری اظهار کرد: با اجرای حکم از طرف دادگاه 
در سال ۱۴۰۰ و در ۶ ماه گذشته سال  جاری حدود 
یک هزار و ۸۴۳ هکتار از عرصه های ملی استان به 

منابع  طبیعی بازگردانده شد.
وی با بیان اینکه ارزش این زمین ها ۵۵۲ میلیارد 
مدت  در  افزود:  است،  بوده  تومان  میلیون   ۹۰۰ و 
یادشده حکم تعداد ۶۰۱ فقره از پرونده های متشکله 

بر علیه متصرفین اراضی ملی اجرا شده است.
اردبیل  استان  وآبخیزداری  منابع  طبیعی  مدیرکل 
راستای  در  اساسی  قانون  پنجاه  اصل  به  اشاره  با 
مشارکت  کرد:  بیان  محیط  زیست  از  حفاظت 

همکاری  نیز  و  مختلف  اقشار  آگاهانه  و  همه جانبه 
در  طبیعت  همیاران  و  دوست داران  و  استان  مردم 
جلوگیری از تصرفات اراضی و مراتع الزم و ضروری 
منابع   کل  اداره  کرد:  نشان  خاطر  قلی زاده  است. 
شبانه روزی،  طور  به  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
اراضی  به  متعدیان  و  سوداگران  با  مقابله  ضمن 
ملی به عنوان مصداقی از انفال و حقوق بیت المال 
و  حفاظت  قانون   ۵۵ ماده  یک  تبصره  به  مستندًا 
و  تخریب  هرگونه  مراتع،  و  جنگل ها  از  بهره برداری 
تصرف عدوانی به عرصه های مذکور را احصا و مراتب 
قضایی  مرجع  به  تخلف،  پرونده  تشکیل  طی  را 
استان  مردم  عموم  از  افزود:  وی  می دهد.  ارجاع 
تقاضا داریم که در صورت مشاهده هرگونه تعرض به 
اراضی ملی با سامانه تلفنی رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به 
طور شبانه روز تماس گرفته و مراتب را اطالع دهند 
تا در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف اقدام شود.

تبدیل کاروانسرای تاریخی »میان کتل« کازرون به اقامتگاه

کوتاهی دست زمین خواران از تصرف ۱۰۰۰هکتار  اراضی ملی در اردبیل

سرپرست معاونت گردشگری 
اداره کل میراث  فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری استان فارس 
افزود: طبق پیش بینی های 

انجام شده این کاروانسرا پس از 
اتمام مرمت تحت نظر کارشناسان 
اداره کل میراث  فرهنگی استان و 
تجهیز آن به طور حتم به یکی از 
پر بازدیدی ترین اماکن تاریخی 
و گردشگری شهر کازرون تبدیل 

خواهد شد

 آگهی تاسیس شرکت 
شرکت سهامی خاص پارسیان تجارت طرح گستر به نگار 
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲9 به شماره ثبت ۶۰5۰۰۱ به شناسه ملی 
۱۴۰۱۱۶7۱۴۲5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت :خرید و فروش واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی ترخیص کاال از گمرکات داخلی و 
بین المللی ، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها ، 
اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز بازرگانی ، شرکت در 
نمایشگاه ها و غرفه آرائی اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها 
و  توانمندساز  ارائه خدمات  اعتباری  و  و موسسات مالی 
توسعه دهنده کسب وکارهای نوآور و نوپا در قالب ایجاد 
، انجام مشاوره،  و مدیریت شتاب دهنده کسب و کار ها 
بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی، ارائه زیرساخت های فنی، 
حقوقی و بازرگانی، مشارکت، مدیریت، خرید و فروش، 
شرکت  بازرگانی،  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات 
در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی 
و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت ریالی و 
موسسات  و  و خصوصی  دولتی  بانک های  کلیه  از  ارزی 
مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از 
شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی، مشارکت و شرکت 
غیرتخصصی  و  تخصصی  المللی  بین  نمایشگاه های  در 
داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
تهران،  شهرستان  تهران،  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود 
بخش مرکزی، شهر تهران، آسمان، بلوار شهید محمد مهدی 
فرحزادی، کوچه بوستان دوم، پالک ۲، ساختمان میالد، 
سرمایه   ۱99۸9۸9۳۶7 کدپستی   ۳۰۴ واحد   ،۳ طبقه 

ریال   ۱,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت 
نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با 
نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره ۱۸۴9۶۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ نزد بانک مسکن 
شعبه پاسداران با کد ۱۸۴9 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای حسین قاسم زاده مشهدی به شماره 
ملی ۰۰۶۰95۴۶۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
۲ سال آقای محسن قاسم زاده مشهدی به شماره ملی 
۰۰75۶9۶59۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
۲ سال آقای یونس بهزادی به شماره ملی ۳5۲۰9۱۴۴۳۳ 
به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره 
با مهر شرکت معتبر می باشد.  تنهایی همراه  به  هر کدام 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای عظیم 
جعفری به شماره ملی ۰۰۳59۴۴۳۳۱ به سمت بازرس 
اصلی به مدت ۱ سال آقای میالد فاتحی پیکانی به شماره 
ملی ۰۴۸۰77۶۲۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت 
۱ سال روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.
 ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

شناسه آگهی : 1415987

آب را 
َهدر ندهیم

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

رودبار جنوب

سمنان

خاکستری-  ۴۰5GLXIمدل ۱۳۸9  پژو   سواری  سبز  برگ  و  سند 
شاسی  شماره  و  موتور۱۲۴۸9۲۰7۶۴۱  شماره  به  رنگ  متالیک 
NAAM۱۱CA5BK ۶۳559۸ به شماره پالک 77 ق ۲۳۳ ایران ۶5 
متعلق به احمد محمدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

کارت و برگه سبز موتور سیکلت ولگا مدل ۱۳۸۸ رنگ نقره ای به 
 NT۲۱۲5A ۸۸۰۱5۸۴  شماره موتور ۲۰۰9۰5۲7 و شماره شاسی
و پالک 75۳ ایران7۳۶۴۲ اینجانب احمد رحمانی با کد ملی 

۲۱۲۱۳۲5۰۱۸ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
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حمام تاریخی برُزک چشم انتظار مرمت/ حمام تاریخی برُزک مربوط به دوره صفویه است و فردی به نام سید حسن کاشانی آن را احداث کرده. در حال حاضر مرمت این حمام 
به صورت نیمه کاره رها شده  و چشم انتظار پرداخت اعتبارات از سوی ارگان های مرتبط است./ عکس از پیمان شاه سنایی

عکس:  ایسنا

انتشار اولین شماره ماهنامه بین المللی »صدای تئاتر ایران« | اینک آن انسان: آدمی چگونه همان 
می شود که هست | 
| نویسنده: فردریش نیچه |

| مترجم: بهروز صفدری |
| انتشارات: بازتاب نگار  |

نمایش »تجربه های اخیرم 
در پردیس تئاتر شهرزاد

به  کوهستانی  امیررضا  نوشته  اخیر«  »تجربه های  نمایش   
کارگردانی کیاوش دیندار چهارم آذرماه در پردیس تئاتر شهرزاد 
»تجربه های  نمایش  هنرآنالین،  به گزارش  می رود.  به صحنه 
اخیر« نوشته امیررضا کوهستانی به کارگردانی کیاوش دیندار و 
تهیه کنندگی عارفه احمدپور چهارم آذرماه ساعت ۱۸ در سالن 
این  بازیگران  می شود.  اجرا  شهرزاد  تئاتر  پردیس   ۳ شماره 
نمایش وحید نوبخت، کیاوش دیندار، کیانا کیوانی، کیمیا  نجاری، 
مریم  زارعی، رها محمدنژاد و حمیدرضا جعفری هستند. دیگر 
و  بیات  نجفی، سورن  سارا  نمایش  این  پشت صحنه  عوامل 
علیرضا گلستانی هستند. عالقه مندان می توانند بلیت این نمایش 

را از سامانه تیوال تهیه کنند.

 اکران فیلم »اینان« در هنر و تجربه 
و  قنبری  رهبر  کارگردانی  به  »اینان«  سینمایی  فیلم 
تهیه کنندگی علی برادری از چهارشنبه ۹ آذر در گروه سینمایی 
هنر و تجربه اکران می شود. به گزارش ایسنا به نقل از مشاور 
رهبر  به کارگردانی  »اینان«  فیلم سینمایی  پروژه،  رسانه ای 
قنبری و تهیه کنندگی علی برادری سال گذشته در شهر مشهد 
ساخته شده و داستان عماد یک جوان ۳۰ ساله را روایت 
برای  عماد  است.  عضو  اهدای  نیازمند  برادرش  می کند که 
یافتن عضو پیوندی راهی مشهد می شود اما این سفر طوالنی 
و غیرمنتظره تجربیات و آشنایی با افرادی را در پی دارد که 
باورهای قبلی اش را به چالش می کشد و عشقی زمینی او را 

به درکی تازه از زندگی می رساند.

| تئاتر   |

| سینما |

کتاب اینک آن انسان اینگونه آغاز می شود: »چون پیش بینی 
می کنم که باید تا چندی دیگر بشریت را با سخت ترین چالشی 
که تاکنون در برابِر خود داشته است رو به رو کنم، به  نظرم ناگزیر 

باید بگویم که من کیستم. هرچند این را قاعدتًا همه باید بدانند، 
زیرا من از آنهایی نبوده ام که از خود شواهدی بر جا نمی گذارند. 
اما جلوه گاِه عدم تناسب میان عظمِت وظیفه ی من و حقارِت 
معاصرانم این بود که آنها مرا نه شنیدند و نه حتی دیدند. من 
فقط با اعتباری که خود به خویش می بخشم زندگی می کنم 
و، تازه چه بسا اصاًل وجودم نیز یک پیش داوری باشد...!« این 
کتاب یکی از آخرین نوشته های نیچه و یکی از مهم ترین آنها 
برای فهِم آثارِ او در چشم اندازِ یک زندگی نامه است، و البته 

داستانی بسیار پیچیده دارد.

اولین شماره از ماهنامه بین المللی »صدای تئاتر ایران« 
با همت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با هدف معرفی قابلیت های تئاتر ایران و 
جایگاه دیپلماسی هنر در عرصه جهانی منتشر شد. به 
گزارش ایرنا از اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، نخستین شماره از ماهنامه »صدای 
 )NEWSLETTER( تئاتر ایران« با عنوان بین المللی

بر اساس مطالب بخش انگلیسی سایت ایران تئاتر در 
آبان ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد. ضرورت شناخت هنر 
نمایش در قالب دیپلماسی هنر با توجه به اهمیت 
درنوردیدن مرزهای جغرافیایی، شناساندن و معرفی 
قابلیت های تئاتر ایران در عرصه جهانی از مهم ترین 
دالیل اداره کل هنرهای نمایشی برای انتشار »صدای 

تئاتر ایران« است.

فوالد سبز تا چه اندازه میزان انتشار گاز 
کربن را کاهش می دهد؟ چه تاثیرات 
و  آالیندگی ها  سایر  کاهش  بر  دیگری 

عوارض زیست محیطی دارد؟
معدنکاری  تکنولوژی های  از  مقصود 

و فوالد سبز، فوالدی است که فرآیند 
فرآیندهای  به  نسبت  آن  تولید 
همراه  کربن کمتری  انتشار  با  موجود 
فرآیندهای  در  که  صورتی  در  باشد. 
معدنکاری، تولید کنسانتره و گندله، با 

سرمایه گذاری بر روی بازچرخانی آب، 
کاهش  و  فرآیندها  هوشمندسازی 
و  برق  آب،  ازحداقل  انرژی  مصارف 
استفاده  تولید  تن  هر  ازای  به  گاز 
و  کربن  انتشار  کاهش  شاهد  گردد، 

خواهیم  محیطی  زیست  مخاطرات 
در  بهره وری  بهبود  همچنین  بود. 
فوالد  و  آهن  بازیافت  و  تولید  فرآیند 
کوره  روز  تکنولوژی های  از  استفاده  و 
و  گری  ریخته  و  الکتریکی  قوس 
به کاهش  می تواند  ورق  پیوسته  نورد 
از  استفاده  نماید.  کربن کمک  تولید 
هیدروژن سبز در فرآیند فوالد سازی، 
روش هابرای  ایده آل ترین  از  یکی 
تولید  می تواند  که  است  فوالد  تولید 
آالینده کربنی را تا حد زیادی کاهش 
الکترولیز  از  هیدروژن  نوع  این  دهد. 
آب بدست می آید و در صورت استفاده 
برق،  تولید  برای  خورشیدی  انرژی  از 
برای  مخاطره ای  که  گفت  می توان 

ندارد. زیست  محیط 
در مورد تفاهم نامه اخیر گل گهر 
رابطه  همین  در  که  ایمیدرو  و 
چه  دقیقا  که  دهید  توضیح  است 

هدفی را دنبال می کنید؟
ایجاد  هدف  با  تفاهم نامه  این 
بزرگ  شرکت های  در  حساسیت 
معدنی و فوالدی جهت توجه جدی به 
مزایای معدنکاری و فوالد سبز و تالش 
سیاستگذاری های  ورود  جهت  در 
شرکت های  استراتژی های  در  مرتبط 

است.  مطبوع 
تفاهم نامه،  این  عقد  چارچوب  در 
از  استفاده  به  متعهد  را  خود  گل گهر 
انتشار  برای کاهش  ظرفیت ها  تمامی 
فوالد  و  آهن  تولید  فرآیند  در  کربن 
تحقیقاتی  و جهت گیری های  می داند 
این موضوعات سوق  به سوی  را  خود 

داد. خواهد 
چه  تا  را  تفاهم نامه  این  نتیجه 

ملموس  صورت  به  می توان  تاریخی 
و قابل اندازه گیری مشاهده کرد؟

در حوزه هایی که دانش و فناوری های 
باشد،  موجود  کشور  در  آن  با  مرتبط 
خصوصا  آینده،  سال  سه  تا  حداکثر 
انرژی های  مصرف  کاهش  زمینه  در 
تفاهم  این  نتایج  ناپذیر،  تجدید 
البته  خواهیم کرد.  مشاهده  را  نامه ها 
مستقیمی  نسبت  انتشار،  این کاهش 
حوزه ها  این  در  سرمایه گذاری  با 
حاضر،  حال  در  نمونه  عنوان  به  دارد. 
آب  از  گل گهر  منطقه  مصرفی  آب 
که  است  فارس  خلیج  شده  شیرین 
اجرا  زیادی  بسیار  سرمایه گذاری  با 
تمام  از  آن گران تر  تولیدی  و آب  شد 
جهت  به  ولی  است،  کشور  آب های 
خدمت به محیط زیست کشور، از این 
آب گران در فرآیند تولید آهن و فوالد 
استفاده می شود. همچنین پروژه های 
کار  دستور  در  آب  بازیافت  با  مرتبط 
جدی گل گهر قرار دارد که تا سه سال 

نشست. خواهد  ثمر  به  آینده 
۴۰ مگاواتی خورشیدی  نیروگاه  پروژه 
گل  شرکت  در  راستا  همین  در  هم 
است،  اجرا  حال  در  و  تعریف  گهر 
تولید  مانند  مواردی  خصوص  در  اما 
سبز،  فوالد  جهت  پاک  هیدروژن 
مطالعات  به  نیاز  اینکه  به  توجه  با 
مفصل  سرمایه گذاری های  و  بنیادین 
امکان  به  دارد،  تحقیقاتی  زمانبر  و 
خوشبین  آینده  سال   ۱۰ در  آن  تحقق 

. هستیم
آهن  تولید  فرآیند  از  درصد  چند 
به  مجهز  شرکت  این  در  فوالد  و 
این تکنولوژی شده و بر محور فوالد 

سبز است؟
از  آبی  هیچ  آب،  مصرف  بخش  در 
نمی شود.  تامین  زیرزمینی  منابع 
کارخانه های گل گهر  از  نیمی  همچنین 
شده اند  مجهز  بازچرخانی  سیستم  به 
آب  بازیافت  برای  طرح هایی  و 
حال  در  و  تعریف  کارخانجات  سایر 

جراست. ا
تکنولوژی های  از  استفاده  همچنین 
احیا  روش  به  فوالدسازی  تولید  روز 

مستقیم هات شارژ و کوره های قوس 
الکتریکی و ریخته گری و نورد پیوسته 
در کارخانجات گل گهر قدم هایی است 
که گل گهر در این مسیر برداشته است.

ازای  به  انرژی  مصارف  کاهش  در 
مختلف  بخش های  در  تولید  تن  هر 
کردن  مکانیزه  در  که  اقداماتی  با 
کردن  بهینه  و  هوشمندسازی   ،
این  در  داشتیم  تولید   فرایندهای 

کردیم. حرکت  راستا 
گوگرد  پروژه  هوا،  آلودگی  بخش  در 
SO۲ کارخانه  جذب گاز  جهت  زدایی 
شیمیایی  کود  تولید  و  سازی  گندله 
سولفات آمونیاک در حال اجرا است.
به  مجهز  ایرانی  شرکتهای  کدام 
جایگاه  و  شدند  تکنولوژی  این 

گل گهر در این زمینه کجاست؟
پاک،  هیدروژن  تولید  خصوص  در 
ابتدای  هنوز  دنیا  در  صنعتی  مقیاس 
مطالعات  حد  در  فعال  و  است  راه 
و  پایلوت  اجرای  حداکثر  و  بنیادین 
توجه  با  است.  صنعتی  نیمه  واحد 
انرژی  باالی  بسیار  هزینه های  به 
این  فعال  سبز،  هیدروژن  تولید  جهت 
ارزان  روش های  به  دستیابی  تا  کار 
حوزه  در  اما  نیست.  اقتصادی  تر، 
آالینده ها،  جذب  و  سبز  معدنکاری 
با توجه به توضیحات قبل به  گل گهر 
است. کشور  در  پیشتاز  شرکت  عنوان 
که   ۲۰5۰ سال  تا  می کنید  فکر 
صفر  به  جهان  کربن  انتشار  باید 
قرار  وضعیتی  چه  در  ایران  برسد، 
برای  گهر  گل  برنامه  باشد؟  داشته 

انتشار کربن چیست؟ کاهش 
به  کربن  انتشار  کاهش  موضوع 
و  انرژی  قیمتی  سیاست های 
وابسته  بسیار  محصوالت  قیمت گذاری 
با  موضوع  این  پیش بینی  و  است 
سیاست های کالن کشور ارتباط مستقیم 
دارد.الزاما ما باید به این سمت حرکت 
می تواند  انتشار  کاهش  این  و  کنیم 
اقداماتی  با  انتشار  قالب جایگزینی  در 
سبز  پروژه های  در  مشارکت  همچون 
در  شرکت  در  حاضر  حال  در  باشد که 

است. اجرا  حال 

معاون طرح و توسعه شرکت گل گهر:

برای تولید فوالد در گل گهر از آب زیرزمینی 
استفاده نمی شود

اولین نیروگاه خورشیدی گل گهر در حال احداث است

گفت وگو

تفاهم نامه گل گهر و 
ایمیدرو با هدف ایجاد 

حساسیت در شرکت های 
بزرگ معدنی و فوالدی 

جهت توجه جدی به 
مزایای معدنکاری و فوالد 

سبز و تالش در جهت 
ورود سیاستگذاری های 
مرتبط در استراتژی های 
شرکت های مطبوع است

در خصوص تولید هیدروژن 
پاک، مقیاس صنعتی در 

دنیا هنوز ابتدای راه است و 
فعال در حد مطالعات بنیادین 

و حداکثر اجرای پایلوت و 
واحد نیمه صنعتی است. با 
توجه به هزینه های بسیار 
باالی انرژی جهت تولید 

هیدروژن سبز، فعال این کار 
تا دستیابی به روش های 
ارزان تر، اقتصادی نیست

۶ تا ۸ درصد دی اکسید کربن جهان این حجم از آلودگی در فرایند تولید فوالد است. فلزی که الزمه پیشرفت و توسعه 
هر کشور است.استفاده از هیدروژن سبز در فرآیند فوالد سازی، یکی از ایده آل ترین روش ها برای تولید فوالد است که می تواند 
تولید آالینده کربنی را تا حد زیادی کاهش دهد که این روش در شرکت های صاحب تکنولوژی در سطح پایلوت و نیمه صنعتی 
در حال مطالعه و اجراست. اولین گام ها برای تولید فوالد و معدنکاری سبز در ایرانی که براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی 
رتبه دهم تولیدکننده گازهای گلخانه ای را دارد، برداشته شده. شرکت گل گهر طی تفاهم نامه ای برنامه دارد تا جهت گیری های 
تحقیقاتی و اجرایی خود را به سوی این موضوعات سوق دهد. مهندس پورمعصومی، معاون طرح و توسعه شرکت گل گهر در 
گفت وگو با پیام ما مدعی است برای تولید فوالد در این شرکت هیچ آبی از منابع زیرزمینی تامین نشده و نیمی از کارخانه های 

گل گهر به سیستم بازچرخانی و بازیافت مجهز شده اند.


