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اهمیت شنیده شدن
صدای زنان 

حضور زنان در اعتراض های اخیر  نشانه ای 
نظام مردساالرانه  است.  پنهان   از زخم های 
را  مدرنیته  لباس  اگر  حتی  زخم هایی که 
در  جنسیتی  نابرابری  باشد.   تن کرده  به 
پدید  موجب  مردساالر،  جامعه  ساختار 
خشم  همان  این  می شود.  خشم  آمدن 
شیوه ای  به  هرگاه  که  است  فروخورده ای 
سالم و معمول در روابط عاطفی یا شغلی 
می خواست ابراز شود، مردانی که همسر، 
عاشق و یا مدیر بودند با پشت کردن یا فرار 
رها ساختند که  دنیایی  در  را  زنان  آن،   از 
همواره جنسیت را مانعی در ابراز احساسات 
سالم و درست خود دیدند. خشمی که رنج 
پنهان شد تا به شکل اضطراب، افسردگی، 

درآید.  آئینه ای  رفتار  و  بی تفاوتی 

 گزارش »پیام ما« از »نشست صدای زنان در اعتراضات اخیر« 

زنان، کنشگران مرئیزنان، کنشگران مرئی
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  سیمین کاظمی: زنان امروز با گذر از حوزه خصوصی به حوزه عمومی در حال 
تالش برای سهم خواهی از جامعه هستند

  فاطمه علمدار: جامعه از گذشته تا حال در مسیر خروج از فضای
تک جنسیتی و ورود به ادغام جنسیتی بوده است

انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  نقل  به  به گزارش شانا 
پارس، مسئله آلودگی هوا و غلظت آالینده های محیطی 
از  صیانت  منطقه،  ساکنان  سالمت  بر  آن  تأثیر  و 
محیط زیست دریایی و آبزیان، پساب های صنعتی و 
... که بارها و بارها از سوی رسانه های داخلی مطرح 
این  زیست بوم  از  حراست  اهمیت  بر  گواهی  شده، 
منطقه راهبردی و صنعتی است. در این میان، شرکت 
این  در  توسعه  اصلی  رکن  به عنوان  ایران  نفت  ملی 
رعایت  با  را  حداکثری  تولید  تا  سعی کرده  منطقه، 
کامل الزام های محیط زیستی و روزآمدجهانی محقق 
کند تا تضمینی برای تولید پایدار از این منطقه باشد. 
مهم ترین این اقدام ها ذیل مصوبه های هیئت دولت 
مدیریت  حوزه  در  اصالحی  برنامه های  انجام  درباره 
محیط  زیست منطقه تعریف شده است. در این مصوبه 
مقرر شده تا وزارت نفت با تخصیص یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر، اعتبار الزم برای اجرای برنامه های محیط 

پروژه های  عظیم ترین  جمله  از  را که  منطقه  زیستی 
محیط زیستی در سطح کشور به شمار می رود، تأمین 
اقدام های  دولت،  هیئت  مصوبه های  با  موازی  کند. 
عملی قابل توجهی نیز از سال ها پیش از سوی شرکت 
ملی نفت ایران در این حوزه اجرایی شده است. از آنجا 
که بعضی از برنامه های زیربنایی در طوالنی مدت معرفی 
شده و نیازمند تخصیص بودجه کالن در سطح ملی 
بودند، فهرستی از این اقدام های زیربنایی از سوی اداره 
حفاظت محیط  زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس تهیه شد و پس از دریافت تأییدیه های 
ملی  و  ملی گاز  ایران،  نفت  ملی  از شرکت های  الزم 
نفت، در کارگروه  پتروشیمی و سرانجام وزیر  صنایع 
ملی آلودگی هوای عسلویه که با دستور ریاست جمهوری 
نهایی  تأیید  از  پس  شد.  مطرح  بود،  شده  تشکیل 
پروژه ها در کارگروه یادشده و کمیسیون زیربنای صنعت 
و محیط زیست دولت، این فهرست به منظور دریافت 

مصوبه به هیئت دولت ارسال شد. این طرح در آذرماه 
یک  به عنوان  و  مصوب  دولت  هیئت  در   ۱۳۹۹ سال 
سند باالدستی برای بهبود کیفیت محیط زیست منطقه 
معرفی و سرانجام از سوی معاون اول رئیس جمهوری 
ابالغ شد. برنامه های ابالغی وزیر نفت، زیربنایی برای 
شناسایی و تعریف اقدام های اصالحی بزرگی در زمینه 
در سال ۱۳۹۹،  و سرانجام  منطقه شد  محیط زیست 
ابالغیه دولت دریافت کرد و از آنجایی که این برنامه ها 
نیازمند بودجه و اعتبارات و حمایت در سطوح باال در 
مجموعه وزارت نفت بودند، مصوبه های الزم از هیئت 
مدیره شرکت ملی نفت ایران اخذ شد. در ادامه سند 
بهبود کیفیت هوای منطقه تدوین شد؛ این سند، در 
یک چرخه مدیریت کیفیت هوا از مرحله پایش آغاز 
می شود. هدف اصلی در این مرحله، شناسایی مقدار 
تشدید  زمان  و  زیرپوشش  مناطق  آالینده ها،  انواع  و 

آالینده های هوا است.

نگاهی به روند اجرای پروژه های محیط زیستی نفت در قطب تولید گاز کشور

زنجان - مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: ۲۱ 
شهر استان زنجان به صورت ۱۰۰ درصد از نعمت گاز بهره مند 
هستند. رحیم سلیمانی نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به 
وجود ۹۳۰ روستا در زنجان، اظهار کرد: تعداد ۶۳۵ روستا 

از گاز طبیعی استفاده می کنند.
به ۱۱۴  اجرایی گازرسانی  آغاز عملیات  به  اشاره  با  وی 
بهره مندی  میزان  حاضر  حال  در  کرد:  اذعان  روستا، 
روستایی از گاز در حدود ۹۱.۲ درصد است اگر گازرسانی 
آن تعداد روستا نیز انجام شود باالی ۹۷ درصد بهره مندی 

گاز در استان خواهیم داشت.
این مسئول با اشاره به ابالغیه گازرسانی به روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار و طراحی شبکه گازرسانی برای روستاهای 

 ۲۸۰ سال جاری  در  ما  بودجه  داد:  ادامه  صعب االعبور، 
میلیارد بود که بعد از اصالح بودجه در اواخر شهریور ماه، 
بودجه گازرسانی استان ۲۱۰ میلیارد تومان اضافه شد و 

بودجه ۴۸۶ میلیارد تومانی برای استان مصوب شد.
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  سلیمانی نژاد 
با اشاره به بکارگیری سامانه مکانیزه پست امداد و با 
افزود: در ۶ ماهه  امدادرسانی،  یکپارچه سازی مدیریت 
با  نخست سال جاری، ۱۳ هزار و ۶۰۱ مشترک زنجانی 

داشته اند. تلفنی  تماس  مکانیزه  امداد  پست  واحد 
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان تشریح کرد: تا تعداد 
انشعابات نصب شده گاز در استان، به ۱۹۹ هزار و ۳۲۸ 

علمک گاز افزایش یابد.

و  آب  فیزیکی شرکت  اداره حفاظت  رئیس  کرمان - 
طرح  درصدی   ۷۰ پیشرفت  از  استان کرمان  فاضالب 
ساخت دریچه های ایمنی و ضدنفوذ این شرکت خبر 
داد. امیر صحراکار در ادامه گفت: نمایندگان حراست و 
معاونت بهره برداری و توسعه آب به عنوان تیم نظارت 
ساخت  کارگاه  از  حضوری  بازدید  ضمن   ، طرح  این 
دریچه های ایمنی در یزد، هماهنگی های نهایی الزم را 
جهت انتقال و نصب این دریچه ها انجام دادند.رئیس 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  فیزیکی  حفاظت  اداره 
کرمان خاطر نشان کرد: طرح بزرگ ایمن سازی مخازن، 

شامل طراحی، ساخت و نصب دریچه های ضدنفوذ و 
ایمن سازی هواکش ها و لوله های سرریز از محل های 
اعتبارات اختصاصی حفاظت فیزیکی )تکمیل و تجهیز 
ادامه  اجراست.وی  تأسیسات ۱۴۰۰(در حال  و  مخازن 
شامل  استانی  پوشش  و  پراکندگی  با  طرح  این  داد: 
است که  روستایی  مخازن  اولویت  با  و  ۲۰ شهرستان 
۲۶۵ دریچه و نزدیک به ۲۰۰ مخزن را شامل شده و 
براساس زمانبندی تنظیمی در حال پیشرفت است و 
برای  ایمنی  ایمن سازی کامل و نصب تجهیزات  طرح 
بیش از ۳۰ چاه نیز به صورت موازی در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: از اول 
بر  استان گلستان  در   ۱۴۰۱ آبان  لغایت ۳۰   ۱۴۰۱ مهر 
مبنای ایستگاه های شرکت آب منطقه ای مقدار بارندگی 
تجمعی متوسط در استان ۹۴ میلیمتر بود که نسبت 
درصد   ۲۰ است،  متر  میلی   ۸۰ مدت که  بلند  آمار  به 
افزایش نشان می دهد که ناشی از بارش های مناسب 
آبان ماه است. به گزارش روابط عمومی شرکت عمومی 
آب منطقه ای گلستان، "سید محسن حسینی" با بیان 
این مطلب، اظهار کرد: متوسط دمای اندازه گیری شده 
۱۷.۸ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلندمدت 
افزایش  درجه   ۱.۵ ، است  سانتیگراد  درجه  که ۱۶.۳ 

را نشان می دهد. وی افزود: رواناب اندازه گیری شده 
بین  استان،  های  رودخانه  شاخص  ایستگاههای  در 
به  را نسبت  افزایش  تا ۱۴۹ درصد  ۱۰۰ درصد کاهش 
آمار دوره بلند مدت نشان می دهد. حسینی بیان کرد: 
متر  میلیون   ۲۹۶ حدود  استان  آبخوان های  ذخیره 
آمار  به  نسبت  را  درصد( کاهش   ۲۴ )حدود  مکعب 
دوره بلند مدت نشان می دهد و این در حالی است 
ابخوانها حدود ۲۸  که در پایان مهر ماه ، کسری آب 
درصد بوده است.آبخوانهای کم عمق حدود ۲۲۲ میلیون 
 ۷۴ حدود  عمیق  آبخوان های  و  کاهش  مترمکعب 

میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.

نیرو گفت:  آب  مدیرعامل شرکت  کردستان - 
به  آزاد  سد  از  آب  مستقیم  انتقال  خط  پروژه 
تصفیه خانه سنندج با عزم جهادی وزارت نیرو در 

بهره برداری رسید. به مرحله  دولت سیزدهم 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، 
آب  از  نامطبوع  بوی  رفع  یکتا"  شیبانی  "کریم 
شرب سنندج و انتقال آب سد آزاد از مسیرهای 
سخت  گذر کوهستانی را از ویژگی های این طرح 
عنوان کرد و یادآور شد: طول کلی مسیر پروژه 
از منابع آبی استان کردستان به شهر  آبرسانی 
سنندج حدود ۶۰ کیلومتر و ارتفاع پمپاژ ۴۸۰ متر 
بوده است که پمپاژ این میزان ارتفاع و ایجاد کانال 
در دل صخره ها در مسیر سخت و کوهستانی برای 
عبور خط لوله فوالدی بسیار دشوار و پیچیده بود.
مدیرعامل شرکت آب نیرو افزود: در این میان 
۲۷ کیلومتر از این مسیر با لوله های فوالدی به 
منشعب شده  میلی متر   ۱۲۰۰ و   ۱۴۰۰ قطرهای 
و با بهره برداری از آن ساالنه امکان انتقال ۵۷ 
میلیون متر مکعب آب به تصفیه خانه آب شهر 
سنندج برای جمعیتی معادل ۷۰۰ هزار نفر، ایجاد 
شده است تا مردم از آب شرب با کیفیت و پایدار 

بهره مند شوند.
شیبانی یکتا در خصوص روند عملیات اجرایی 
سامانه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج 
گفت: این طرح یکی از مهمترین اولویت های 
وزارت نیرو بوده است که برای بهبود کیفیت آب 

شرب شهر سنندج با بودجه ۸۵۰ میلیارد تومانی 
و با همت  و تالش قریب به ۶۰۰ نفر از مهندسان 
و کارگران ایرانی که اکثرًا بومی استان کردستان 
بوده  اند، به مرحله بهره برداری رسیده تا مردم عزیز 
شهر سنندج از نعمت آب شرب با کیفیت بهره مند 

شوند.
این  به  اشاره  با  نیرو  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
که اجرای طرح در دولت سیزدهم شتاب قابل 
توجهی یافت به گونه ای که ۸۰ درصد پیشرفت 
پروژه مربوط به یک سال گذشته است، افزود: 
سد  آب  انتقال  سامانه های  از  بهره برداری  در 
آزاد، سیستم کنترل یکپارچه سامانه انتقال آب 
به ۲  از ۳۰  فشار  ایستگاه کاهش  همچنین  و 
اتمسفر، برای اولین بار در دیسپاچینگ انتقال آب 
کشور طراحی و راه اندازی شده که در نوع خود کم 
نظیر است. به گفته شیبانی یکتا در این سیستم، 
اپراتور بر اساس برنامه منابع و مصارف تعریف 
شده در پروژه، میزان دبی مورد نیاز هر بخش از 
سامانه اعم از انشعابات، تصفیه خانه شهر سنندج 
و سد قوچم را طی یک جدول به سیستم کنترل 
وارد کرده و سیستم به صورت خودکار وارد عمل 

می شود.
وی یادآور شد: طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی 
توسط  کامل  طور  به  پروژه  این  بهره برداری  و 
داخلی  و کارخانه های  متخصصان ، کارشناسان 

است. شده  انجام 

برخورداری ۱۰۰ درصدی شهرهای زنجان 
از نعمت گاز طبیعی

پیشرفت ۷۰ درصدی ساخت 
دریچه های ایمنی و ضدنفوذ

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

افزایش ۲۰ درصدی بارش های سال آبی جاری در گلستان

مدیرعامل شرکت آب و نیرو خبر داد:

انتقال آب سد آزاد به خانه های مردم سنندج

شرکت مبین انرژی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس در زمینی به وسعت ۷۶ هکتار احداث شده است. 
این شرکت بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز ایران بوده 
و در نوع خود یکی از بزرگترین پروژه های منطقه به 
با  فارس  خلیج  انرژی  مبین  شرکت  می رود.  شمار 
اجرای اقدامات کنترلی در راستای مدیریت آالینده های 
هوا، آب فاضالب و پسماند انجام پروژه های نوآورانه 
نگهداشت و گسترش فضای سبز انجام اقدامات محیط 
زیستی در راستای مسئولیت های اجتماعی گام مهمی 
در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست داشته 
است. در این خصوص می توان به اقداماتی همچون 
نصب ۵۲ سامانه پاالیش آنالین بر روی خروجی های 
اصولی  تکلیف  تعیین  مجتمع  پسماند،  و  دودکش 
بیش از ۲۰ هزار تن پسماند، تصفیه حدود ۴۵ میلیون 
متر مکعب فاضالب بهداشتی و صنعتی مجتمع های 
پتروشیمی، اختصاص ۲۰ درصد از فضای مجتمع به 
پوشش گیاهی مصرف بهینه حامل های انرژی افزایش 
پساب های  بازچرخانی  انرژی  مصرف  در  بهره وری 
تصفیه شده و تولید آب صنعتی با کیفیت به میزان 
۵/۲میلیون مترمکعب در سال و همچنین حمایت از 
گونه در خطر انقراض الکپشت منقار عقابی اشاره کرد. 
این شرکت طی سالهای ۹۱ و ۹۹ مفتخر به دریافت 
تندیس صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست 

کشور شده است.

زیست  نیروگاه های  توسعه  دفتر  کل  مدیر 
توده گفت: حدود ۱۲ مگاوات برق در کشور 
از منابع زیست توده تامین می شود که در 
مشهد، نوشهر و جنوب تهران تولید می شود، 

اما ظرفیت کشور تا ۴۰۰ مگاوات است.
برق زیست  ۱۰ مگاوات  افزود:  رضا صمدی 
است  احداث  حال  در  جاری  سال  در  توده 
وزارت  تالش  بر  عالوه  برق  این  تولید  و 
وزارت کشور، شهرداری ها  همکاری  به  نیرو 
به  است.  نیازمند  زیست  محیط  سازمان  و 
توده،  زیست  انرژی  تولید  در  وی  گفته 
زیست  مسائل  به  انرژی،  تولید  بر  عالوه 
آالینده های  و  است  شده  توجه  محیطی 
جامد  زباله های  مثل  محیطی  زیست 
فضوالت  یا  انسانی  فاضالب های  شهری، 
مثل  محیطی  زیست  آلودگی های  و  دامی 

می دهند. کاهش  را  شیرابه 
زیست  نیروگاه های  توسعه  دفتر  کل  مدیر 
حدود  زباله  گرم  کیلو  هر  از  افزود:  توده 
وقتی  و  می شود  تولید  شیرابه  لیتر   ۴
از  می شود  تبدیل  برق  به  و  بازچرخانی 
خواهد  جلوگیری  شیرابه  مقدار  این  تولید 
شد. همچنین از یک تن زباله خانگی حدود 
یک  می شود که  تولید   ۲  co تن گاز   ۱/۳
المللی  بین  انجمن  است.  گلخانه ای  گاز 
منابع  از  یکی  می گوید  اقلیمی  تغییرات 
گلخانه ای  گاز های  و  متان  گاز  انتشار  مهم 
در جهان محل های جمع آوری و دفن زباله 
تا ۸۰  زباله می تواند  از  تولید برق  است که 

دهد. را کاهش  گاز ها  این  انتشار  درصد 
انرژی های  سازمان  کرد:  اضافه  صمدی 
کاهش  از  حمایت  راستای  در  تجدیدپذیر 
بیشترین  محیطی،  زیست  آالینده های 
به  را  تضمینی  خرید های  افزایش  میزان 
 ۳ تا  که  داد  اختصاص  توده  زیست  برق 
این  است.  رسیده  قیمت های گذشته  برابر 
 ۲ حدود  دفن،  محل های  بخش  در  ارقام 
به  ریال   ۵۶۷۰ از  و  یافته  افزایش  برابر 
بیو  بخش  در  است.  رسیده  ریال  هزار   ۱۱
شیمیایی به مدت ۲۰ سال این رقم ۷۳۵۰ 
است،  رسیده  ریال   ۱۵۶۰۰ به  بود که  ریال 
 ۳ حدود  سوزی  زباله  بخش  در  همچنین 
 ۲۲۰۰۰ به  ریال   ۷۷۷۰ رقم  از  افزایش  برابر 

است. یافته  افزایش 
وی گفت: عالوه بر این رقم، در کالن شهر ها 
و شهر های ساحلی نرخ خرید تضمینی برق 

تا ۲۰ درصد بیشتر شده است.

ظرفیت ۴۰۰ مگاواتی برق
 زیست توده در کشور

محیط زیست اولویت
 نخست در شرکت 

مبین انرژی خلیج فارس
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سیاسی- فضای  در  را  ضرغامی  عزت هللا 
رسانه ای به رفتار متفاوت نسبت به همفکران 
می شناسند  راست  جناح  در  محافظه کارش 
سیاستمداری  به عنوان  دست کم  یا 
مایل  بسیار  که  راست  جناح  از  برخاسته 
او  شود.  شناخته  و  دیده  متفاوت  است 
وزیر وزارتخانه ای با عنوان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی است که اگر هم 
مجال چنین کنش و گفتاری را به او بدهد 
_که دشوار خواهد بود_ نهایتًا این امکان را 
برایش فراهم می کند که در فضای فرهنگی 
به سیاق مطلوبش گام بردارد، نه در فضای 
جامعه.  فضای  در  نه چندان  و  سیاست 
و  فعالیت  موضوع  از  فارغ  وزارتخانه ای که 
فضای  در  به هرحال  که  اختیاراتش  حوزه 
که  آنجا  از  به ویژه  است،  محدود  فرهنگی 
می پردازد  فرهنگ  از  بخش  آن  به  عمدتًا 
»میراث  به  مربوط  مسائل  همچون  یا  که 
قرون  و  اعصار  به  مربوط  مطلقًا  فرهنگی«، 
این  برای  ویژه ای که  یا کار  است  پیشین 
وزارتخانه در بحث »صنایع دستی« تعریف 
اما  است  جریان  در  امروز  اگرچه  شده که 
لزومًا  ارجاعاتش  و  دارد  گذشته  در  ریشه 
به تعبیری  می ماند  بازمی گردد.  تاریخ  به 
حوزه گردشگری  در  فعالیت ها  از  یک سوم 
که آن هم اگرچه امروزی و معاصر است اما 
الاقل سیاسی نیست. وزارتخانه ای که حتی 

اگر حوزه اختیارات و فعالیت هایش را هم 
تازه تاسیس  آنجا که  از  باز  بگیریم،  نادیده 
دلیل  یک  همین  به  دست کم  و  است 
نیست  قادر  نمی شود،  جدی گرفته  چندان 
تریبونی معتبر و اعتباری رسمی برای آقای 
وزیر در فضای سیاسی و گفتمانی که بسیار 

ایجاد کند. می دارد،  دوست 
با این همه ضرغامی همچنان بر ادامه کنش 
مطلوبش در فضای سیاسی پافشاری کرده 
و می خواهد »سیاستمدار« به معنای خاص 

و مطلق کلمه باقی بماند. 
سیاسی  سخنگوی  قامت  در  صراحتًا  او  
جایگاه  در  آن،  از  فراتر  حتی  و  دولت 
نماینده ای از حاکمیت از آغاز گفت وگوهای 
از  ناشی  بحران  از  عبور  برای  سیاسی 
گفته   سخن  ماه  سه  دو،  این  اعتراضات 
نخست  روزهای  همان  از  ضرغامی  است. 
پیش  در  را  رویکردی  چنین  اعتراضات 
گرفته  و دیروز رسمی تر و جدی تر آن را از 
خود بروز داد. او میدان بازی اش را در زمین 
تمام  در  حالی  در  و  تعریف کرده  سیاست 
برداشته  گام  میدان  همین  در  مدت  این 
بیشتر  سرعت  و  شتاب  با  البته گاهی  که 
احتیاط  اندکی  با  و  چراغ خاموش  گاه،  و 
بیشتر، پیش رفته است. مشی و مسیری 
داشته که  البته هزینه هایی هم  برایش  که 
بعضًا  هجمه های  و  انتقادها  آن،  جمله  از 

همفکرانش،  سوی  از  که  هستند  سنگینی 
مطبوعه  چند  و  پارلمان  تریبون  از  به ویژه 
مهم و البته تندروی جناح راست به سویش 

رفتند.  نشانه 
نکشیده،  پس  پا  نه تنها  اما  ضرغامی 
کاخ  حیاط  از  گوشه ای  دیروز،  بلکه 
بازی  میدان  و  تریبون  را  ریاست جمهوری 
محبوبش قرار داده و نظریات سیاسی اش 
بسیاری  من،  نظر  »به  است؛  کرده  ابراز  را 
اتخاذ  سخت  حوزه  در  که  راهبردهایی  از 
و  نرم  راهبردهای  با  می تواند  می شود، 
ما  واقع  در  شود.  تعدیل  نرم  اقدامات 
می کنیم،  کار  کمتر  دوم  حوزه  در  چون 
دشواری کار می افتد بر دوش دستگاه های 
که  او  انتظامی.«  و  اطالعاتی  امنیتی، 
همه  را  دیدگاه  این  می کند  فکر  گفته 
وزیران«  »همه  تاکید کرده  و  دارند  قبول 
»یکی  می گوید:  می کنند،  فکر  این طور 
همه  شد،  بحث  دولت  در  که  هم  بار  دو 
در  ما  که  کردند  تاکید  مسئله  این  بر 
این  بیان  داریم.«  کم کاری  حوزه ها  آن 
البته  نظری  بحث های  و  انتزاعی  سخنان 
انگیزه ضرغامی برای تبدیل آن گوشه  تنها 
درباره  سیاسی  میتینگ  به  پاستور  حیاط 
مباحث  این  واقع  در  او  و  نبود  اعتراضات 
از  صحبت  نظری  چارچوب  به تعبیری،  را 
تحرکات  از  تا  داد  قرار  ملی«  »گفت وگوی 

در  او،  از  فراتر  که  دهد  خبر  اقداماتی  و 
قرار  نیز  مملکتی  قوای  روسای  کار  دستور 
را  حاکمیت  مجموعه  به نحوی  تا  گرفته 
سوق  نامطلوب  رویه های  اصالح  به سوی 
در  مداوم  جلساتی  از  که  ضرغامی  دهد. 
با  کشور سخن گفته که »از مدت ها پیش 
سیاسی  گرایش  با  چهره ها  برخی  حضور 
عمده  ظاهرًا  و  می شده  تشکیل  مختلف« 
حضار را اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
این  »در  می گوید:  می دهند،  تشکیل  نظام 
مورد  در  و  می نشینیم  هم  دور  جلسات 
سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  مسائل 
است؛  مفید  خیلی  که  می کنیم  صحبت 
هم  می شود،  نزدیک  هم  به  دیدگاه ها  هم 
یک  مورد  در  که  روایت هایی  و  قرائت ها 
که  جلساتی  دارد.«  وجود  واحد  پدیده 
گاهی  و  او  دفتر  در  گاه  ضرغامی  به گفته 
در »دفتر محمدرضا عارف یا دیگر آقایان« 
در  همچنین  ضرغامی  می شود.  تشکیل 
آقای  هم  »شنیدم  گفته  تازه تر  خبری 
قوه  رئیس  آقای  هم  و  رئیس جمهور 
که  دارند  این چنینی  جلسات  قضائیه، 
با  می آیند  مختلف  سیاسی  جریان های 

می کنند.«  گفت وگو  آنها 
دست کم  تشکیل  از  حالی  در  اما  ضرغامی 
اعتراضات  خاص  موضوع  با  جلسه،  یک 
آنچه  که  سخن گفته  ماه گذشته  سه  دو، 
قوای  روسای  مشابه  جلسات  درباره 
به  احتمااًل  مطرح کرده،  قضاییه  و  مجریه 
همان جلساتی ارجاع می دهد که این چند 
نمونه  و  بودیم  شنیده  آن  از  گذشته  روز 
حضور  با  ظاهرًا  همان که  خبرسازترش، 
و  ایران  اصالحات  جبهه  از  نفر  پنج  چهار، 
علی  و  شده  تشکیل  قضاییه  قوه  رئیس 
جبهه  این  سخنگوی  قامت  در  شکوری راد 
خبر  جزئیاتش  برخی  از  پیش تر  سیاسی 
اما  اژه ای  محسنی  غالمحسین  بود.  داده 
با  به جز آن جلسات، سه شنبه همین هفته 
نمایندگان مجلس نیز گفت وگوهایی داشته 
این  اعتراضات  بحث  به  نیز  آنجا  که ظاهرًا 
در  جلسه ای  است.  شده  اشاره  ماه  چند 
و  مجلس  مشترک  نشست  چارچوب 
در  هفته  همین  سه شنبه  که  قضاییه  قوه 
غیرعلنی،  به طور  البته  و  مجلس  صحن 
پشت درهای بسته برگزار شد. نشستی که 
از  تازه تر  روایتی  ایلنا  گذشته  روز  قضا  از 
تبریز  نمایندگان  از  یکی  از  نقل  به  را  آن 
آن،  از  بخشی  در  که  روایتی  کرد؛  منتشر 
دیالوگی  به  اشاره  با  علیرضابیگی  احمد 
قوه  رئیس  با  نمایندگان  از  یکی  میان 
دستگاه  رئیس  قابل تأمل  پاسخ  قضاییه، 
این  را »وجه برجسته  نماینده  این  به  قضا 
نشست« توصیف کرده و در واکنش به این  
افراد، جلسه  فالن  با  »تو  نماینده که  گفته 
طبیعی  حق  »این  گفته  کردی!«،  برگزار 
بتوانند  که  آن هاست  طبیعی  حق  و  من 
با  کنند،  مطرح  را  خودشان  موضوعات 
کنم  برگزار  را  جلسه  این  حاضرم  هم  شما 
قانونگذاران  عنوان  به  شما  متعجبم  من  و 
به جای اینکه پافشاری به اعمال و اجرای 
قانون داشته باشید، دارید مطالبه ای غیر از 
این  می کنید.«  مطرح  خود  قانونی  تکلیف 
از  استقبال  با  مجلس  اصولگرای  نماینده 
این گروه و  به  »پاسخ رئیس قوه قضاییه 
اژه ای«  محسنی  نگرش  »نوع  تفکر«،  این 
مواجهه  برای  »التیامی  و  »نویدبخش«  را 
گفته  و  خوانده  اخیر«  حوادث  متهمان  با 
این  نمایندگان  از  اژه ای  آقای  »خواسته 
او طلب کنند« و  از  را  بود که اجرای قانون 
»بر موضع قانون پافشاری کنند«؛ نه اینکه 
چه  و  کند  چه کار  دیکته کنند که  او  »به 

نکند.«  کار 
این در حالی است که آنچه ضرغامی درباره 

مطرح  مجریه  قوه  رئیس  مشابه  جلسات 
رسانه ای  فضای  در  تاکنون  کرده، دست کم 
منظور  شاید  هرچند  است.  نداشته  بازتاب 
آخرین  که  باشد  اقداماتی  ضرغامی 
اجرایی  معاون  که  است  خبری  نمونه اش 
سخنان  با  همزمان  سیزدهم  دولت  رئیس 
حیاط  از  دیگر  گوشه ای  در  و  ضرغامی 
آنجا  خبرنگاران گذاشت.  اختیار  در  پاستور 
که محسن منصوری از سفر ابراهیم رئیسی 
انگیزه سفر  اگرچه  و  داد  به کردستان خبر 
آبرسانی  طرح  »افتتاح  را  دولت  رئیس 
سنندج« کرد اما در پایان گفت: »در جریان 
استان  نخبگان  و  علما  جلسه   سفر،  این 
جمهور برگزار خواهد شد  کردستان با رئیس 

می کند.« دیدار  نیز  مردم  با  رئیسی  و 
این در حالی است که به نظر می رسد فارغ 
و چند  ماهیت خبری  در خصوص  آنچه  از 
مقام های  جلسات  این  برگزاری  چون  و 
بعضی  نمایندگان  و  یکدیگر  با  نظام  ارشد 
کیفیت  است،  مطرح  سیاسی  جریان های 
و  خروجی  به عنوان  آنچه  و  جلسات  این 
هم  چندان  است،  قابل تصور  آن  نتیجه 
دیروز  چنان که  بود.  نخواهد  و  نبوده  موثر 
به عنوان  بیگی  علیرضا  آنچه  با  همزمان 
در  تبریز  اصولگرای  نمایندگان  از  یکی 
از نوع نگرش رئیس قوه قضاییه  استقبال 
تبریز  نمایندگان  دیگر  از  یکی  مطرح کرد، 
اصالحات  از چهره های شاخص جریان  که 
و معدود اصالح طلبان حاضر در مجلس، به 
گفت وگوی  »شکل گیری  درخصوص  آنچه 
است،  مطرح  رسانه ای  فضای  در  ملی« 
واکنش نشان داده و به پایگاه خبری عصر 
است  این  ما  اساسی  »مشکل  ایران گفته 
که اصال بلد نیستیم با هم گفت وگو کنیم.« 
دیدگاه  این  توضیح  در  پزشکیان  مسعود 
یا  دانشگاه  اداره،  »در  می گوید:  انتقادی 
دانشجو،  وقتی  دیگر،  هرجای  و  مجلس 
حرفی  مجلس  نماینده  یا  دانشگاه  استاد 
جواب  نمی تواند  مقابل  طرف  و  می زند 
در  نگفته؛  اینگونه  »آقا«  می گوید  بدهد، 
او  ندارد.«  کاری  آقا  به  کسی  که  صورتی 
دانشجو  »وقتی  که  دارد  انتقاد  این  به 
جامعه  از  فردی  هر  یا  دانشگاه  استاد  یا 
که  کسی  دارد،  مشکل  مسئله ای  نسبت به 
دارد،  کار  و  سر  استاد  و  دانشجو  این  با 
را توجیه کند،  او  از نظر علمی  اینکه  بجای 
هستی!«؛  رهبری  مخالف  »تو  می گوید 
شود  این  به  منجر  همه گفت وگوها  وقتی 
وسط  را  آقا  و  بدهی  جواب  نتوانی  که 
بکشی، نتیجه آن این می شود که در حال 
حاضر در جامعه می ببینیم که تمام فشارها 
و حمالت مستقیما به سمت رهبری است 
و  مجلس  رئیس  جمهور،  رئیس  با  و 
پزشکیان  ندارند.«  قضاییه کار  قوه  رئیس 
که زمانی در دولت اصالحات در قامت وزیر 
دهه  یک  از  بیش  و  بود  فعال  بهداشت 
گذشته را در مجلس گذرانده، معتقد است: 
قابل انجام  سادگی  این  به  »اصالحات 
اصالحات(  )اجرای  علم  این  باید  نیست؛ 
اینجا  به  بود،  چنین  که  باشند  داشته  را 
نسبت به  انتقاد  با  که  او  نمی رسیدند!« 
غیرخودی«  و  خودی  دایره  »ایجاد  آنچه 
به عنوان  ما  »وقتی  است:  می خواند، گفته 
را  دولت  و  مجلس  جناح،  و  گروه  یک 
دیگر  افراد  بقیه  یعنی  می کنیم؛  یکدست 
حرف  مردم  از  وقتی  باشند.  نمی توانند 
مردم  که  است  این  تصورمان  می زنیم، 
همراهند.  ما  با  که  افرادی  همین  یعنی 
و  خدمت  حاکمیت،  وظیفه  درصورتی که 
محبت و برداشتن فشار از دوش همه اعم 
از ترک، کرد، لر، عرب، عجم، فارس و چپ 
و راست و مذهبی و غیر مذهبی است که 

می کنند.« زندگی  کشور  این  در 

عزت هللا ضرغامی از تشکیل »شورای ملی گفت وگو«
با حضور چهره هایی از جریان های مختلف سیاسی خبر داد

وزیر میراث در پی گفت وگوی ملی

اعضای کابینه سیزدهم در   
چه گفتند؟ دولت  جلسه  حاشیه 

تشکیل کمیته  از 
تا  حقیقت یاب 

اجرای طرح کاالبرگ 
لکترونیک  ا

در حاشیه  اعضای کابینه سیزدهم  بعضی 
با  دولت  هیئت  گذشته  روز  نشست 
برخی  به  خبرنگاران  جمع  در  حضور 
گفتند.  پاسخ  رسانه  اصحاب  سواالت 
به  اشاره  با  کشور  وزیر  اساس  این  بر 
که  غربی کشور  شهرهای  برخی  وضعیت 
این  وضعیت  گفت:  شده،  ناآرامی  دچار 
شهرها آرام است و مشکلی ندارند. احمد 
تشکیل  هدف  درباره  همچنین  وحیدی 
اخیر  حوادث  برای  حقیقت یاب  کمیته 
کرد:  اعالم  کشور،  وزارت  توسط  کشور 
در  افراد  به  خسارات  حجم  »پیگیری 
افرادی که  وضعیت  پیگیری   ، ناآرامی ها 
و  داده اند  دست  از  را  خود  جان  بی گناه 
این  ایجاد  موجب  که  افرادی  پیگیری 
کمیته  این  وظایف  از  شده اند،  مسائل 
است. عمده خسارات، بلکه همه خسارات 
است.« شده  وارد  اغتشاشگران  توسط 

  اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک 
آینده نزدیک در 

همچنین وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی 
کاالبرگ  آزمایشی  طرح  موفق  اجرای  از 
داد.  خبر  هرمزگان  استان  در  الکترونیک 
این  اجرای  نسبت به  مرتضوی  صولت 
نزدیک  آینده  در  کشور  سراسر  در  طرح 

کرد. امیدواری  ابراز 

در  ارزی  وضعیت  پیش بینی    
آینده ماه های 

رابطه  در  نیز  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ماه های  در  کشور  ارزی  وضعیت  با 
به  رو  هم  ما  ارزی  منابع  گفت:  آینده، 
بهبود  مستمرا  ما  وضعیت  و  است  بهبود 
در  اعالم کرد:  صالح آبادی  علی  می یابد. 
های  فروش  مهرماه،  به  نسبت  ماه  آبان 
داشته  توجهی  قابل  بسیار  رشد  ما  نفتی 
نیما  بازار  در  ما  عرضه های  است.حجم 
و  کرده  پیدا  گسترش  گذشته  به  نسبت 
مطلوبی  وضعیت  می کنیم  پیش بینی 
آینده  ماه های  در  ارزی  منابع  تامین  در 

باشیم. داشته 

سد  آبگیری  به  دولت  واکنش   
»چم شیر«

زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
»چم شیر« گفت:  سد  آبگیری  درباره  نیز 
آبگیری  را درباره  نتایجش  نیرو  تا وزارت 
پاسخ  نمی توانیم  ندهد،  چم شیر  سد 
به  توجه  با  سالجقه  گفت:  علی  دهیم. 
شده  حفر  عمق  در  آنجا  چاهک هایی که 
نظارت  ما  هست،  که  گمانه زنی هایی  و 
را  نتیجه  نیرو  وزارت  هنوز  ولی  داریم 
پاسخ  نیفتد  اتفاق  این  تا  و  نکرده  اعالم 

. هیم نمی د

به  عراق  گازی  بدهی  تکذیب    
ایران

تمام  که  این  بیان  با  نیز  نفت  وزیر 
در خصوص  عراق  از  مطالبات معوق خود 
گفت:  کرده ایم،  دریافت  را  گاز  صادرات 
همه  امسال  و  گذشته  سال  خوشبختانه 
به  بابت صادرات  گاز خود  مطالبات خود 
 ۱ سال گذشته  دریافت کرده ایم  را  عراق 
یورو  میلیارد   ۶/۱ امسال  و  یورو  میلیارد 
داد:  ادامه  اوجی  جواد  دریافت کرده ایم. 
صادرات  عراق،  معوق  بدهی  پرداخت  با 
سال  به  نسبت  عراق  به  امسال  گاز  
افزایش  مکعب  متر  میلیارد   ۵/۱ گذشته 

است. یافته 

 توزیع ماهانه هزار تن کاغذ تولید 
ناشران بین  داخل 

با بیان  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 
کتاب  و  مطبوعات  نیاز  مورد  کاغذ  اینکه 
با  تامین کردیم، گفت:  ترجیحی  ارز  با  را 
توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، ما 
مطبوعات  و  نشر  قیمت  سعی کردیم که 
اسماعیلی  محمدمهدی  کنیم.  کنترل  را 
در حال  انجام شده  واردات  اکنون  گفت: 
توزیع است و در ماه هزار تن کاغذ تولید 

می کنیم. توزیع  ناشران  بین  داخل 

تحویل  و  ساخت  جزئیات    
ایثارگران برای  مسکن 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که از 
دیگر اعضای کابینه بود که روز گذشته در 
خبرنگاران  با  ریاست جمهوری  حیاط کاخ 
و  ساخت  جزئیات  اعالم  با  گفت وگو کرد 
االن  ایثارگران گفت:  برای  تحویل مسکن 
پروانه  و  رایگان  زمین  ایثارگران  آورده 
می  تامین  دولت  را  زمین  است؛  رایگان 
هاشمی  زاده  قاضی  امیرحسین  کند. 
درصدی   ۳۰ پیشرفت  از  پس  اعالم کرد: 
بانکی  تسهیالت  مسکن،  ساخت  در 
پرداخت می شود و بازپرداخت تسهیالت 

است. ساله   ۱۰

مسعود پزشکیان که زمانی در 
دولت اصالحات در قامت وزیر 
بهداشت فعال بود و بیش از 
یک دهه گذشته را در مجلس 
گذرانده، معتقد است: وقتی 
ما به عنوان یک گروه و جناح، 
مجلس و دولت را یکدست 
می کنیم؛ یعنی بقیه افراد دیگر 
نمی توانند باشند. وقتی از مردم 
حرف می زنیم، تصورمان این 
است که مردم یعنی همین 
افرادی که با ما همراهند

رئیس مجلس با اشاره به 
اینکه کشاورزی به عنوان یکی از 
پیشران های مهم اشتغال زایی 
به ویژه در مناطق محروم کشور 
مورد توجه نمایندگان است، 
گفت: طرح تقویت امنیت 
غذایی و رفع موانع تولیدات 
کشاورزی که می تواند تحولی در 
تولید و بازار فروش محصوالت 
کشاورزی ایجاد کند، منتظر 
نهایی شدن در مجمع تشخیص 
مصلحت است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه برگزاری نشست هفتگی هیئت دولت با اشاره به تشکیل جلساتی در 
چارچوبی با عنوان »شورای ملی گفت وگو« با حضور چهره هایی از جریان های مختلف سیاسی که عمدتًا از اعضای مجمع تشخیص 
از سوی روسای قوای مجریه و قضاییه خبر داده است.  اقداماتی مشابه  از برگزاری جلسات و  مصلحت نظام هستند، همچنین 
از معدود نمایندگان اصالح طلب مجلس نیز در این رابطه اظهار نظر کرده و در نقد این نوع پیشبرد  این در حالی است که یکی 
اصالحات و برگزاری جلسات برای تحقق »گفت وگوی ملی«، معتقد است تا وقتی که در پاسخ به هر مخالف، به او می گوییم »تو 
نیست؛  انجام  قابل   این سادگی  به  »اصالحات  پزشکیان همچنین گفته  نمی بریم؛ مسعود  جایی  به  راه  رهبری هستی«  مخالف 

باید این علم )اجرای اصالحات( را داشته باشند که اگر چنین بود، به اینجا نمی رسیدند.«

گزارش ۲

پیام خرب
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|

رئیس مجلس شورای اسالمی در آستانه فرارسیدن »روز مجلس«، از عملکرد مجلس یازدهم گزارش داد

گزارش عملکرد مجلس به ملت از تریبون یک طرفه
که  روزی  است؛  مجلس«  »روز  امروز 
نه  هنوز  که  زمانی  در  پیش،  سال های  در 
نه  و  بود  آمده  کار  روی  کنونی  مجلس 
در  یکدست«  »حاکمیت  از  صحبتی  البته 
برگزاری  برای  به فرصتی  بود، معمواًل  میان 
نشست خبری رئیس مجلس با خبرنگاران 
حاال  و  می شد  تبدیل  خارجی  و  داخلی 
»کمبود  آنچه  بر  تاکید  با  مجلس  رئیس 
اشاره ای  می دهد  ترجیح  خوانده،  زمان« 
اقدامات  از  اصلی  موارد  برخی  به  کوتاه 
این  به  و  باشد  داشته  مجلس  عملکرد  و 
مردم  به  یک طرفه  تریبونی  از  و  طریق 
که  حالی  در  آن هم  دهد؛  عملکرد  گزارش 
روشن نیست چه درصدی از شهروندان در 
اعتراضاتی  شاهد  ماه ها که  و  هفته ها  این 
در اقصاء نقاط کشور هستیم، به این دست 
دارند.  توجه  یک طرفه  گزارش عملکردهای 
از  قالیباف پس  محمدباقر  اما  همه  این  با 
آنچه در توضیح شکل و شمایل این گزارش 
عملکرد مطرح کرد، گفت: »مجلس یازدهم 
اقتصاد  به  اول   درجه  در  را  خود  اولویت 
در  مانده  زمین  مسائل  به  دوم  درجه  در  و 
بر  داد.  اجتماعی  مسائل  و  فرهنگ  حوزه 
منظور  به  یازدهم  مجلس  اساس،  همین 

رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها را تصویب کرد و برای خنثی سازی 
برنامه اصلی خود را تصویب بسته  تحریم، 
قرار  کشور  اقتصادی«  قوانین  در  »تحول 
این قوانین  از  تاکنون بخش مهمی  داد که 
تصویب  مسیر  در  بقیه  و  کرده  تصویب  را 
برای چرخیدِن  الزم  ریل گذاری  تا  دارد  قرار 
نیازهای قانونِی  انجام گیرد و  چرِخ اقتصاد 
مسائل  حل  برای  اجرایی  های  دستگاه 
ادامه  در  او  شود.«  برطرف  مردم  اقتصادی 
قانون  اصالح  اعالم کرد: »در حوزه مسکن، 
ساماندهی  برای  که  مستقیم  مالیات های 
ورود  برای  را  زمینه  است،  خالی  خانه های 
بازار  به  موجود  مسکن  میلیون   ۲ از  بیش 
تولید  جهش  قانون  و  فراهم کرده  مسکن 
برای  دولت  وعده  قانونی  نیازهای  مسکن، 
ساخت ساالنه یک میلیون مسکن را برطرف 
کرده است. برای اصالح ساختار نظام بانکی 
به عنوان یکی از ارکان اصلی تحول در قوانین 
قانون  سال،   ۵۰ از  پس  کشور،  اقتصادی 
در  که  شد  تصویب  مرکزی  بانک  ساختار 
انتظار تایید شورای نگهبان است.« قالیباف، 
»اصالح نظام مالیاتی« را »به نفع کسب و 
تحول  دیگِر  مهم  »پایه  و  کارهای کوچک« 

و گفت:  اقتصادی کشور« خواند  قوانین  در 
به عنوان  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  »طرح 
با  مبارزه  برای  قدیمی  آرزوهای  از  یکی 
سوداگری در بازار سکه و ارز در شرف بررسی 
قانون  اصالح  همچنین  است.  صحن  در 
مالیات بر ارزش افزوده که عالوه بر شفافیت 
دانه  مالیاتی  فرارهای  از  محاسبات،  در 
درشت ها جلوگیری می کند.« او خاطرنشان 
کرد: »حمایت از تولید داخل، در این درآمِد 
است  داده  قرار  توجه  مورد  را  مالیاتی  مهِم 
به زودی  کرد  خواهیم  تالش  ادامه  در  و 
معافیت مالیاتی کسب و کارهای کوچک را 
تصویب کنیم.  روزها  این  در شرایط سخت 
مالیات های  قانون  اصالح  در  همچنین 
مالیاتی  پایه های  افزایش  با  که  مستقیم 
و  و کارهای کوچک  معافیت کسب  امکان 
مردم عادی را فراهم می کند، جزو طرح های 
یازدهم است.«  اقدام در مجلس  در دست 
»برای  اعالم کرد:  رئیس مجلس همچنین 
رونق و عمق بخشی به بورس و بازار سرمایه 
قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته 
از طریق صرف  فرابورس  یا  بورس  در  شده 
سهام با سلب حق تقدم تصویب شد که اگر 
توسط دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار 

گیرد، حتما می تواند نقش موثری در رونق 
و عمق بخشی به بازار سرمایه را بازی کند.« 
او با اشاره به اینکه کشاورزی به عنوان یکی 
در  به ویژه  اشتغال زایی  مهم  پیشران های  از 
نمایندگان  توجه  مورد  محروم کشور  مناطق 
است، گفت: »طرح تقویت امنیت غذایی و 
می تواند  که  تولیدات کشاورزی  موانع  رفع 
محصوالت  فروش  بازار  و  تولید  در  تحولی 
شدن  نهایی  منتظر  کند،  ایجاد  کشاورزی 

یکی  و  است  در مجمع تشخیص مصلحت 
تعیین  در  قدیمی کشاورزان  مطالبه های  از 
وارد  با  کشاورزی  محصوالت  خرید  قیمت 
کار  و  ساز  کشاورزان،  نمایندگان  کردن 
که  حمایت هایی  کرد؛  خواهد  پیدا  قانونی 
در  بانکی  تسهیالت  تمدید  با  کشاورزی  از 
خوبی  فرصت  صورت گرفت،  بودجه  قانون 
برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه را 

کرد.« ایجاد 
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 یکی از نکاتی که درباره سد چم شیر 
باعث چالش شده، ارائه نشدن گزارش 
ارزیابی توسط سازمان محیط زیست است. 
ارزیابی  گزارش های  نشدن  ارائه 
مدت هاست محل مناقشه است. نظر شما 

در این باره چیست؟
ارزیابی محیط زیستی این سد در سال ۱۳۸۲ 
آغاز شد و سال ۱۳۸۸ مجوز کار داده شد اما آیا 
این همان طرح است؟ خیر. طرح تغییر کرده 
تا مخزن  نیروگاه ۸ کیلومتر  است. سال ۸۲ 
فاصله داشت و آنجا قرار بود برق تولید شود اما 
االن نیروگاه چسبیده به مخزن است و چنانچه 
بهترین آب هم تولید شود با چشمه های شور 
نتیجه  در  شد.  خواهد  ترکیب  پایین دست 
گزارش ارزیابی اثرات در عمل دچار تغییراتی 
منتشر  به صورت عمومی  اینکه  البته  و  شده 

نمی شود هم از جمله مشکالت است.

تغییر  زیستی  محیط  ارزیابی  چطور 
روند  بخواهید  اگر  کل  در  و  کرده 
چه  کنید  تشریح  را  داده  رخ  اشتباهات 

مواردی است؟
ما مخالف آبگیری یا سدسازی نیستم. بلکه 
به  این کار و بی توجهی  با تعجیل در  مخالف 

مباحث علمی هستیم. از منطقه حاج قلندر که 
تقریبا دو کیلومتر مانده به انتهای مخزن که سر 
آب مخزن سد چم شیر است تا حیدر کرار که 
محل تالقی آب شیرین خیرآباد دهدشت است 
۱۲۰ کیلومتر فاصله است و در این محدوده باید 
سد زده شود چراکه آب شور است اما حاال محل 
سد زدن فرق کرده و این عالمت سوال است. 
ما تجربه سدهایی در سازند گچساران را داریم. 
سد کوثر را داریم که EC آب در آن از ۶۰۰ به ۱۲۰۰ 
رسید. پس در این محل انحالل رخ می دهد. 
 ۱۲۰۰ از  هم  آن    EC داریم که  را  مارون  سد 
به ۴۰۰۰ رسید و مشخص ترین سد هم گتوند 
است که سولفاته شده است. چرا ما با توجه 
به تجربیات سدهای کوثر، مارون و گتوند باید 
برنامه ساخت سد چم شیر را در سازند گچساران 
به این شکل بریزیم؟ این در حالی است که در 
مارون اجازه مانور وجود دارد و اگر سختی آب 
تا دو هزار برسد هم مشکلی رخ نمی دهد. یا در 
گتوند آب را روی ۱۲۰۰ پایش کرده ایم که وقتی 
به پایین دست برسد سختی اش ۱۶۰۰ باشد. اما 
این رودخانه EC دو هزار دارد. بنابراین قدرت 
مانور وجود ندارد و نمی توانیم جایگاهی برایش 
به ۲۰۰۵ برسد. ما ۱۵  انتخاب کنیم که حتی 
کیلومتر بعد از سد چم شیر، EC ۱۴ تا ۱۵ هزار 

را ثبت کرده ایم. چرا باید آنجا سد زده شود؟

 در محافل علمی پاسخی هم برای این 
پرسش ها وجود داشته؟

 ۹۰ اصل  کمیسیون  در  نبوده.  پاسخی  خیر. 
است که  حالی  در  این  و  نشده  داده  جوابی 
آخرین داده هایی که دیده ام مربوط به سال ۷۲ 
زده می شود.  استارت سد  اما سال ۸۹  بوده. 
اینکه چرا سناریوهای مربوط به پایین دست از 

نیست. معلوم  می رود،  بین 

با توجه به تجربیات گذشته، به غیر از 
دیگری  مورد  چه  اشتباه  جانمایی 

می تواند موجب آسیب شود؟
برای مثال درباره سد گتوند هم محوریت کار 
اشتباه بود و هم تعجیل در آبگیری و حاال تمام 
تالش ما درباره سد چم شیر این است که اتفاق 
دوم رخ ندهد. سواالت موجود در این طرح باید 

شفاف سازی شود.

 گفته شده ساالنه ۵۰۰ هزار تن نمک بر 
اثر آبگیری سد چم شیر وارد رودخانه 
می شود. اما مخالفان می گویند رودخانه 
زهره شور است و احداث سد زمینه کاهش 
شوری رودخانه را فراهم می کند. نگاه شما 

چیست؟

مسئله نمک جدی است. بنابر آماری که وجود 
دارد ۲ میلیون تن نمک وارد رودخانه می شود. 
اما منشا انحالل نمک کجاست؟ ما در مارون 
در  اما  نداشتیم  شور  آب  چشمه های  و کوثر 
چم شیر هم در باالدست و هم پایین دست و هم 
محور سد، آب شور داریم. در دولت قبل بارها 
صحبت کردیم و پیش رئیس جمهور رفتیم و 
همین باعث شد دانشگاه تهران وارد کار شود و 
بعد دانشگاه ایالم پایین دست را مطالعه کند. 
اما االن روز به روز حجم داده ها بیشتر می شود 
اما مسئوالن  و تعداد سواالت بیشتر می شود 

همچنان به داده های قدیم استناد می کنند.

قرارداد سد چم شیر را آب  نیرو منعقد 
کرده است؟

قرارداد سد چم شیر اشتباه است. ما درباره سد 
گتوند سراغ مهاب قدس می رفتیم. البته آنها 
هم جوابگو نبودند. ولی محل مراجعه مشخص 
بود. اما در سد چم شیر پیمانکار فقط متعهد به 
ساخت سد است و مشاوری دارد به نام مهاب 

قدس و کارفرما هم یک مشاور دارد.
قرارداد چم شیر ابتدا توسط آب منطقه ای فارس 
منعقد شده و بعد چون توانش را نداشته به 
عنوان طرح ملی به آب نیرو واگذار کرده. آب 
نتیجه  در  و  نیست  روز  به  نگاهش  هم  نیرو 

شروع کرد به هزینه کردن. در صورتی که اگر 
داده  نیرو  آب  به  در سال  ۹۲  را  همین طرح 
بودند، با توجه به تجاربش مکان را پایین تر در 
نظر می گرفت و از این نظر مشکلی نداشت و 
ما سدی مثل دز می ساختیم. بنابراین، محور 
اساس  بر  اما  است  اشتباه  قرارداد  و  ساخت 
تاکنون  گزافی  هزینه های  اشتباهات  همین 

صورت گرفته.

دست  در  اطالعی  هزینه ها  رقم  از 
است؟

چیزی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده. 
همچنین ۲۵۰ میلیون یورو از چینی ها گرفته اند. 
حرف من این است که تاکنون این میزان خرج 
پاسخ  به کارشناسان  حداقل  اما کاش  شده 
راهکاری  برای مشکالتش چه  بگویند  بدهند. 
را  داخلش  نفت  چاه  می خواهند  آیا  دارند؟ 
چهارمین  گچساران،  مخزن  کنند؟   مسدود 

است. نفتی جهان  مخزن 

نفت سد  چطور می شود روی مخزن 
زد؟

پیگیری  از هر کجا که شد  عرض کردم. من 
نیست.  که  جمهوری  رئیس  از  باالتر  کردم. 
نامه ای دارم مربوط به دوران ریاست جمهوری 
آقای روحانی، دستور پیگیری دادند و در دی ماه 
سال ۹۵ بین کارشناس ها صورت جلسه شد و 
افزایش  گفتند که هدف اصلی این سد -که 
کیفیت آب است- مورد سوال است. اما مورد 
توجه قرار نگرفت. در حال حاضر هم ما سوال 
داریم و می گوییم طبق اطالعات و مستندات 
خودتان توضیح دهید. گزارش شرکت نفت هم 
علمی  جواب  اما  است.  مهمی  بسیار  گزارش 
نمی بینیم و در واقع برخوردهای تهاجمی دیده 
پیچیده ای  بسیار  نظر  نفت  شرکت  می شود. 
مقابل این قضیه گذاشته و تمام مطالعات زیر 
سوال رفته است. این گزارش در شهریور ۱۴۰۱ 
بیرون آمده. شرکت نفت امکانات گسترده ای 
دارد و از نظر زمین شناسی قطب فنی-تخصصی 
این شرکت برداشت سطحی  در کشور است. 
و زیرسطحی داشته و اعالم کرده که مطالعات 
شما همه غلط بوده. مرکز پژوهش های مجلس 
این گزارش  روی  اما  پرسید  آن سوال  از  بعد 

بسیار کم مانور داده شد.

مسئله دیگر بعد اجتماعی ماجراست. در 
این زمینه وضعیت به چه شکل است؟

این مسئله هم وجود دارد هرچند من طرح را 
به صورت محیطی نمی بینم، چون تخصصم چیز 
دیگری است. ما در ایران هیچ سدی بهتر از 
سد دز نداریم. اما واحد نگهداری سد دز هم 
از  نگهداری  متوجه   ۶۷ تا   ۵۷ سال های  در 
این سد نبود. دریچه ها رسوب دارد و برخی از 
دریچه هایش مسدود است و در سال ۱۴۱۵ اگر 
جایگزینی برای این سد قرار نگیرد و کارهای 
نگهداری انجام نگیرد باید فاتحه غرب خوزستان 
برای  دنیا،  عکس  به  ایران  در  ما  خواند.  را 
سدسازی فرهنگ سازی نمی کنیم؛ در حالی که 
با ذی نفعان اعم از کشاورز، صنایع و ساکنان 
دخیل  را  ذی نفعان  اگر  نمی شود.  صحبت 
می کردیم و برای مثال به کشاورز پایین دست 
می توانی  فصل  چهار  برای  که  می گفتیم 
کشاورزی کنی و بیمه اش می کردیم، وضعیت 
اجتماعی مناطق به این شکل نمی شد. اما این 

انجام نشده است. کارها 

در نهایت چه توصیه ای دارید؟
تنها چیزی که می خواهم بگویم این است 
که تا زمانی که مطالعات تکمیل نشده، تعجیلی 
در آبگیری انجام نگیرد. این نقطه مهمی است. 
اگر آبگیری با عجله انجام شود نمی توان تبعات 
آسیب  می تواند  این  و  پیش بینی کرد  را  آن 

جبران ناپذیری وارد کند.

گفت وگو با حمیدرضا یاقوتی، ، کارشناس ژئوتکنیک به بهانه حواشی رخ داده درباره سد چم شیر

در آبگیری »چم شیر« تعجیل نکنید
چرا با توجه به تجربه سدهای کوثر، مارون و گتوند باید سد چم شیر را هم روی سازند گچساران بسازیم؟

سالجقه در حاشیه
جلسه هیئت دولت؛

۱۰درصد دستگاه ها 
قانون هوای پاک
را اجرا می کنند

زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  رئیس 
گفت: تقریبا ۱۰ درصد از دستگاه های کشور 
این قانون را اجرا می کنند و موارد اجرا نشده 

نیز احصاء شده است.
به گزارش ایرنا، علی سالجقه روز چهارشنبه 
جمع  در  دولت  هیئت  نشست  حاشیه  در 
پاک  هوای  قانون  اجرای  درباره  خبرنگاران 
گفت: تقریبا ۱۰ درصد از دستگاه های کشور 
این قانون را اجرا می کنند و موارد اجرا نشده 

نیز احصاء شده است.
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  رئیس 
این  اجرای  برای  عزم  امسال  کرد:  اضافه 
قانون جزم شده است و پیگیر تامین بودجه 
در  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰۳ مبلغ  به  الزم 
بودجه امسال و سه میلیارد دالر در بودجه 
۱۴۰۲ هستیم که اگر مصوب شود، گام رو به 

بود. خواهد  جلویی 

آیا »ِال نینو« ناجی 
ایران از خشکسالی 

است؟
جهان  در  جوی  مشهور  چرخه  یک  ال نینو 
کره زمین  بار است که هر هفت سال یک 
گفته  به  و  می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را 
دمایی  تغییرات  از  ناشی  کارشناسان 
است  آرام  اقیانوس  سطح  در  شده  ایجاد 
بارش های  به  منجر  ایران  در  می تواند  که 
بیشتری در نیمه دوم زمستان و اوایل بهار 

شود.
به گزارش ایسنا، سال آبی جاری سومین 
که  است  خشکسالی  و  کم بارش  سال 
بحران  با  را  ایران  مناطق  از  بسیاری 
کم آبی شدیدی مواجه کرده است. رئیس 
بحران  مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز 
تغییر  با  می گوید که  هوا  وضع  مخاطرات 
سرد  )فاز  »النینا«  از  جوی  نوسانات 
جریانات آب و هوایی در اقیانوس آرام( به 
»ال نینو« )فاز گرم جریانات آب و هوایی 
وضعیت  نظر  از  کشور  آرام(  اقیانوس  در 
جوی وارد وضعیت خنثی می شود و انتظار 
بیشتر  تقریبی  به طور  بارندگی ها  داریم که 

شود.
شرایط  تغییرات  درباره  ضیائیان،  صادق 
جوی از »النینا« به »ال نینو« گفت: ال نینو 
جهان  در  جو  مشهور  چرخه های  از  یکی 
و  دارد  ساله  هفت  دوره های  که  است 
می کند. ایجاد  زمین  کره  در  جوی  تغییرات 

او ادامه داد: به طور کلی نوسانات جنوبی یا 
جوی  شرایط  دو  می توانند   )enso( ِانسو 
»النینا«  و  »ال نینو«  عنوان  با  متفاوت 
بر  نیز  متفاوتی  تاثیرات  که  کنند  ایجاد 
میزان بارندگی در کشور دارد. این تاثیرات 
اما  نیست  به صورت قطعی و صد درصدی 
زمانی که فاز این نوسانات جنوبی به سوی 
اگر  و  مناسب  بارندگی های  باشد،  ال نینو 
فصل  در  بارندگی های کمتری  باشد  النینا 

می دهد. رخ  زمستان  و  پاییز 
مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
بحران مخاطرات وضع هوا افزود: النینا فاز 
سرد انسو است و در اغلب مواقع به صورت 

پیدا می کند. در کشور  خشکسالی 
امسال،  کرد:  تصریح  همچنین  ضیاییان 
سومین سالی است که کشور در فاز النینا 
تاکنون  نیز  را  مناسبی  بارش های  و  است 
پیش بینی های  براساس  اما  نداشته ایم 
خواهد  خنثی  فاز  وارد  انسو  شده،  انجام 
بارندگی ها  داریم که وضعیت  انتظار  و  شد 
گیرد. قرار  بهتری  شرایط  در  تقریبی  به طور 
و  اقلیم  ملی  مرکز  رئیس  وظیفه،  احد 
گفت:  نیز   - خشکسالی  بحران  مدیریت 
که  است  شده  مشخص  آماری  به صورت 
در شرایط النینا بارندگی های ایران کمتر از 
شرایط  نمی توان گفت که  است.  میانگین 
وجود  النینا  هنگام  همیشه  خشکسالی 
سال های  از  بسیاری  در  اما  است  داشته 
حاکمیت النینا بارش متوسط کشور نسبت 
دچار  و  است  بوده  کمتر  بلندمدت  به 

بوده ایم. خشکسالی  و  کم بارشی 
به گفته او در سال های حاکمیت ال نینو که 
دمای آب اقیانوس آرام گرم تر از حد نرمال 
به سال های  نسبت  میانگین  بارش  است، 
توجه  با  بنابراین  است  بوده  بیشتر  النینا 
می رود  انتظار  پیش بینی ها  طبق  اینکه  به 
به  النینا  فاز  زمستان  اواسط  از  به تدریج 
شرایط خنثی سپس به ال نینو تبدیل شود، 
متفاوتی  بارندگی  و  می توان شرایط جوی 
و  داشت  توقع  سال گذشته  به  نسبت  را 
و  زمستان  مجموع  در  که  می رود  انتظار 
بسیار  اخیر  سال  دو  مانند  بارندگی ها  بهار 
و  نباشد  شدید  بی هنجاری  با  یا  کم بارش 

شود.  بهتر  حدودی  تا  بارندگی ها 

ارزیابی محیط زیستی این 
سد در سال ۱۳۸۲ آغاز شد و 

سال ۱۳۸۸ مجوز کار داده شد 
اما آیا این همان طرح است؟ 
خیر. طرح تغییر کرده است. 
سال ۸۲ نیروگاه ۸ کیلومتر 

تا مخزن فاصله داشت و آنجا 
قرار بود برق تولید شود اما 

االن نیروگاه چسبیده به مخزن 
است و چنانچه بهترین آب هم 
تولید شود با چشمه های شور 

پایین دست ترکیب خواهد شد. 
در نتیجه گزارش ارزیابی اثرات 
در عمل دچار تغییراتی شده و 
البته اینکه به صورت عمومی 
منتشر نمی شود هم از جمله 

مشکالت است

آبگیری سد چم شیر حاال یکی از مهمترین موضوعات محیط زیستی روز کشور است. موافقان و مخالفان در مقابل هم صف آرایی کرده اند و از 
مضرات و منافع سد می گویند. گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی این سد در سال 88 تایید شد و بعد از آن هم مراحل ساختش شروع شد 
اما با وجود وعده ها درباره شفاف سازی، خبری از ارائه گزارش ارزیابی در میان نبود. این سد که در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان 
)گچساران( مرکز شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته شده در حالی قرار است آبگیری شود که بسیاری جانمایی آن را 
نادرست می دانند. چند روز گذشته هم ۱۰ استاد دانشگاه نامه ای به رئیس جمهور نوشتند و خواستار توقف آبگیری سد چم شیر شدند. این 
واکنش ها دلیلی بود تا روز گذشته علی سالجقه، رئیس سازمان محیط زیست ارائه نظر درباره آبگیری سد چم شیر را منوط به گزارش وزارت 
نیرو خوانده و بگوید: »تا وزارت نیرو نتایجش را درباره آبگیری سد چم شیر ندهد، نمی توانیم پاسخ دهیم و با توجه به چاهک هایی که آنجا در 
عمق حفر شده و گمانه زنی هایی که هست، ما نظارت داریم ولی هنوز وزارت نیرو نتیجه را اعالم نکرده و تا این اتفاق نیفتد پاسخ نمی دهیم.« 
این در حالی است که وزارت نیرو در طول سال های گذشته مسئول ساخت سد بوده و این نگرانی وجود دارد که با توجه به هزینه های انجام 
شده گزارش دقیقی ارائه نشود. حاال حمیدرضا یاقوتی، کارشناس ژئوتکنیک که از ابتدای دهه 9۰ بر روی این سد مطالعات گسترده داشته به 
»پیام ما« می گوید جانمایی سد چم شیر اشتباه است و قرار گرفتنش در سازند گچساران و چاه نفت گواه این مدعاست. او معتقد است باید 

به تجربیات سدسازی در گذشته نگاه کرده، از آن درس گرفت و »در آبگیری سد تعجیل نکرد«.

بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان برای 
سد چم شیر هزینه شده. 

همچنین ۲۵۰ میلیون یورو 
از چینی ها گرفته اند. حرف 

من این است که تاکنون این 
میزان خرج شده اما کاش 

حداقل به کارشناسان پاسخ 
بدهند. بگویند برای مشکالتش 

چه راهکاری دارند؟ آیا 
می خواهند چاه نفت داخلش 

را مسدود کنند؟  مخزن 
گچساران، چهارمین مخزن 

نفتی جهان است |  
رنا

 ای
 |

حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  سرپرست 
دومین  سازی  رها  از  زیست  محیط  وحش 
در  شده  تکثیر  ایرانی  زرد  گوزن های  گروه 

داد. خبر  اسارت 
این  ابدالی گفت:  غالمرضا  مهر،  به گزارش 
اقدام به منظور تقویت جمعیت رهاسازی شده 
سال ۹۸ است که به تعداد ۱۷ رأس از سایت 
و  )مانشت  ایالم  استان  پرورش  و  تکثیر 
قالرنگ( با ترکیب ۱۲ نر و ۵ ماده زنده گیری 

و به استان خوزستان منتقل شده بودند.
او افزود: این گروه ۱۶ راسی بار دیگر از سایت 
مانشت و قالرنگ با ترکیب ۱۰ نر و ۶ ماده با 
هدف بازگرداندن گوزن زرد ایرانی به زیستگاه 
به  کرخه  و  دز  جنگل های  یعنی  اصلی اش 

خوزستان منتقل شدند.
حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  سرپرست 
وحش با تاکید بر اینکه جنگل های دز پس از 
گذشت حدود ۶۵ سال دوباره پذیرای گوزن 
گونه ای که  داشت:  عنوان  است  ایرانی  زرد 
شیر  همچون  می رفت که  آن  سال ها گمان 
است،  شده  منقرض  مازندران  ببر  و  ایرانی 
توسط  آن  از  رأس  یک  ۱۳۳۴ که  سال  تا 
در  ترنزه«  »ورنر  بنام  آلمانی  زیست شناس 
منطقه کرخه استان خوزستان مشاهده شد. 
و   ۱۳۴۲ سال های  در  آن  از  گفت:  ابدالی 
به  اقدام  از سوی کانون شکار  تیمی   ۱۳۴۳

بیشه زارهای کرخه  در  زرد  زنده گیری گوزن 
و  زنده گیری  زرد  رأس گوزن   ۶ تعداد  کرد. 
ناز  دشت  هکتاری   ۵۵ محصور  محوطه  به 
در نزدیکی ساری منتقل شد و پروژه تکثیر 
در اسارت این گونه ارزشمند که روزی طعمه 
اصلی شیر ایرانی بود، کلید خورد. پس از آن 
در سال ۸۵ سازمان اقدام به احداث مراکز 
منظور  به  مختلف  استان های  در  متعدد 
انتقال گوزن زرد از دشت ناز ساری و تکثیر و 

مختلف کرد. سایت های  در  آن  پرورش 
با جمعیت  ایرانی  او گوزن های زرد  به گفته 
حدود ۳۰۰ رأس در سایت های تکثیر و احیا 

میان کتل،  اشک،  جزیره  ساری،  ناز  دشت 
کرخه،  حلوه  هرات،  شادی  باغ  ارسنجان، 
نگهداری  قالرنگ  و  مانشت  دز،  میانرود 
می شوند. ابدالی همچنین گفت: طی برنامه 
عمل حفاظت از گوزن زرد ایرانی در جهت احیا 
جمعیت های از دست رفته طبیعی این گونه 
به عنوان گونه در معرض تهدید در دو مرحله 
موفقیت  با  رهاسازی  و  زنده گیری  برنامه 
ایالم،  زیست  محیط  اداره کل  و  شد  انجام 
موسسه حافظان حیات وحش شیردال، اداره 
کل حفاظت محیط زیست خوزستان در این 

داشتند. همکاری  کار 

رهاسازی دومین گروه گوزن های زرد ایرانی
تکثیر شده در اسارت

حیات وحش

زنگوله بال در زمره پرندگان 
تحت حمایت و شکار ممنوع 

بوده و زیستگاه آن، مرکز 
جنوب اروپا تا غرب و مرکز 

آسیا است

پرنده »زنگوله بال« برای نخستین بار در کردستان 
مشاهده و ثبت شد

زیست کردستان  محیط  حفاظت  مدیرکل 
نام  با  پرنده ای  بار  نخستین  برای  گفت: 
»زنگوله بال« توسط اعضای تیم پرنده نگری 
المللی  بین  تاالب  در  مریوان  شهرستان 
اقبال  شد.  ثبت  و  مشاهده  مریوان  زریبار 
حمیدی با اشاره به اینکه این رکورد در سایت 
ایرنا گفت:  به  ثبت شد،  پرنده نگری کشور 
ناصح حسینی، آزاد توکلی و آرزو عبدی از 
مریوان  پرنده نگری شهرستان  تیم  اعضای 
یک  شدند.  پرنده  این  مشاهده  به  موفق 
رکورد، به خالصه اطالعات مهم از مشاهدات 
پرندگان در مورد یک گونه پرنده توسط یک 
یا چند نفر از افراد عالقه مند به پرندگان گفته 
می شود. در هر رکورد، باید به پنج رکن مهم 
یعنی نام گونه، تعداد پرنده مشاهده شده از 
آن گونه، مکان مشاهده پرنده، تاریخ مشاهده 
و نام مشاهده کنندگان اشاره شود. اعتبار هر 
رکورد، به میزان صرف وقت یک پرنده نگر 
از  استفاده  پرنده،  مشاهده  و  یافتن  برای 
دانش و تجربیات افراد متخصص در زمینه 
بیولوژی و اکولوژی پرنده، یادداشت برداری 
پرندگان مشاهده  اطالعات  و گزارش دقیق 
شده بستگی دارد. او ادامه داد: این پرنده 
در زمره پرندگان تحت حمایت و شکار ممنوع 
بوده و زیستگاه آن، مرکز جنوب اروپا تا غرب 
و مرکز آسیا است. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست کردستان افزود: با شروع فصل سرما 

این پرنده از مناطق سردسیر به مناطقی که 
دارای آب و هوای مالیم تری است مهاجرت و 
تا اوایل اسفند ماه در این زیستگاه ها گذران 
می کند و پس از پایان زمستان برای جوجه 
آوری به زیستگاه های واقع در ترکمنستان، 

قزاقستان و روسیه برمی گردد.
حمیدی یادآور شد: »زنگوله بال« علف زارهای 
با  سنگالخی  وسیع  دشت های  سرسبز، 
پوششی از علوفه بلند، بوته زارها و مزارع غالت 

را به عنوان زیستگاه برمی گزیند.
او اضافه کرد: زنگوله بال، پرنده ای اجتماعی 
جوجه آوری  دوره  از  خارج  در  و  است 
دسته های بزرگی تشکیل می دهد و بسیار 
محتاط و دیدنش دشوار است و به سهولت 
و با چاالکی می دود و اغلب هنگام احساس 
خطر خود را البه الی پوشش علفی و بوته ها 
 " علمی  نام  با  زنگوله بال  می سازد.  مخفی 
 Little " و با نام انگلیسی "tetrax tetrax
Bustard" از خانواده هوبرگان است که ۴۵ 
سانتی متر طول دارد و گشودگی بال هایش 
زریبار  دریاچه  می رسد.  سانتی متر   ۹۰ به 
مریوان در یک دره طولی وسیع قرار دارد و 
از ۲ طرف غرب و شرق با کوه های پوشیده 
از جنگل احاطه شده است و پوشش غالب 
اراضی منطقه را جنگل و بیشه زارهای نیمه 
انبوه تشکیل می دهد که گونه غالب جنگلی 

ایرانی است.  بلوط  آن 

اقلیم

| روزنامه نگار |

|  فروغ فکری |
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چند روز بعد از زلزله ۹ آوریل ۲۰۰۹ الکوئیال 
مطبوعات  بعضی  در  گزارش هایی  ایتالیا ، 
 ۷۰ در  دریاچه ای  در  وزغ ها  شد که  منتشر 
فراوان  ناگهان  الکوئیال  زمین لرزه  کیلومتری 
شده بودند و بیش از ۹۰ درصد از این کلنی 
روز  پنج  است.  شده  ناپدید  ناگهان  بزرگ 
رخ  زلزله  وزغ ها  کلنی  شدن  ناپدید  از  بعد 
دیگر  روز  پنج  تا  وزغ ها  آن  از  پس  و  داده 
نشانه های  می توانند  وزغ ها  نشدند.  ظاهر 
ذرات  و  گازها  انتشار  مانند  پیش نشانگری 
باردار را تشخیص دهند و می توان از آنها به 
عنوان نوعی سامانه پیش بینی  اولیه استفاده 
نفر کشته، ۱۵۰۰  کرد. در زلزله الکوئیال ۳۰۸ 
شدند.  بی خانمان  نفر   ۸۰۰۰۰ و  مجروح  نفر 

قبل از زلزله یک تکنسین آزمایشگاه به نام 
چهار  مشاهده کرد که   جولیانی  جیانپائولو 
ایستگاه رادیومتر او که در الکوئیال و اطراف آن 
قرار داشتند، سطوح بسیار باال و رو به افزایش 
انتشار گاز رادون از زمین نشان می دادند. تا 
که  بود  شده  متقاعد  او  آوریل،   ۵ یکشنبه 
اما  رخ می دهد  زلزله  ظرف ۲۴ ساعت یک 
او نمی توانست زنگ هشدار عمومی را به صدا 
قرار داشت  درآورد. چرا که  تحت دستوری 
که یک هفته قبل او را از انجام این کار منع 
پیش بینی هایش  اساس   این  بر  و  می کرد 

می شد. بی اساس  وحشت  ایجاد  باعث 
طور  به  جولیانی  آن شب سرنوشت ساز،  در 
همکاران  و  دوستان  بستگان،  به  خصوصی 

هشدار داد. سرانجام با لباس کامل به همراه 
همسر و دو دخترش دراز کشید و پنجره ها 
گذاشت.  باز  سریع  خروج  برای  را  درها  و 
بیرون  از  زلزله  وقوع  با  بعد  ساعت  چند 
برای  جولیانی   ،۱۹۹۹ سال  در  کردند.  فرار 
رادون  ناهنجاری های گاز  مورد  در  بار  اولین 
از  که توسط دانشمندان روسی درست قبل 
ایزمیت ترکیه مشاهده  زلزله ۱۷ اوت ۱۹۹۹ 
را  او  عالقه  موضوع  این  شنید.  بود،  شده 
چنان برانگیخت که به امید تحقیق در مورد 
این موضوع خود را به آزمایشگاه ژئوفیزیک 
منتقل کرد. با این حال، از نظر موقعیت  یک 
تکنسین باقی ماند. در سال ۲۰۰۳، جولیانی 
و  ژئوفیزیک  به مؤسسه ملی  را  درخواستی 

ولکانولوژی ایتالیا، برای تأمین بودجه پروژه 
پیش بینی زلزله ارائه کرد تا انتشار گاز رادون 
زلزله،  احتمالی  پیش بینی کننده  عنوان  به  را 
طراحی  رادیومتر  چند  یا  یک  از  استفاده  با 
خودش مطالعه کند.  پیشنهاد او به این دلیل 
که به اندازه کافی علمی نبود، رد شد. گفتند 
ژاپنی ها، آمریکایی ها، روس ها و چینی ها و 
مختلفی  انواع  همگی  ایتالیایی ها  همچنین 
نتوانستند  امتحان کرده اند  اما  را  از روش ها 
آورند.  دست  به  ثابتی  یا  قطعی  نتایج 
ایتالیا اعالم  بنابراین کمیته کشوری ریسک 
است،  ارائه کرده  کرد چیزهایی که جولیانی 
پایینی  بسیار  سطح  در  علمی  نظر  نقطه  از 
قرار دارند. جولیانی تا سال ۲۰۰۶ دو دستگاه 
شخصی-  هزینه  -با  را  خود  اول  رادیومتر 
دوباره  آزمایش،  نتایج  تشویق  با  و  ساخت 
و  مالی  کمک  برای  را  خود  درخواست 
پروپوزالش  رد  هم  باز  ارائه کرد.  پشتیبانی 
شد. بنابراین او تحقیقات خود را به صورت 
خصوصی ادامه داد . او رادیومترهای بیشتری 
ساخت و آنها را به یک شبکه کوچک متصل 
افزایش  در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۸،  کرد. سپس، 
با  الکوئیال  اطراف  در  زمین لرزه  فعالیت های 
آغاز  کوچک  لرزش های  از  لرزه ای«  »فوج 
ماه های  و  ژانویه  تا  زمین لرزه ها  این  شد. 
 ۲۷ در  یافت.  ادامه   ۲۰۰۹ سال   در  بعدی 
شهردار  دوستش،  برای  پیامی  او  مارس، 
راه اندازی  به  که  فردی  فرستاد،  الکوئیال 
یکی از ایستگاه های رادیومتر او در زیرزمین 
بود.  قدیمی کمک کرده  شهر  در  مدرسه ای 
است  ممکن  داد که  هشدار  او  به  جولیانی 
روز  دهد.  رخ  زلزله ای  در عرض ۲۴ ساعت 
بعد واقعًا لرزش هایی وجود داشت اما هنوز 

بود.   نامحسوس کوچک  به طور  تقریبًا 
را   بعدی  زلزله در حال رخداد  البته جولیانی 
سولمونا،  شهر  در  شرقی،  جنوب   سمت  به 
با  داد.  تشخیص  الکوئیال،  ۵۰ کیلومتری  در 
شهردار آن تماس گرفته شد، او این هشدار 
را جدی گرفت و ون های بلندگو را به اطراف 
فرستاد تا به مردم هشدار دهد )رویدادی که 
اشتباه  به  مطبوعاتی   بعضی گزارش های  در 
هشدار  این  البته  و  شد(  مرتبط  الکوئیال  با 
وحشت را برانگیخت. این همان چیزی است 
که  مقامات را نگران کرد و آنها را به صدور 
حکم  سکوتی سوق داد که در ۳۰ مارس به 
جولیانی ابالغ شد. هنوز خیلی زود است که 
بگوییم آیا جولیانی تکنیکی برای پیش بینی 
زلزله کشف کرده است که در سراسر مناطق 
می تواند  آیا  )و  می کند  جهان کار  زلزله خیز 
یک نجات بالقوه برای میلیون ها نفر باشد(  
را برای  این تکنیک  آیا می توان  یا در واقع، 
پیش بینی بزرگ و همچنین ماهیت لرزش ها 

قبل از وقوع اصالح کرد  یا نه. 
 با این حال، جولیانی با عزم جدی خود، زمینه 
علمی جدیدی را شکست. از تراژدی  الکوئیال، 
تازه ای  امید  شده،  ناپدید  وزغ های  آن  و 
همچنان  زمین لرزه ها  پیش بینی  کرد.  رشد 
دانشمندان را برای پیش بینی و اطالع رسانی 
احتمال وقوع زلزله به سیاست گذاران و عموم 
 ،۲۰۱۲ اکتبر  در  می کشد.  چالش  به  مردم 

دلیل  به  ایتالیایی  زلزله زده  دانشمند  هفت 
بر  اطالع رسانی  و  جولیانی  پیش بینی  نفی 
به قتل عمد متهم  مبنای عدم رخداد زلزله ، 
شدند. این پرونده به وقوع زلزله سال  ۲۰۰۹ 
ایتالیا  نفر در شهر الکوئیال  از ۳۰۰  که بیش 
کشته شدند، مربوط بود. هفت نفری که در 
بودند  گفته  شدند،  محکوم  الکوئیال  دادگاه 
از سوی جولیانی  ارائه شده  که »پیش بینی 
نیست.«  انتظار  قابل  زلزله ای  و  است  غلط 
عمال این پیام منتقل شده که »زلزله ای رخ 
از این  نخواهد داد.« به همین دلیل بعضی 
بیش از ۳۰۰ کشته زلزله الکوئیال با این پیام 
اطمینان بخش در خانه ماندند و کشته شدند. 
تماس تلفنی این قربانیان با کمیته ریسک 
دادگاه  در  و  بود  شده  ضبط  ایتالیا  کشوری 
است که  واضح  بنابراین  ارائه شد،  و  مطرح 
مرگ  دلیل  ایتالیا  ریسک  کمیته  اعضای 
بخشی از ۳۰۸ نفر قربانی زلزله الکوئیال بودند، 
البته الزم به  به همین دلیل محکوم شدند. 
یادآوری است که حکم زندان در نهایت اجرا 

نیفتادند.  زندان  به  دانشمندان  و  نشد 

از آنجا که چنین فرایندهای قضایی در نهایت 
بدان می انجامد که  دانشمندان می ترسند که 
و  بروند  زندان  به  نیز  آنها  اشتباه کنند،  اگر 
به »پیش بینی های  منجر  کارشان  اگر  اینکه 
را  عمومی  اعتماد  شود ،  بیشتری  نادرست« 
در  مورد خطر  در  قضاوت  توانایی  به  نسبت 
مناطق لرزه خیز  کشور از بین می برد، با این 
ایتالیا رخ داد موقعیتی  نوع محاکمه که در 
زمین شناسی  گیر  دانشمندان  شد که  ایجاد 
ریسک  بر  اندازه کافی  به  اگر  زیرا  افتادند. 
دلیل  به  بیفتد،  اتفاقی  و  نکنند  تاکید  زلزله 
قرار  سوال  مورد  فعل  ترک  و  بی توجهی 
می گیرند،  و اگر هشداری را تشخیص دهند 
و اعالم کنند به دلیل تاکید بیش از اندازه و 
از  را  عمومی  اعتماد  باز  هم  وحشت،  ایجاد 

می دهند.  دست 
با تمام این چالش ها، پایش های محیطی در 
مورد زلزله ها در جهان همچنان ادامه یافته و 
در همین دهه اخیر دستاورد های خوبی هم 

به دست آورده است.   

آیا شواهد محیطی به پیش بینی زلزله کمک می کنند؟ 

روایت یک محاکمه
در اکتبر ۲۰۱۲، هفت دانشمند زلزله زده ایتالیایی به دلیل نفی پیش بینی جولیانی 
و اطالع رسانی بر مبنای عدم رخداد زلزله ، به قتل عمد متهم شدند

گام های لرزان 
برای نوسازی 

بافت های فرسوده 
بافت های  نوسازی  می دهد  نشان  بررسی ها 
ناکارآمد دست کم با پنج چالش شامل عدم 
همکاری برخی بانک ها در پرداخت تسهیالت، 
طوالنی بودن مدت زمان صدور پروانه، تجمیع 
پالک ها، افزایش قیمت نهاده های ساختمانی 
و پایین بودن تمایل به سرمایه گذاری در این 

مناطق مواجه است.
قبل  سال  یک  حدود  از  ایسنا،  گزارش  به 
پروانه  صدور  زمان  برای کاهش  تالش هایی 
گرفت.  صورت  ساختمانی  پروژه های  برای 
اینکه زمان صدور  بر  نیز مبنی  صحبت هایی 
پروانه از حدود یک سال به یک ماه و حتی 
یک هفته کاهش پیدا کند. اوایل سال جاری 
شهردار تهران اعالم کرد که این زمان در پایتخت 
حال  این  با  است.  یافته  ماه کاهش  دو  به 
بررسی ها نشان می دهد میانگین مدت صدور 

پروانه بین ۶ تا ۱۰ ماه است.

سکونت ۳۷ درصد مردم تهران 
در ۶ درصد پهنه پرخطر و فرسوده

درصد   ۶ حدود  فقط  مسئوالن  اعالم  طبق 
و  فرسوده  بافت  در  تهران  شهر  مساحت 
درصد   ۳۷ که  حالی  در  دارد؛  قرار  پرخطر 
جمعیت پایتخت در این محدوده ها زندگی 
و  نوسازی  موانع  می رود  انتظار  می کنند. 

شود. برطرف  بهسازی 
بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل  آیینی،  محمد 
ترغیب  برای  است:  گفته  ایران  شهری 
سازندگان الزم است متوسط صدور پروانه های 
ساختمانی در محدوده بافت های فرسوده از ۶ 

ماه به یک ماه کاهش یابد.
و  میلیون  دو  حدود  تاکنون  آیینی  به گفته 
۷۰۰ هزار واحد بناهای ناپایدار و فاقد هرگونه 
سهم  شناسایی شده که  کل کشور  در  سازه 
استان ایالم ۲۶ هزار بنای ناپایدار است. برای 
نوسازی و بهسازی باید از مشارکت خود مردم، 

سرمایه گذاران و خیران استفاده شود.

سازندگان عطای نوسازی 
را به لقایش می بخشند

سازندگان به دلیل مشقت های سرمایه گذاری 
در بافت های فرسوده، عطای این مناطق را به 
لقایش می بخشند. فرشید پورحاجت، عضو 
باره  این  در  انبوه سازان،  مدیره کانون  هیئت 
می گوید: برای یک استعالم ساده در بافت های 
فرسوده بعضا یک سال از این اداره به آن اداره 
پاسکاری می شویم. شهرداری ها تحت عنوان 
شهری  بافت های  در  مرغوبیت  یا  مشرفیت 
وقتی  می کنند.  اخذ  سنگینی  هزینه های 
انبوه سازان می خواهند گذری را در بافت باز کنند 
عالوه بر اینکه بخشی از ملکشان با عقب نشینی 
مواجه می شود باید هزینه مشرفیت را بپردازند 
واقع  در  است.  تشویقی  جوایز  بر  غالب  که 
تا  است  تنبیهی  سیاست های  شبیه  بیشتر 
در  بعضا  نیز  یارانه ای  تسهیالت  تشویقی. 

سال های اخیر محقق نشده است.
ضوابط  و  سیاست ها  امسال  آبان ماه  اوایل 
محله ای  نوسازی  متضمن  تشویقی کالبدی 
به  شهری  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های  در 
پارکینگ،  تامین  در  تسهیل  رسید.  تصویب 
تسهیل شرایط توده و نما، اعطای یک یا دو 
طبقه تشویقی و ایجاد کاربری انتفاعی در طبقه 
همکف به منظور حمایت از کسب و کارهای 
خانگی با تامین شرایطی از جمله این مشوق ها 
است که می تواند جذابیت سرمایه گذاری در 

بافت ها را باال ببرد.
به دنبال تصویب قانون جهش تولید و تامین 
پرداخت  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن، 
تسهیالت نوسازی و بهسازی تا سقف ۴۵۰ 
میلیون تومان در کالنشهرها و مراکز استان ها 
شهرهای  در  تومان  میلیون   ۶۰۰ سقف  تا  و 
دارای حرم مطهر را در دستور کار قرار داد. مبلغ 
۱۵۰ میلیون تومان از تسهیالت ۴۵۰ میلیون 
تومانی بافت فرسوده با نرخ سود صفر درصد 
پرداخت می شود. افراد ساکن در محدوده های 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری می توانند 
از تمامی تسهیالت، حمایت ها و تخفیف های 
چهارگانه  شرایط  رعایت  بدون  ملی  نهضت 

نهضت ملی استفاده کنند.
 خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی 
با  تا  از شهرداران خواست  استان تهران، هم 
بازآفرینی  بسته چهارگانه تشویقی دولت در 
بافت های فرسوده همراهی کنند. به گفته او 
تخفیف ۱۰۰ درصدی شهرداری ها و صدور یک 
ماهه پروانه در این بسته تشویقی دیده شده 
اما پایان کار و دیگر خدمات هم باید خارج از 

نوبت انجام شود.  
سالیانه  بهسازی  و  نوسازی  سیزدهم  دولت 
۱۵۰ هزار واحد مسکونی واقع در مناطق هدف 
داده  قرار  کار  دستور  در  را  شهری  بازآفرینی 
قبل کار  به  نسبت  می خواهد  اعالم کرده  و 
۱۰ برابری انجام دهد. با این حال بررسی ها 
نشان می دهد نوسازی مناطق هدف بازآفرینی 
بافت های فرسوده، حاشیه ای  شهری شامل 
و سکونتگاه های غیررسمی دست کم با پنج 
چالش شامل عدم همکاری برخی بانک ها در 
پرداخت تسهیالت، طوالنی بودن مدت زمان 
صدور پروانه، تجمیع پالک ها، افزایش قیمت 
نهاده های ساختمانی و پایین بودن تمایل به 

سرمایه گذاری در این مناطق مواجه است.

از  نمونه  چند   ۱98۰ دهه  اوایل  در  است.  بوده  زلزله شناسی  در  مهم  چالشی  همواره  پیش نشانگرها ،  از  بهره گیری  با  زلزله  پیش بینی 
پیش بینی های  موفق زلزله شناخته شد و آن زمان موفقیت های نهایی در تصمیم گیری مشکل پیش بینی زلزله نزدیک به نظر می رسید. 
افزایش قابل توجه تعدادی از حسگرهای مختلف مورد استفاده در پایش زلزله کیفیت پیش آگهی را بهبود بخشید. این وضعیت در دهه 
9۰ به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت و نظر غالب جامعه علمی جهانی نسبت به آن کاماًل بدبینانه بود. پایش پیش نشانگر های زلزله 
بسیار ناپایدار بود. یک تغییر جزیی در پارامترهای چنین سامانه ای می تواند به طور قابل توجهی تکامل آنها را تغییر دهد و در نتیجه 
پیش آگهی مؤثر رفتار در چنین سامانه هایی  غیرممکن است. بنابراین پیش بینی زلزله غیرممکن اعالم شد. با وجود این نظر غالب، 

گروهی از محققان به تحقیقات خود در زمینه پیش بینی زلزله ادامه داده اند.

این پرونده به وقوع زلزله 
سال  ۲۰۰۹ که بیش از ۳۰۰ نفر 

در شهر الکوئیال ایتالیا کشته 
شدند، مربوط بود. هفت نفری 
که در دادگاه الکوئیال محکوم 
شدند،گفته بودند: پیش بینی 

ارائه شده از سوی جولیانی 
غلط است و زلزله ای قابل 

انتظار نیست

|  
AP

  |

| زلزله شناس وٰ رئیس شاخه 
زمین شناسی فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

عضو کمیسیون عمران مجلس: 
مسئوالن دولت و شهرداری باید 
به این نکته توجه داشته باشند 
که موضوع احیای بافت های 
فرسوده و نوسازی واحدهای 
مسکونی موجود در این بافت ها، 
به صورت دستوری قابل اجرا 
نیست و باید کار مردم به خود 
آن ها واگذار شود

گزارش دوم

ارزیابی یک عضو کمیسیون عمران مجلس از طرح نوسازی بافت های فرسوده 

نوسازی دستوری ممکن نیست 
اقبال شاکری: دولت و شهرداری نباید به صورت مستقیم مداخله کنند، بلکه باید حمایت ها 

و تسهیالت الزم را ارائه کنند  
نوسازی بافت های فرسوده یکی از شعارهای 
دولت سیزدهم بوده و به همین دلیل بسته 
تشویقی شهرسازانه برای نوسازی و بهسازی 
بافت های ناکارآمد شهری به تصویب رسیده 
است. مشوق هایی نظیر اعطای یک یا دو طبقه 
تشویقی نسبت به تراکم طرح مصوب، تسهیل 
در ضوابط پارکینگ، امکان احداث واحدهای 
مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب و عدم 
احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه 
تراکم ساختمانی از جمله مزایای این بسته 

تشویقی بوده است. 
به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
تهران  »در  که  است  کرده  اعالم  هم  اخیرا 
حدود یک میلیون خانه کم داریم و بهترین 
جا برای ساخت و ساز ایمن و تامین مسکن 
سال  است.  شهر  فرسوده  بافت های  مردم، 
گذشته قرارگاهی به منظور نوسازی و بازسازی 
بافت های فرسوده ایجاد شد و در این قرارگاه، 
ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکن در سال را دنبال 
می کنیم و تا االن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد 

مسکن تفاهم کرده ایم.«
قرارگاه  تشکیل  بر  عالوه  تهران  شهرداری 
سقف  افزایش  همچنین  و  مسکن  ساخت 
مالکان  به  ویژه  ارائه مشوق های  و  تسهیالت 
بافت های  در  موجود  مسکونی  واحدهای 
سالیانه  احداث  برای  برنامه ریزی  و  فرسوده 
حداقل ۱۸۰ هزار مسکن در این بافت ها، اخیرا 
تفاهم نامه ای را نیز با وزارت کار به امضا رسانده 
که براساس آن قرار است تعاونی های مسکن 
محلی در بافت های فرسوده احیا شوند و این 
تعاونی ها به بستر تجمیع و نوسازی مساکن 

موجود در این بافت ها تبدیل شوند.
بر اساس تفاهم شهرداری و وزارت کار، قرار 

شده که ۵ هزار واحد مسکونی در بافت های 
مسکن  تعاونی های  توسط  تهران  فرسوده 
آن  از  و  شوند  نوسازی  و  بهسازی  محالت 
مهمتر، به صورت کلی قرار شده است که ۳۵۴ 
تعاونی مسکن در ۳۵۴ محله شهر تهران ایجاد 
شوند تا شهرداری بتواند با استفاده از ظرفیت 
این تعاونی ها و با اولویت محالت کم برخوردار 
و بافت های فرسوده کالنشهر تهران، به نوسازی 
بافت ها  این  در  موجود  مسکونی  واحدهای 

بپردازد.
اما این برنامه ها چقدر عملی است و آیا  ساز 
و کار اجرایی پایش این برنامه ها طراحی شده 
تهران  مردم  نماینده  شاکری،  اقبال  است؟ 
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  و 
اسالمی  در این  باره به ایلنا گفت: مسئوالن 
توجه  باید  فعلی  دولت  و  شهری  مدیریت 
از ساخت  و  نیمی  از  باشند که بیش  داشته 
سازهای موفق مسکن مهر و سایر طرح های 
مشابه توسط خود مالکان واحدهای مسکونی 
انجام شده است، یعنی مالکان و پیمانکاران 
دولتی  تسهیالت  و  حمایت ها  از  استفاده  با 
توانسته اند، واحدهای مسکونی مختلفی را در 
طرح هایی مانند مسکن مهر بسازند. بنابراین 
در طرح هایی که قرار است در این دوره برای 
سایر  و  تهران  فرسوده  بافت های  احیای 
شهرداری  و  دولت  نیز  شود  اجرا  کالنشهرها 
نباید به صورت مستقیم مداخله کنند، بلکه باید 
حمایت ها و تسهیالت الزم را ارائه کنند و کار را 

به خود مردم بسپارند.
او افزود: ظرفیت باالیی در بافت های فرسوده 
و  تهران  در  مسکن  کمبود  جبران  برای 
کالنشهرها وجود دارد، به شرط اینکه ما بتوانیم 
خود مالکان خانه های موجود در این بافت ها 

را فعال کنیم و بدون دخالت مستقیم، صرفا 
آنان  به  و مشوق های الزم  ارائه تسهیالت  به 
بپردازیم. بنابراین مسئوالن دولت و شهرداری 
اگر بتوانند از ظرفیت خود مردم برای نوسازی 
بافت های  در  موجود  مسکونی  واحدهای 
فرسوده استفاده کنند، در احیای این بافت ها 
موفق خواهند بود، اما اگر خودشان به تنهایی 
در راس کار قرار گیرند و با اجرای برنامه های 
دستوری بخواهند به احیای بافت های فرسوده 

بپردازند، شکست خواهند خورد.
برنامه  تفاوت های  مهمترین  درباره  شاکری 
احیای  برای  شهری  مدیریت  جدید  دوره 
قبلی  دوره های  به  نسبت  فرسوده  بافت های 
سقف  محسوس  افزایش  داد:  توضیح 
تسهیالت و ارائه مشوق های ویژه برای نوسازی 
بافت های  در  موجود  مسکونی  واحدهای 
دوره  برنامه  تمایز  وجه  مهمترین  فرسوده، 
جدید شهرداری تهران و دولت سیزدهم برای 
کالنشهر  فرسوده  بافت های  وضعیت  بهبود 

است. تهران 
داد:  ادامه  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
مسئوالن دولت و شهرداری باید به این نکته 
توجه داشته باشند که موضوع احیای بافت های 
فرسوده و نوسازی واحدهای مسکونی موجود 
در این بافت ها، به صورت دستوری قابل اجرا 
باید کار مردم به خود آن ها واگذار  نیست و 
شود. همچنین باید توجه داشت که شرایط هر 
کدام از محالت موجود در بافت های فرسوده 
با یکدیگر تفاوت دارد و حتی وضعیت زندگی 
محالت  این  ساکن  خانوارهای  از  کدام  هر 
بنابراین  است؛  متفاوت  دیگر  خانوار  با  نیز 
به  را  مشترک  برنامه ای  نمی تواند  شهرداری 
صورت دستوری برای همه ساکنان بافت های 

ادامه عنوان کرد: در  او در  فرسوده اجرا کند. 
گذشته شهرداری تهران، کارشناسانی را برای 
تسهیلگری در امر نوسازی مسکن به محالت 
اعزام  تهران  فرسوده  بافت های  در  موجود 
می کرد و این افراد به ساکنان آن محالت برای 
می دادند.  مشورت  خود  واحدهای  نوسازی 
البته در سال های قبل چون وعده های دولت 
فرسوده  بافت های  احیای  برای  شهرداری  و 
بعضا روی زمین می ماند، مردم کمتر به این 
کارشناسان اعتماد می کردند، اما اگر شهروندان 
برنامه ای جدی  است  قرار  بار  این  ببینند که 
شود،  اجرا  فرسوده  بافت های  احیای  برای 
تهران  قدیمی  محالت  در  کارشناسان  حضور 
نوسازی  برای  ترغیب شهروندان  به  می تواند 
بافت ها  این  در  موجود  مسکونی  واحدهای 

کمک کند.
شاکری با اشاره به روند کند احیای بافت های 
فرسوده تهران در دولت سیزدهم و دوره کنونی 
که  مهمی  عوامل  از  یکی  گفت:  شهرداری 
می تواند به افزایش سرعت اجرای برنامه های 
مربوط به احیای بافت های فرسوده بیانجامد، 
ثبات مدیریتی در میان آن دسته از مدیران 
وزارت راه و شهرداری تهران است که به این 
حوزه مرتبط هستند. در واقع، ما باید از تغییر 
سریع مدیران این حوزه پرهیز کنیم، زیرا اگر 
یک مدیر درباره شش ماه آینده خود اطمینان 

نداشته باشد، قطعا نمی تواند برنامه بلندمدتی 
اجرا کند.  فرسوده  بافت های  احیای  برای  را 
ثبات  لزوم  وجود  با  نیست که  شکی  البته 
و  پویا، کارآمد  افراد  از  باید  حتما  مدیریتی، 
باتجربه برای احیای بافت های فرسوده تهران 

شود. استفاده 
ظرفیت های  ما  اگر  کرد:  تاکید  ادامه  در  او 
درستی  به  را  فرسوده  بافت های  در  موجود 
با  را همراه  مدیران کارآمد  و  شناسایی کنیم 
بگیریم،  به کار  این حوزه  در  مدیریتی  ثبات 
قطعا بخش زیادی از مشکل کمبود مسکن 
در تهران با احیای همین بافت های فرسوده و 

شد. خواهد  رفع  ناکارآمد 
مشارکت  جلب  لزوم  به  اشاره  با  شاکری 
تعاونی های مسکن محلی در احیای بافت های 
فرسوده گفت: تسهیالت ۴۵۰ میلیون تومانی 
به تنهایی برای نوسازی یک واحد مسکونی 
در  و  نیست  فرسوده کافی  بافت  در  موجود 
چنین شرایطی، بهترین راهکار برای نوسازی 
کنار  در  واحد  چند  تجمیع  مسکن ها،  این 
اولیه  سرمایه  افزایش  نتیجه،  در  و  یکدیگر 
مردم برای نوسازی مساکن خود است. برای 
ظرفیت  از  می توانند  مردم  نیز  تجمیع  این 
تعاونی های مسکن محلی که در برنامه جدید 
به آن ها شده است،  شهرداری توجه ویژه ای 

کنند.  استفاده 
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 در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران تاکید شد

فشار ناترازی برق بر صنعت و کشاورزی
واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند

فرهاد بیات، نماینده معاونت 
حقوقی رئیس جمهور در 

شورای راهبری با اشاره به 
استعالم از سه شرکت برق، گاز 

و مخابرات برای نحوه اجرای 
ماده ۲۵ گفت: تنها شرکت گاز 

پاسخگوی این استعالم بود 
که در مجموع آن ها هم عدم 

تأمین بودجه را دلیل اجرا 
نکردن این ماده عنوان کردند

حمیدرضا فوالدگر، رئیس 
شورای راهبری بهبود محیط 
کسب  و کار اتاق ایران: علت 

کاهش سرمایه گذاری در 
تولید برق به قیمت گذاری 

دستوری، عدم اجازه صادرات 
به تولیدکننده و همچنین به 

نحوه بازگشت تسهیالت صندوق 
توسعه با ارز روز بازمی گردد که 

تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را 
بی انگیزه کرده است

|  
رنا

 ای
 |

سفر وزیر نیرو 
به ترکمنستان با موضوع 

تبادل انرژی  
ترکمنی  مقامات  استقبال  با  نیرو  وزیر 
کشور  پایتخت  عشق آباد،  فرودگاه  وارد 

شد. ترکمنستان، 
اکبر محرابیان  علی  نیرو،  وزارت  به گزارش 
رئیس  اف«  »بردی محمد  با  این سفر  در 
و  الوزرا  رئیس  معاون  ترکمنستان،  جمهور 
جمعی از وزرا و مقامات ارشد آن کشور دیدار 

می کند.
از سرگیری تبادل انرژی بین دو کشور، امکان 
ترانزیت برق ترکمنستان، توسعه همکاری ها 
ساماندهی  و  الیروبی  انرژی،  زمینه  در 
ایران  رودخانه های هریرود و اترک، تعامل 
و ترکمنستان در تهیه موافقتنامه سه جانبه 
افغانستان  و  ترکمنستان  ایران،  همکاری 
درباره رودخانه هریرود، از جمله محورهای 
مذاکره مالقات وزیر نیروی ایران با مقامات 

است. ترکمنستان 

سخنگوی صنعت آب

ابالغ توقف کشت پاییزه 
در حوضه  زاینده رود 

امیدواریم  گفت:  آب  صنعت  سخنگوی 
انتهای  شده  پیش بینی  که  بارندگی هایی 
این هفته در منطقه اتفاق بیفتد و به تنظیم 
بر  عالوه  ارومیه کمک کند.  دریاچه  مجدد 
را هم پیش  این رهاسازی، فصل زمستان 
احیا  شرایط  به  بتوانیم  دوباره  تا  داریم   رو 

برگردیم.
درباره  قاسم زاده  فیروز  ایلنا  گزارش  به 
تراز  ما  بیان کرد:  ارومیه  دریاچه  وضعیت 
حفظ   ۱۲۷۰.۰۵ رقم  روی  را  دریاچه  آبی 
که  بود  این  ما  تالش  تمام  یعنی  کردیم 
روند کاهشی که وجود داشت متوقف شود 
دریاچه  و ورودی هایی که عمدتا در جنوب 
است و به طور طبیعی تداوم داشته باشد، 
است.  شده  حفظ  حاضر  حال  در  تراز  این 
همچنین روی برداشت هایی که در مسیر بود 

داریم. جدی  نظارت  و  کنترل 
که  بارندگی هایی  امیدواریم  افزود:  او 
پیش بینی شده انتهای این هفته در منطقه 
اتفاق بیفتد به تنظیم مجدد دریاچه کمک 
کند. به اضافه اینکه رهاسازی فصل زمستان 
به  بتوانیم  دوباره  تا  داریم  پیش  رو  را هم 

برگردیم. احیا  شرایط 
تغییر  فرایند  به  آب  صنعت  سخنگوی 
کشت کشاورزان از محصوالتی مثل انگور به 
میوه های پرآب بر مثل سیب و آسیب هایی 
که متوجه تراز آبی دریاچه است اشاره کرد 
و  است  ساله   ۲۰-۳۰ پروسه  این  و گفت: 
داد  رخ  انقالب  زمان  در  هم  اتفاق  اولین 
در  اما  شد،  انجام  کشت ها  تغییر  این  که 
منجر  بیشتر  برداشت هایی که  حاضر  حال 
برداشت های در  به آسیب دریاچه می شود 
انجام  سنتی  طور  به  است که  مسیر  طول 
جلوی  که  کردیم  برنامه ریزی  ما  می شود. 
شود،  آب گرفته  بی رویه  برداشت های  این 
حتی سناریوهای رهاسازی و عدم برداشت 
در  را  مخزن  بتوانیم  تا  داریم  را  کشاورزان 

دهیم. قرار  پایدار  شرایط 
او درباره وضعیت زاینده رود گفت: در بخش 
کشت  تا  فعال  که  کردیم  اعالم  کشاورزی 
دارند،  نگه  دست  پاییزه  برای کشت  دوم 
به استانداری ها هم ابالغ شد و بنا شد که 
منتظر کشت دوم و تغذیه ای باشند که اتفاق 

می افتد.
قاسم زاده در ادامه اضافه کرد: امسال یکی 
است.  بوده  کوهرنگ  بارش  کانون های  از 
بنابراین ورودی هایی هم به سمت زاینده رود 
در  اکنون  نمی افتاد  اتفاق  اگر  داشتیم که 
اکنون  می گرفتیم،  قرار  بدتری  وضعیت 
منتظر این هستیم که اگر وضعیت بهتر شد، 
برای کشت پاییزه آب را رها کنیم؛ اگر اوضاع 
بارش های  به  بهبود پیدا نکرد کشت  بارش 
ابالغ  موضوع  این  شود،  موکول  زمستانی 
که  شده  رایزنی  هم  کشاورزان  با  و  شده 

به کشت دوم موکول کنند. را  کشت خود 
زاینده رود  آبی حوضه  درباره چالش های  او 
با استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد:  
مربوط  برنامه های  در  را  مطالعات  این  ما 
چالش  دید  به  چندان  و  می بینیم  سد  به 
نمی کنیم،  نگاه  استان ها  بین  رقابت  و 
حداقل اینکه برنامه های واحدهای متولی در 
استان ها که زیرمجموعه وزارت نیرو هستند، 
مختلف  مراجع  از  احتماال  است.  مشخص 
استان هایی  که  کنند  اعتراض  مردم  حتی 
برداشت بیش از حد و غیرعادالنه دارند اما 
داریم  مشخصی  برنامه  نیرو  وزارت  در  ما 
استان ها  تمام  برای  عادالنه  طور  به  یعنی 
و  میان مدت  تامین کوتاه مدت،  برنامه های 
با تمرکزی که وزارت نیرو  بلندمدت داریم. 
در حوضه زاینده رود دارد اتفاقات خوبی در 
شرایط  به  می رسد  نظر  به  و  است  پیش 
که  رسد  خواهیم  حوضه  این  در  پایداری 

می شود. اعالم  زودی  به  نیز  آن  نتایج 

شورای راهبری بهبود محیط کسب  و کار اتاق 
ایران، با دستور کار بررسی آخرین وضعیت 
بهبود مستمر محیط  اجرای ماده ۲۵ قانون 
اقدامات  بررسی  همچنین  و  کار  و  کسب  
برنامه  درباره  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
پایگاه  به گزارش  شد.  برگزار  توسعه،  هفتم 
شورای  اعضای  ایران،   اتاق  اطالع رسانی 
راهبری در جریان بررسی دالیل عدم اجرای 
ماده ۲۵ قانون بهبود، بر گنجانده شدن ردیف 
از  ناشی  ساله   ۱۰ خسارات  پرداخت  بودجه 
قطع برق، گاز و مخابرات واحدهای تولیدی 

تاکید کردند.  ۱۴۰۲ بودجه  الیحه  در 
مدیر  اسکندری،  محمد  جلسه  این  در 
بخش  و  دولت  دبیرخانه شورای گفت وگوی 
خصوصی به ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای 
محیط کسب   مستمر  بهبود  قانون   ۲۵ ماده 
سال   ۱۰ وجود گذشت  با  پرداخت که  و کار 
از تصویب این قانون اما هنوز به طور کامل 

نمی شود. اجرا 
»در  است:  آمده  بهبود  قانون   ۲۵ ماده  در 
مخابرات،  خدمات  یا   برق، گاز  زمان کمبود 
واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید 
در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات 
قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده 
برق، گاز و خدمات مخابرات موظف اند هنگام 
از  اعم  تولیدی  واحدهای  با  قرارداد  عقد 

التزام  وجه  خدماتی،  و  صنعتی، کشاورزی 
در  را  مخابرات  خدمات  یا  یا گاز  برق  قطع 
دولت  هرگاه  پیش بینی کنند.  قرارداد  متن 
شرکت های  به  مقطعی  دلیل کمبودهای  به 
دستور  مخابرات  یا  یا گاز  برق  عرضه کننده 
خدمات  یا  گاز  یا  برق  جریان  موقتًا  دهد 
به  متعلق  تولیدی  واحدهای  مخابراتی 
شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، 
موظف است نحوه جبران خسارت های وارده 
به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز 

اعالم کند.« و  تعیین 
تولیدی  واحدهای  اینکه  گفت:  اسکندری 
قطع  اولویت  در  نباید  و کشاورزی  صنعتی 
داشته  قرار  مخابرات  یا خدمات  یا گاز  برق 
باشند، پیش بینی وجه التزام قطع برق، گاز 
تعیین  همچنین  و  قراردادها  در  خدمات  یا 
نحوه جبران خسارات وارده سه نکته کلیدی 
این ماده است که هیچ کدام اجرایی نشده اند 
ندارد  و حتی یک مورد هم قراردادی وجود 
که وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت در 
آن مشخص شده باشد. به اضافه اینکه همه 
شاهد هستیم که در چند سال گذشته اتفاقًا 
واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز 

گرفته اند. قرار 
او با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی اجرای 
 ۴ مصوبه  و  شورای گفت وگو  در  ماده  این 

از  خسارت  برآورد  گفت:  آن  درباره  بندی 
دبیرخانه های  کمک  با  گاز  و  برق  قطعی 
و  قانون  اصالح  گفت وگو،  شورای  استانی 
آیین نامه اجرایی با کمک مرکز پژوهش های 
و  مجلس  پژوهش های  مرکز  اتاق، 
استانی،  شوراهای گفت وگوی  دبیرخانه های 
شرکت های  سوی  از  قراردادها  اصالح 
خدمات رسان با در نظر گرفتن وجه التزام و 
تعیین تکلیف ردیف بودجه در سازمان برنامه 
در  و  خدمات رسان  شرکت های  پیشنهاد  به 
تولید  افزایش  سیاست  دنبال کردن  نهایت 
انرژی و بهره وری از سوی دستگاه محتوای 

بود. مصوبه  این 
اسکندری گفت: دستگاه های اجرایی مایل اند 
واحدهای  سال گذشته   ۱۰ خسارات  کنار  از 
تولیدی به دلیل عدم اجرای این ماده عبور 
کنند اما ما در شورای گفت وگو مصر به اجرای 

آن هستیم.

سه مانع اصلی کاهش سرمایه گذاری 
و تولید نیروگاه ها

راهبری  شورای  رئیس  فوالدگر،  حمیدرضا 
با  نیز  ایران،  اتاق  و کار  محیط کسب   بهبود 
بیان اینکه در حال حاضر با حدود ۱۳ هزار 
ادامه  هستیم  مواجه  برق  ناترازی  مگاوات 
محسوب  گازی  کشور  یک  ما  اگرچه  داد: 
مواجه  با کمبود  زمینه گاز  در  اما  می شویم 

بر  ناترازی ها  این  فشار  متأسفانه  هستیم. 
وارد  تولیدی صنعتی و کشاورزی  واحدهای 

است. شده 
ریشه های کاهش  باید  اینکه  بر  تأکید  با  او 
بررسی  گاز  و  برق  تولید  در  سرمایه گذاری 
در  سرمایه گذاری  علت کاهش  شود گفت: 
عدم  دستوری،  قیمت گذاری  به  برق  تولید 
همچنین  و  تولیدکننده  به  صادرات  اجازه 
توسعه  صندوق  تسهیالت  بازگشت  نحوه  به 
و  تولیدکنندگان  که  بازمی گردد  روز  ارز  با 

است. کرده  بی انگیزه  را  سرمایه گذاران 
ظرفیت  درصد   ۵۶ اینکه  بیان  با  فوالدگر 
از  )اعم  غیردولتی  کشور  نیروگاهی 
عمومی  نهادهای  به  وابسته  شرکت های 
غیردولتی و...( است، ادامه داد: در حالی که 
نیروگاه های کوچک مقیاس ۲ مگاوات به باال 
می توانند کل نیاز برق شهرک های صنعتی را 
این موانع آن ها بی انگیزه و  با  پاسخ دهند، 

شده اند. خارج  مدار  از  بعضًا 
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب  و 
کار تأکید کرد: برای اجرایی شدن ماده ۲۵ در 
درازمدت باید موانع سرمایه گذاری در بخش 
گاز و برق مرتفع شود و در اقدام عاجل هم 
باید دولت در الیحه ۱۴۰۲ ردیف بودجه آن را 

در نظر بگیرد.
بهادریان، مشاور رئیس اتاق تهران هم در 

ادامه، بحث تهاتر بدهی شرکت ها را مطرح 
برنامه  سازمان  بخواهیم  اگر  و گفت:  کرد 
به  خود  چندگانه  اولویت های  در  بودجه  و 
دنبال بودجه باشد به نتیجه نمی رسیم. در 
پیشنهاد  دارند  بدهی  واحدها  که  مواردی 

مطرح کنیم. را  تهاتر 
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس 
به  اشاره  با  نیز  راهبری  شورای  در  جمهور 
از سه شرکت برق، گاز و مخابرات  استعالم 
برای نحوه اجرای ماده ۲۵ گفت: تنها شرکت 
در  که  بود  استعالم  این  پاسخگوی  گاز 
مجموع آن ها هم عدم تأمین بودجه را دلیل 

عنوان کردند. ماده  این  نکردن  اجرا 
پرداخت  آیین نامه ای  ظرفیت های  به  او 
مورد  در  داد:  ادامه  و  اشاره کرده  خسارات 
آیین نامه   ۵ ماده  در  مالی  منابع  پیش بینی 
اجرایی به سازمان برنامه با صراحت تکلیف 
شده است. بنابراین باید این سازمان پاسخ 
است.  بوده  بی توجه  ماده  این  به  چرا  دهد 
به عالوه یکی از راه های تأمین منابع در خود 
آیین نامه تبصره ۳ ماده ۲ است که در مورد 
آیین نامه   ۶ ماده  در  قیمت هاست.  تعدیل 
به  باید  و  شده  اشاره  بیمه  ظرفیت  به  هم 
چرا  دید  و  رفت  بیمه ای  شرکت های  سراغ 

است. نشده  اجرا 
عالی  دیوان  دادسرای  دادیار  محمدی، 
عدم  به  مشکل  اصل  کرد:  بیان  نیز  کشور 
باید  بازمی گردد.  بودجه  ردیف  پیش بینی 
روی این برنامه ریزی کرد که در بودجه ۱۴۰۲ 

شود. اعمال 

 ۲۵ ماده  شدن  اجرایی  راهکارهای   
قانون بهبود محیط کسب  و کار

رو  گفت:  پیش  راهکارهای  درباره  فوالدگر 
موضوع  این  کوتاه مدت  راهکارهای  از  یکی 
لحاظ کردن اعتبارات کوتاه مدت و تخصیص 
بنابراین  بودجه ۱۴۰۲ است.  در الیحه  منابع 
به دلیل کمبود وقت جلسه کارگروه ماده ۲۵ 
را زودتر برگزار و نتیجه نهایی را به عنوان نظر 
هر سه اتاق در قالب یک نامه به دولت ارسال 
کنیم تا زودتر در الیحه بودجه ردیفی برای آن 

در نظر گرفته شود.
او افزود: همانطور که در ماده ۲۳ مرتبط با 
بند »چ« ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط 
کسب و کار قید شده است، باید وجه التزام 
در قراردادهای بخش خصوصی لحاظ شود.

افزایش  بحث  را  بلندمدت  راهکار  فوالدگر 
تولید برق و گاز دانسته و گفت: این راهکار 
و گاز  برق  تولید  موانع  باید  و  است  اصلی 
نیروگاه های  انواع  توسعه  برای  مرتفع شود. 
بخش خصوصی و دولتی قبل از هرچیز باید 
نهاد تنظیم گر برای تعیین قیمت ایجاد شود. 
صادرات  اجازه  تولیدکننده  به  باید  همچنین 
تولیدی  برق  دست کم  یا  و  شود  داده  برق 
نکته آخر  به قیمت عادالنه خریداری شود. 
تسهیالت  بازگشت  نرخ  تکلیف  تعیین  هم 
است. برق  تولیدکنندگان  به  توسعه  صندوق 

ضرورت حضور اتاق های سه گانه 
در تدوین برنامه هفتم

مرکز  پژوهشی  معاون  امیرخانلو،  منیره 
گزارشی  ارائه  با  ایران  اتاق  پژوهش های 
هفتم  برنامه  درباره  مرکز  این  اقدامات  از 
با  دارد  نظر  در  ایران  اتاق  گفت:  توسعه، 
خصوصی  بخش  صاحب نظران  مشارکت 
پیشنهادی  »بسته  اقتصادی،  فعاالن  و 
احکام مشخص بخش خصوصی برای درج 
تا  تدوین کند،  را  توسعه«  هفتم  برنامه  در 
از  قبل  خصوصی،  بخش  پیشنهادی  احکام 
الیحه  تقدیم  و   برنامه  سند  نهایی سازی 
برنامه هفتم توسعه به مجلس، در دستور کار 

گیرد. قرار  برنامه ریزان 

بر  مستقیم  اثر  هوا  دمای  چگونگی 
هر  و  دارد  کشورمان  آبی  منابع  وضعیت 
درجه افزایش دما داشته باشیم، عالوه بر 
آب  تبخیر  میزان  مصرف،  میزان  افزایش 
که  می کند  بیشتر  را  آبریز  حوضه های  از 
جهانی  معتبر  سازمان های  پیش بینی های 
نشان می دهد دمای هوا در کشورمان رو به 

است. افزایش 
به گزارش ایرنا، پیش بینی های سازمان های 
معتبر جهانی نشان از آن دارد که دمای هوا 
متأثر  و  است  افزایش  به  رو  در کشورمان 
هم  آبی  منابع  وضعیت  افزایش  این  از 
تغییرات ملموسی خواهند شد  دستخوش 

اندیشید. باید چاره ای برای آن  که 
درباره  هواشناسی  سازمان  تازه  گزارش 
تا  امسال  آذرماه  نیمه  از  دمایی  وضعیت 
و  هم کم  آینده  سال  اردیبهشت ماه  نیمه 

است. دما  افزایش  تاییدکننده  بیش 
کشور  هوای  دمای  میانگین  ماه  این  در 
افزایش  بیشترین  است.  نرمال  از  بیشتر 
برای  سلسیوس  درجه   ۵ تا   ۲ بین  دما 
نیمه شمالی کشور  برای  هفته دوم آذرماه 

است. شده  پیش بینی 
کشور  شرقی  نیمه  دمای  دوم  هفته  در 
ساحلی  نوار  به عالوه  غربی  نیمه  و  نرمال 
نرمال  از  بیشتر  درجه   ۲ تا   ۱ بین  جنوبی 
هفته  و  آذر  هفته سوم  دمای  بود.  خواهد 

اول دی بین ۱ تا ۳ درجه بیشتر از نرمال 
خواهد بود. میانگین دمای هوا در این ماه 
در  می شود.  پیش بینی  نرمال  محدوده  در 
احتمال  غرب کشور  جنوب  از  بخش هایی 
 ۶۵ از  بیش  نرمال  از  بیشتر  دمای  وقوع 
تا  درصد و در سایر مناطق کشور بین ۳۵ 

است. درصد   ۶۵
میانگین دمای هوا در این ماه در محدوده 
نرمال  از  بیش  به  گرایش  با  نرمال 

می شود. پیش بینی 
مناطق  از  بخش هایی  غرب،  شمال  در 
واقع در کوه های زاگرس مرکزی، مناطق 

و جنوب شرق  از شمال شرق  محدودی 
سایر  و  نرمال  از  بیشتر  درجه  یک  تا 
در  بود.  خواهد  نرمال  کشور  مناطق 
بخش های از نوار ساحلی جنوب احتمال 
وقوع دمای بیشتر از نرمال بیش از ۶۵ 
 ۶۵ تا   ۳۵ بین  درصد و در سایر مناطق 

است. درصد 
میانگین دمای هوا در این ماه در محدوده 
دوره  این  در  می شود.  پیش بینی  نرمال 
در  نرمال  از  بیشتر  دمای  وقوع  احتمال 
جنوب غرب کشور کمتر از ۳۵ درصد و در 
است. درصد   ۶۵ تا  بین ۳۵  مناطق  سایر 

افزایش دمای هوا تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲
خبر

سخنگوی صنعت برق: 
وزارت نیرو با چند چالش 

اساسی در صنعت برق کشور 
روبه روست که ناترازی مالی 
یا اقتصاد برق مهمترین آن 
است و متاسفانه هزینه های 

صنعت برق با درآمدها 
همخوانی ندارد

رفع تنگناها با قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور
سخنگوی صنعت برق گفت: قانون مانع زدایی 
از توسعه صنعت برق، طرح مجلس شورای 
وزارت  تنگناهای  رفع  برای  که  بود  اسالمی 
جبران  رویکرد  با  پایدار  برق  تامین  در  نیرو 
و  برق  صنعت  هزینه  و  درآمد  ناترازی های 
ناترازی تولید و مصرف برق به تصویب مجلس 
شورای اسالمی و شورای نگهبان رسید و برای 

اجرا به دولت ابالغ شد.
نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
چند  به  مشهدی  رجبی  مصطفی  )پاون(، 
چالش اساسی صنعت برق کشور اشاره کرد و 
گفت: وزارت نیرو با چند چالش اساسی در 
صنعت برق کشور روبه روست که ناترازی مالی 
یا اقتصاد برق مهمترین آن است و متاسفانه 
هزینه های صنعت برق با درآمدها همخوانی 
ندارد. موضوع دوم ناترازی تولید و مصرف برق 
است که ناشی از عدم سرمایه گذاری مناسب 
بوده  نیروگاه  احداث  برای  اخیر  در سال های 
به طوری که این میزان تولید کفایت الزم را برای 
پاسخگویی به نیاز مصرف برق را نداشته و عدم 
ساز و کار مناسب برای بهینه سازی مصرف برق 
ناترازی تولید و مصرف را تشدید کرده که با 
تصویب و ابالغ این قانون، امیدواریم به سمت 

تعادل تولید و مصرف حرکت کنیم.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
درباره تاثیر این قانون بر بهینه سازی مصرف 
بهینه سازی  بر  قانون  این  در  افزود:  انرژی 
وسایل برقی از جمله کولرهای گازی و آبی 

و سامانه های روشنایی تاکید شده و منابع 
سرمایه گذاری آن هم مشخص شده است که 
از محل سوخت مصرف نشده یا صرفه جویی 
شده ناشی از بهینه سازی مصرف خواهد بود 
قرار  حوزه  این  سرمایه گذاران  اختیار  در  که 

می دهد.
حوزه  در  داد:  ادامه  برق  صنعت  سخنگوی 
تولید برق  پیش بینی شده که برای صنایع 
نیروگاه  مگاوات  هزار   ۱۰ کشور،  بر  انرژی 
نیروگاه  احداث شود که ۹ هزار مگاوات آن 
حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات آن نیروگاه تجدیدپذیر 
بار  انرژی بر  خواهد بود که در نتیجه صنایع 
مصرفی خودشان را از روی شبکه سراسری 
بر می دارند و می توانند از طریق نیروگاهی که 
احداث می کنند، انرژی مورد نیاز برای تولید 

محصوالت خود را تامین کنند.
صمت  وزارت  با  نیرو  وزارت  افزود:  او 
هماهنگی های الزم را در این خصوص انجام 
خواهد تا سریع تر این صنایع از برق مطمئن 

شوند. برخوردار 
برق  تعرفه  حوزه  در  برق  صنعت  سخنگوی 
گفت: در حوزه تعرفه، برای مشترکان خانگی 
که زیر الگوی مصرف هستند هیچ تغییری 
نخواهد داشت و کماکان تعرفه هایشان مطابق 
قبل و یارانه ای خواهد بود، اما برای مشترکان 
باالی الگوی مصرف خانگی به صورت پلکانی 
افزایشی خواهد بود و از یارانه کمتری برخوردار 

می شوند.

| پیام ما | تبعات بحران برق در تابستان و بحران گاز در زمستان سال هاست دامن صنایع را گرفته است. دولت در هر کدام از فصول با 
توجه به نوع بحران از صنایع می خواهد ساعات کاری خود را به گونه ای تنظیم کنند که برق یا گاز خانگی دچار اختالل نشود. موارد زیادی 
هم بوده که آنها با قطعی برق یا گاز مواجه و دچار ضرر و زیان شده اند. همین موضوع سبب شده شورای راهبری بهبود محیط کسب 

و کار اتاق ایران در نشستی خواستار گنجانده شدن پرداخت خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی در بودجه ۱۴۰۲ شود.
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اهمیت شنیده شدن
صدای زنان 

۱ادامه از صفحۀ

گزارش »پیام ما« از نشست صدای زنان در اعتراضات اخیر

زنان، کنشگران مرئی
سیمین کاظمی: زنان امروز با گذر از حوزه خصوصی به حوزه عمومی در حال تالش برای 
سهم خواهی از جامعه هستند
فاطمه علمدار: جامعه از گذشته و حال در مسیر خروج از فضای تک جنسیتی و ورود 
به ادغام جنسیتی بوده است

مشخص نیست که آگاهی 
برابری خواهانه برای احقاق 
حقوق زنان تا چه حدی مورد 
توجه و حمایت است. از این 
رو الزم است زنان هر حرکت 
اجتماعی خود را نقد کنند 

نشست »صدای زنان در اعتراضات اخیر« در موسسه مردم نهاد »رحمان« -که در حوزه بهبود 
فاطمه  و  جامعه شناس  سیمین کاظمی،  با حضور  می کند-  فعالیت  اجتماعی  آسیب های 
علمدار، روانشناس اجتماعی و پژوهشگر علوم اجتماعی برگزار شد. این دو پژوهشگر ضمن 
اشاره به نا آرامی های اخیر و بررسی حضور زنان در آن، به روند تاریخی شکل گیری جنبش زنان 

از مشروطه تا امروز و اهمیت مطالبه گری و کنشگری زنان در کنار مردان اشاره کردند. 

پرستاری  مسئول 
شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان بروجرد: بنا بر 
استانداردهای الزم باید به 
ازای هر تخت ۱.۱ پرستار 
باید وجود داشته باشد 
که این میزان در بروجرد 
حدود هشت دهم است

و  بهداشت  شبکه  پرستاری  مسئول 
هم  گفت:  بروجرد  شهرستان  درمان 
بیمارستان های  در  پرستار   ۷۵۰ اکنون 
این  اجتماعی  تامین  و  دانشگاهی 
هستند  فعالیت  به  مشغول  شهرستان 
تعداد  به  توجه  با  تعداد  این  که 
کافی  بیمارستانی  فعال  تخت های 
گفت و گو  در  پناهی  صغری  نیست. 
اینکه  به  توجه  »با  گفت:  ایرنا  با 
بروجرد  شهرستان  بیمارستان های 
جمله  از  شهرها  سایر  از  بیمارانی  به 
خدمت رسانی  الیگودرز  و  دورود  ازنا، 
از  باید  پرستاران  تعداد  می کنند 
نفر  هزار  یک  به  حداقل  فعلی  میزان 
آنها کاسته  بر  کاری  فشار  از  تا  برسد 
اکنون  هم  اینکه  بیان  با  او  شود.« 
تعداد ۱۸۰ تخت در بیمارستان آیت هللا 
بیمارستان  در  تخت   ۱۷۵ بروجردی، 
بیمارستان  در  تخت   ۱۱۴ و  چمران 
بیان  امام خمینی بروجرد فعال است، 
به  باید  الزم  استاندارهای  بر  »بنا  کرد: 
وجود  باید  پرستار   ۱.۱ تخت  هر  ازای 
بروجرد  در  میزان  این  باشد که  داشته 
مقایسه  در  و  است  دهم  حدود هشت 
را  کمتری  رقم  کشوری  استاندارد  با 
پرستاری  مسئول  می دهد.«  نشان 
با  بروجرد  درمان  و  بهداشت  شبکه 

اشاره به ظرفیت دانشکده پرستاری در 
دانشجویان  »بیشتر  گفت:  شهرستان 
در  هستند.  غیربومی  دانشکده  این 
امکان  این  بودند  بومی  اگر  صورتی که 
وجود داشت تا بخشی از کمبود پرستار 
پناهی  کنند.«  جبران  را  بروجرد  در 
دانشکده  این  »فارغ التحصیالن  افزود: 
اخیرا  و  است  کمتر  ما  نیاز  نسبت  به 
این  در  رشته  افزایش  مسئوالن  توسط 
به طوری  است  دانشکده صورت گرفته 
هوشبری  و  عمل  اتاق  رشته های  که 
امسال افزوده شده و رشته فوریت های 
پزشکی نیز از سال آینده اضافه خواهد 
دوران کرونا  »در  شد:  یادآور  او  شد.« 
زهرا  لرستان،  سالمت  شهید  اولین 
باالی  تقریبا  و  بود  بروجرد  در  شیرویه 
مبتال  به کرونا  نیز  پرستاران  درصد   ۹۰
شبکه  پرستاری  مسئول  شدند.« 
بروجرد  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
بر سختی کار پرستاران گفت:  تاکید  با 
مناسبی  رفتار  بیمار  همراهان  »اغلب 
نیز  مواردی  در  اما  دارند  پرستاران  با 
به  بیمار  خانواده  می شود که  مشاهده 
رفتارهای  اضطراب،  یا  نگرانی  علت 
هر  در  ولی  دارند  پرستاران  با  تندی 
حال پرستاران در نهایت خوش خلقی با 
بیماران به وظایف خود عمل می کنند.«

کمبود پرستار در مراکز درمان بروجرد

|  
سنا

 ای
|

آگهی فراخوان 
شماره 21-1401/پ 

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

شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.

# امور قراردادها #
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مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سال های آینده
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مدارس کانکسی(
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ما در فرایندی هستیم که نشان می دهد این 
جامعه هنوز زنده است و دارد تالش می کند 
زمان  از  ما  بهبود دهد.  را  که وضعیت خود 
صفویه گوشه چشمی به زندگی بهتر داشتیم. 
آن زمان این زندگی بهتر فقط سعادت اخروی 
تعبیر می شد. سپس در دوران عباس میرزا 
نگاه تازه ای نسبت به عقب ماندگی ایران شکل 
گرفت که ایرانیان باید با غرب مراوده داشته 
باشند. در همین نقطه، نگرشی شکل گرفت 
که تا امروز هم ادامه دارد. نگرشی که معتقد 
نگرشی  و  است  غربی  فقط  مدرنیته  است 
دیگر که تاکید دارد مدرنیته می تواند شرقی 
باشد و از دل رویکرد منسجم اسالمی بیرون 
بیاید. این دو ایده در جریان انقالب مشروطه 
با هم تالقی پیدا کردند و ما فکر کردیم که 
می توانیم هم بخشی از ایده مدرنیته غربی 
و محدود کردن قدرت شاه و احیای قانون 
را با ایده مدرنیته شرقی ترکیب کنیم و با 
هم همپوشانی ایجاد کنیم. انقالب مشروطه 
اما  اینکه ۱۱۶ سال پیش رخ داد،  با وجود 
کشور را به سرعت مشروطه نکرد همان طور 
که در هیچ کشوری، مشروطیت در زمان کوتاه 
به وقوع نپیوست. همانطور که در انگلستان، 
مشروطیت ۶۰۰ سال، در فرانسه ۲۰۰ سال و در 
آمریکا ۲۰۰ سال به طول انجامید. در ایران هم 
پیروزی انقالب مشروطه در سال ۱۲۸۵ به 
معنای مشروطه شدن نبود و آن اتفاق نقطه 
آغاز یک فرایند بود. زنان تا پیش از مشروطه، 
و  جامعه  در  حضور  اجازه  مردان  همپای 
سوادآموزی داشتند. اما پس از مشروطیت، 
آنها نادیده گرفته شدند و این  نقطه شروع 
نارضایتی زنان بود. تالش های آنها پس از 

انقالب مشروطه برای به رسمیت شناخته 
زنان  جامعه  است.  بوده  شدن  

برای  تالش  حال  در  همواره 
ادغام اجتماعی و سیاسی و 

بوده  جلو  به  رو  حرکت 
همانطور  هست.  و 
انقالب  از  پس  که 
طی  زنان  مشروطه، 
از  توانستند  سال   ۱۰

ضعیفه ناقص العقل به زنی تبدیل شوند که 
مورد خطاب قرار می گرفتند. همچنین زنان 
توانستند به عنوان شهروند و ملت شناخته 
شده و حقوق و تکالیفی داشته باشند. از این 
 رو در اولین قدم سعی کردند فرودستی خود 
را در جامعه برجسته کنند و در قدم بعدی، 
محرومیت خود را به روی جامعه بیاورند. در 
این زمان، مفهوم مام وطن و مادر رنجور میهن 
که نیاز به کمک دارد در مقابل تشبیه حاکمیت 
به پدر، شکل گرفت. زنان با استفاده از همین 
خود  برای  را  وطن  دختران  نام  استعاره، 
برگزیدند و شروع به حق خواهی کردند. اولین 
مطالبات آنها حول این موضوع بود که چرا 
برادران ما حق تالش برای بهتر کردن وطن 
خود را دارند ولی ما زنان چنین حقی نداریم 
مگر ما خواهران شما نیستیم. شکل گیری 
عصر  نشریات  در  وطن  خواهران  مفهوم 
شناخته  رسمیت  به  برای  تالش  مشروطه، 
شدن مشارکت سیاسی زنان بود. همزمان با 
این تغییرات در مردان نسبت به زنان حس 
مالکیت ناموسی با مفهوم پردازی برادر غیرتی 
به میان آمد که این احساس اجازه ورود زنان 
بود  زمانی  دقیقًا  این  نمی داد.  را  به جامعه 
که نوعی َتکُدر جنسیتی ایجاد شد که هنوز 
نشانه  های  هم 
بازنمایی 
آن در 

سریال های طنز و گفتمان روزمره ما به شکل 
رابطه  نوعی  به  مردان  و  زنان  روابط  تبدیل 
از خشمی  رقابتی که  و  غیرعقالنی  کودکانه 
فروخورده تاریخی برخاسته است، بازتولید و 
نشان داده می شود. اولین کنش ساختارمند 
برابری خواهی،  و  حقوق  احقاق  برای  زنان 
ادبیاتی  با  زنان  برای سوادآموزی که  تالش 
مدارس  در  تحصیل  خواستار  چالشی 
ارتباط  شیوه  مرحله  این  از  بعد  می شوند. 
بین زنان و مردان در نشریات آموزش داده 
سمت  به  فضا  مرور  به  همچنین  می شود. 
ایجاد آگاهی نسبت به خشونت علیه مردان 
و زنان و همراهی هر دو جنسیت در کنار هم 

می رود. 
جامعه از گذشته و حال در مسیر خروج از 
فضای تک جنسیتی و ورود به ادغام جنسیتی 
بوده و نزاع امروز هم مثل گذشته، بر سر این 
است که حوزه عمومی به چه کسی تعلق دارد. 
زنان همواره در مسیر دوگانه تناقضات مکمل 
بودند و این مطالبه جامعه ما است. زنانی 
که از طرفی می خواهند مطابق روز باشند و 
از طرفی میل به عفیف ماندن و حفظ اصالت 
دارند. در زمان پهلوی با وجود اینکه ظاهرًا زنان 
حقوق داشتند که امروز درباره آنها سخت گیری 
می شود، اما آن زمان هم با مسئله به رسمیت 
شناخته شدن گالویز بودند. امروز هم با وجود 
اینکه زنان امروز حق رای دارند، کار می کنند و 
فرصت تحصیل برای آنها فراهم است اما این 
زخم اجتماعی به رسمیت شناخته شدن برای 
آنها همچنان باز است. به نوعی گویی زنان 
برای اینکه در فضای اجتماعی به رسمیت 
شناخته شوند، باید مرد شوند. به این ترتیب 
ادغام سیاسی و اجتماعی زنان از 
گذشته و تا امروز، هنوز صورت 
آنچه  اما  است.  نگرفته 
امروز می بینیم این است 
مردان  کنار  در  زنان  که 
به بیان مطالبات خود 

می پردازند. 

| جامعه شناس |راه زنان از خانه تا خیابان

  | فاطمه علمدار |

نشان  مشروطه  و   ۵۷ انقالب  وقایع  مرور 
و  حاشیه ای  زنان  حضور  می دهد که 
آنها  حضور  امروز  اما  بود  کم رنگ 
بسیار پررنگ تر به چشم می آید. 
این عصیان زنان در مقایسه 
به  نظام سیاسی  نگرش  با 
بررسی  باید  زنان،  مسئله 
متفاوت  رویکردی  شود. 
به زنان با همه جهان که بر 
نفی کاال انگاری زنان 
دارد  تاکید 
تقویت  و 
حیه  و ر
مادری 

و حضور زنان هم رزم با مردان در همه میادین را 
در قانون اساسی مطرح کرده است. پس از گذر 
از روزهای ابتدای انقالب، امروز با مفهوم »زن تراز 
انقالب اسالمی« مواجه می شویم که تئوری پردازان 
این ایده از زنانی می گویند که نه شرقی هستند 
را  تحقیرآمیز  دیدگاهی  ایده،  این  غربی.  نه  و 
نسبت به زنان شرقی که اهل کارند و زنان غربی 
به عنوان ابژه جنسی، رواج می دهد. دیدگاهی که 
زن ایرانی را نه مشغول کار و زحمت می خواهد و 
نه زنی است که به دنبال جذابیت جنسی باشد. 
چنین زنی ظاهرًا مشغول فرزندپروری، به دنبال 
او  تربیتی  و  همسرداری است و نقش مادری 
چنین  ساخت  برای  می شود.  برجسته  بسیار 
شود.  ایجاد  زنان  مخصوص  فضای  باید  زنی، 
همچنین زن الگو باید کار متفاوتی از مردان انجام 
دهد. زنان ایرانی به طور کلی از محدودیت های 
ورزشگاه،  به  ورود  ممنوعیت  مثل  غیرمعمول 
تفکیک های جنسیتی، سخت گیری های مرتبط 
با موضوع حجاب و... گالیه مند بوده اند. همچنین 

موارد حقوقی مثل قانون خانواده که حق طالق و 
حضانت فرزند از زنان گرفته شده و یا نابرابری 
در سهم بری از منابع جامعه مثل اشتغال نابرابر و 
متزلزل و عمدتًا در بازار کار غیررسمی و موضوع 
خشونت علیه زنان که نادیده گرفته می شود، گویی 
مسئله ای عادی و بین شخصی است. در مشارکت 
سیاسی نیز تعداد زنانی که در مجلس هستند و یا 
پست های مدیریتی دارند نسبت به سایر کشورها 
بسیار کم است. به عالوه نقض اختیار بر بدن و 
سخت گیری هایی که در حوزه بارداری و ممنوعیت 
با  دارد،  وجود  پیشگیری  وسایل  به  دسترسی 

موضوع سالمت زنان گره خورده است. 
شاهدیم که زنان با احیای سوژه زن غیرمطیع و 
عبور از حوزه خصوصی و ورود به حوزه عمومی، 
اعتراض خود را اعالم می کنند. این اتفاقی است 
که شکلی از امید را برای حرکت زنان در بستر 
جامعه تصویر می کند. زنان از نامرئی بودن در 
فضای اجتماعی گذر کرده و حاال با مرئی شدن 
در حال نشان دادن عاملیت خود هستند. زنان 

و  ترسو  دیگر  جنسیتی  کلیشه های  برخالف 
وابسته نیستند و حاال با صفاتی خطاب می شوند 
که پیش از این در توصیف مردان به کار می رفت. 
دارد  زنان وجود  با  رابطه  در  نگرانی هایی که  اما 
زنان  محوریت  با  حرکتی که  آیا  است که  این 
به نظر می رسد که  آغاز شد، فراطبقاتی است؟ 
این اعتراضات از دل طبقه متوسط بیرون آمده و 
مطالبات آن طبقه را بروز می دهد و زنان تهی دست 
مطالبات  همچنین  هستند.  غایب  روستایی  و 
این حرکت اخیر شفاف نیست و تنها معطوف 
به مسائل و سخت گیری های مرتبط با حجاب و 
مسئله تفکیک جنسیتی بوده است. اما مشخص 
نیست که زنان به طور خاص چه مطالبات دیگری 
را دنبال می کنند. همچنین مشخص نیست که 
آگاهی برابری خواهانه برای احقاق حقوق زنان تا 
چه حدی مورد توجه و حمایت است. از این رو 
الزم است که هر زنان حرکت اجتماعی خود را 
نقد کنند تا با مواضع و موقعیت های محدودتر و 

پیش بینی نشده تری مواجه نشوند.

| جامعه شناس |زنان، بیم ها و امیدها

  | سیمین کاظمی |

| روزنامه نگار |

| نازنین افتخار |

با  و  بودند  پرده نشین  گذشته  در  زنانی که 
ورق خوردن تاریخ و تغییر دوران از اندرون 
خارج شده و به جامعه راه پیدا کردند، امید 
تنفس هوایی دیگر را داشتند. امید به تغییر 
همپای  زنان  گرچه  امروز  نابرابر.  فضای 
و  اجتماعی  مختلف  بخش های  در  مردان 
مسئله  همچنان  اما  دارند،  حضور  سیاسی 
نابرابری را در برخی وجوه می توان به خوبی 

دید. 

مشاغل  درصد   ۳۰ اختصاص  نمونه اش 
به  توسعه  برنامه ششم  پایان  تا  مدیریتی 
زنان است که به نظر می رسد تا محقق شدن 

دارد. پیش  در  طوالنی  راهی 
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان 
ملل و پژوهش هایی که در ایران انجام شده، 
) اقتصادی،  امکانات  به  نداشتن  دسترسی 
سیاسی و آموزشی و...( برای زنان بیشتر از 
مردان است. این واقعیت تلخ برای زنان که 
نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند 
دستاوردی جز یأس، ناامیدی و جمع کردن 

تمبرهای خشم نمی گذارد.
طبق نظریه محرومیت ـ  تهاجم خشونت از 
انگیزه های بیرونی مانند ناکامی و محرومیت 
نشأت  دیگران  به  آسیب رسانی  برای 
می  گیرد. جان دالرد پژوهشگر و متخصص 
در زمینه روان شناسی و علوم اجتماعی و از 
طرفداران این نظریه نیز معتقد است ناکامی 
می  شود  منجر  بروز خشم  نوعی  به  همواره 
که به اشکال مختلف می تواند خود را نشان 
دهد. برای درمان این زخم تاریخی که امروز 
سرباز کرده، اولین قدم آشنایی با واقعیت 
نادیده  سال ها  طی  است که  زنانی  دنیای 
گرفته شده اند. آشنایی ای که منجر به دیدن 
دانسته ها و قابلیت های شان شود. آنها همان 
مردان،  هستند که  سازنده  و  فعال  میزان 
بنابراین تصمیم سازان و برنامه ریزان جامعه 
می توانند در یک برابری جنسیتی شامل هر 
دوی آنها شود. در روابط عاطفی نیز زنان با 
گرفتن حس امنیت با خودبیانگری سالم، 

بیشتر خودشان را زندگی خواهند کرد.
باز  اعتراض  به  لب  زنانی که  صدای  باید 
ارتقای  و  رشد  چرا که   شنید  را  می کنند 
است.     پذیر  امکان  آنها  حضور  با  جامعه 

سرنوشت نامعلوم 
اشتغال پرستاران طرحی 
استان  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
نامشخص  سرانجام  از  انتقاد  تهران ضمن 
دوران  طرحی  تمدید  پرستاران  استخدام 
حدود  تهران  استان  در  تنها  گفت:  کرونا 
تعدیل  کرونا،  طرحی  تمدید  پرستار   ۲۰۰۰

شدند.
ایسنا،    با  گفت وگو  در  کوهساریان  امین 
علوم  دانشگاه   ۳ در  اینکه  به  اشاره  با 
تعرفه گذاری  مبالغ  تهران  استان  پزشکی 
به  و  شده  محاسبه  پرستاری  خدمات 
است،    شده  پرداخت  علی الحساب  شکل 
دولتی  مراکز  در  پرداخت  این  البته  گفت: 
دانشگاهی بوده است و در مراکز خصوصی، 
مسلح  نیروهای  و  اجتماعی  تامین 
هرچند که  است؛  نگرفته  صورت  پرداختی 
اما  شده  ابالغ  مربوطه  دستورالعمل های 
مراکز  به  نسبت  آن  فرایند  است  ممکن 
اینکه  به  توجه  با  باشد.  زمان بر  دولتی 
مورد  قطعا  است  علی الحساب  پرداخت 
بازنگری قرار خواهد گرفت و ممکن است 

باشد. داشته  تغییراتی  آینده  در 
او افزود: اینکه یک قانون در مرکزی اجرا 
یا  تاخیر  با  دیگر  مرکز  یک  در  اما  شود 
پرستاران  گالیه  مورد  شود  انجام  تعدیل 
در  پرستاران  خدماتی که  طرفی  از  است. 
تامین  خصوصی،  دولتی،  بیمارستان های 
یا نیروهای مسلح  اجتماعی، شرکت نفت 
گاها  اما  است  یکسان  می دهند،  ارائه 
تفاوت دریافتی این پرستاران در بازه ۱۵ یا 
تومانی است و حتی در زمینه  ۲۰ میلیون 
اجرای قوانین هم اختالفات وجود دارد که 
می شود.  پرستاران  انگیزه  کاهش  سبب 
به  کالن  بعد  در  که  نگاهی  خواهشمندیم 

باشد. یکسان  می شود،  پرستاران 
او افزود: جلسات و پیگیری های زیادی در 
این زمینه از سوی نظام پرستاری و وزارت 
بهداشت صورت گرفته است اما الزم است 
که سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری 
استخدامی با قاطعیت بیشتری به این امر 
این  استخدم  برای  هنوز  ورزند.  اهتمام 
پرستاران نه بودجه ای در نظر گرفته شده و 
نه مجوز استخدامی صادر شده است و این 
عزیزان در حالی که در اوج کرونا جان خود 
را کف دست گرفتند و به مراکز بیمارستانی 
رفتند، اما اکنون بالتکلیف هستند. تنها در 
تمدید  پرستار   ۲۰۰۰ حدود  تهران  استان 

طرحی کرونا تعدیل شدند.
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سیستان و بلوچستان

 مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان گفت: یک  هزار 
با  لنج و یک  هزار و ۵۰۰ فروند قایق صید و صیادی 
حدود ۲۵ هزار نفر صیاد دائمی و فصلی در قالب ۳۴ 
تعاونی صیادی در حوزه این اداره کل فعالیت دارند که 
حدود یک  هزار لنج و قایق در حوزه شهرستان کنارک 
صید  ماهی  تن  هزار   ۱۱۰ از  بیش   ساالنه  و  فعالیت 

می کنند.
کنارک  صیادی  بنادر  از  بازدید  در  رئیسی  عطاهللا 
ساحلی  نوار  در  شیالتی  صنایع  واحد   ۱۰۷ افزود: 
وجود دارد که از جمله آن ها ۲۹ کارخانه تولید کنسرو 
ماهی است که نقش مهمی در بسته بندی و صادرات 

دارند. ماهی  تن 
وی خاطرنشان کرد: وضعیت تخلیه و بارگیری آبزیان 
این  مکانیزه شده که  بصورت  و کنارک  رمین  بنادر  در 
ماهی  افت کیفیت  از  و  تخلیه  در  تسریع  سبب  امر 

می شود. جلوگیری 
بیش  افزود:  بلوچستان  و  سیستان  شیالت  مدیرکل 
از ۸۰ درصد شناورهای صیادی دریای عمان متعلق به 

است. شهرستان کنارک 
شیالتی  ظرفیت های  داشتن  با  بیان کرد: کنارک  وی 
جایگاه ویژه در تولید و صادرات آبزیان دارد و یکی از 
بزرگترین بنادر صیادی کشور بوده و جزو ۵۰ بندر کددار 

صید تن ماهیان جهان محسوب می شود.
با  بلوچستان  و  سیستان  شیالت  مدیرکل  رئیسی 

بزرگترین شهرک های صنعتی  از  یکی  اینکه  به  اشاره 
با بیش   و  دارد  قرار  کنارک  در  بلوچستان  و  سیستان 
از ۳۰ واحد تولیدی ساالنه با تولید ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون 
قوطی کنسرو نیاز کشور را تامین می کند، ادامه داد: بندر 
این شهرستان عالوه بر صیادی، بندری زیبا و توریستی 
سواحل  داشتن  و  اقیانوس  آب های  به  دسترسی  با 

است. به فرد  منحصر 
وی بیان کرد: افزایش ظرفیت گسترش صیادی و صید 
در راستای توسعه آن با توجه به ظرفیت منحصر به فرد 
هم  آن  چابهار  از  بعد  استان  جنوب  در  اسکله کنارک 
برابر ظرفیت، عالوه بر تحول در صنعت شیالت  تا سه 
باعث ثمربخشی قابل توجهی در توسعه سواحل مکران 

می شود.
مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه 
در سفر سال گذشته رئیس جمهور مصوبات خوبی برای 
بندر کنارک داشتیم افزود: پیش بینی می شود با برنامه 
تحولی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت ایران، 
در این فصل صید)پاییز( بیش  از ۲۵۰ هزار تن صید 

داشته باشیم.
رئیسی تصریح کرد: صیادان در سواحل مکران هم اینک 
با ۹۶۴ فروند لنج )لنج فایبرگالس ۴۳۴ و لنج چوبی 
چوبی  )قایق  قایق  فروند   ۴۲۵ و  یک  هزار  و   )۵۳۰
۱۵۹ و فایبرگالس یک هزار و ۲۶۶ فروند( کار صید را 

می دهند. انجام 

صید ساالنه بیش از ۱۱۰ هزار تن ماهی 
در بندر کنارک

نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر بیش 
از ۱۰ طرح از محل اعتبارات محرومیت زدایی و تنش آبی بیش از ۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای این طرح ها پیش بینی شده که امیدواریم این طرح ها تا یکسال آینده 
به بهره برداری برسد. حجت هللا فیروزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان 
فسا در شرق استان فارس به علت بروز خشکسالی و عدم صرفه جویی در مصرف 
آب شرب و برداشت های بی رویه از چاه های آب کشاورزی دچار مشکل تامین آب 

آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی شده است.
فیروزی با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته برای جلوگیری از تشدید بحران 
آب و رفع مشکل آب شرب در شهرستان فسا، چندین طرح آبرسانی از محل اعتبارات 
محرومیت زدایی و تنش آبی با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( و گروه های 
جهادی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فسا آغاز شده است، اظهار داشت: در حال 
حاضر بیش از ۱۰ طرح از محل اعتبارات محرومیت زدایی و تنش آبی بیش از ۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای این طرح ها پیش بینی شده که امیدواریم این طرح ها تا 
یکسال آینده به بهره برداری برسد و بیش از ۳۵ هزار خانوار فسایی از نعمت آب سالم 

بهره مند شوند.

پاییزه  درصد کشت محصوالت  تاکنون ۹۰  امیدیه گفت:  مدیر جهاد کشاورزی 
است. شده  انجام  امیدیه  شهرستان 

کریم درویشی مدیر جهاد کشاورزی امیدیه  در گفت وگو با ایسنا در خصوص کشت 
محصوالت پاییزه اظهار کرد: قبل از بارندگی آبان ماه، کشاورزان کشت گندم را آغاز 

کردند و کشت محصوالت پاییزه تا اواخر آذر ماه ادامه دارد.
وی افزود: کشت مابقی محصوالت پاییزه با تاخیر انجام شد. کشت کلزا باید از 
مهرماه آغاز می شد اما به دلیل اینکه آب محصوالت هنوز رهاسازی نشده بود کشت 

آن با تاخیر انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی امیدیه با بیان اینکه سطح زیر کشت محصوالت پاییزه آبی 
۱۳ هزار و ۵۹۰ هکتار است، عنوان کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد کشت محصوالت 
پاییزه شهرستان انجام شده است که شامل ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی، ۴ هزار 

هکتار گندم دیم، ۳۰ هکتار کلزا و ۶۰ هکتار جو آبی است. 
وی تصریح کرد: پیش بینی می شود از هر هکتار سطح اراضی پاییزه ۲ و نیم تن 
محصول برداشت شود اما اگر شرایط جوی مناسب باشد و بارندگی خوبی داشته 

باشیم میزان برداشت محصوالت افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان از پیگیری اجرای خط انتقال آب 
چارک به جناح و بستک و تسهیل اجرای این طرح خبر داد.

به گزارش تسنیم از بندرعباس، عبدالحمید حمزه پور در بازدید از اجرای این طرح 
که با حضور معاون مهندسی اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد،  گفت: مشخص 
شدن حریم راه و همچنین اجرای این محور به تسهیل اجرای خط انتقال آب از 
چارک به جناح و بستک می انجامد. وی با بیان اینکه در این بازدید موارد فنی 
با حضور معاون مهندسی اداره کل راه و شهرسازی پیگیری شد، افزود: بخشی 
از اجرای خط انتقال نیازمند اجرای محور خور-جناح حد فاصل دو شهرستان 
بندرلنگه و بستک و یا مشخص شدن حریم قانونی جاده است تا خط انتقال 
هر چه سریع تر به سرانجام برسد. مدیرعامل آبفا استان هرمزگان تصریح کرد، 
بخشی از این خط انتقال را می توان از مسیر خط گاز احداث کرد که نیازمند اخذ 
مجوز است که موضوع از طریق آبفا، نماینده غرب استان و مجموعه استانداری 

پیگیری خواهد شد.
وی همچنین گفت: در حال حاضر ۱۴ کیلومتر از این خط انتقال اجرا شده و پیمانکار 
یک مخزن و ۱۳ کیلومتر دیگر از خط انتقال در قالب دو قرارداد، مشخص شده است.

اجرای ۱۰ طرح آبرسانی 
در شهرستان فسا

9۰ درصد کشت پاییزه 
در امیدیه انجام شد

تکمیل خط انتقال آب چارک به جناح 
و بستک در حال انجام است

| فارس | | خوزستان | | هرمزگان |

مرمت کاروانسرای 
گویجه بئل اهر توسط 

سرمایه گذار بخش خصوصی 
فرهنگی،  میراث   اداره  رئیس   - شرقی  آذربایجان 
گردشگری و صنایع  دستی اهر از مرمت کاروانسرای 
توسط سرمایه گذار بخش  این شهرستان  گویجه بئل 

داد. خبر  خصوصی 
به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  باقرپور،  حسن 
خسارت وارد شده از زلزله سال ۹۱ شهرستان های اهر 
و ورزقان به کاروانسرای شاه عباسی گردنه گویجه بئل 
اهر و راکد ماندن احیای این کاروانسرا تاکنون گفت: 
با پیگیری های متعدد خوشبختانه یک سرمایه گذار 
اعالم  کاروانسرا  این  مرمت  برای  خصوصی  بخش 
این  زودی  به  موافقت،  صورت  در  آمادگی کرده که 

شد. خواهد  احیا  کاروانسرا 
وی ظرفیت های شهرستان اهر را در حوزه گردشگری 
بسیار زیاد برشمرد و افزود: اهر با داشتن مناطق دیدنی 
مهم گردشگری  شهرستان های  جمله  از  تاریخی  و 

استان آذربایجان شرقی است.
صنایع   و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   اداره  رئیس 
در  جدی  پیگیری  به  اشاره  با  ادامه  در  اهر  دستی 
خصوص پرونده ثبت جهانی بقعه شیخ شهاب الدین 
اهری و ثبت اهر به عنوان شهر جهانی ورنی گفت: در 
صورت تصویب نهایی این دو پرونده مهم گردشگری 
شهرستان، می توان زمینه  جذب سرمایه گذاران را در 

فراهم کرد. شهرستان  این  حوزه گردشگری 
وی همچنین از اجرای ۲۰ پروژه گردشگری با حداقل 
سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ میلیارد ریالی در شهرستان اهر خبر 
داد و افزود: از این تعداد پروژه ها ۱۶ پروژه در مرحله 
موافقت اصولی و ۴ پروژه نیز در ردیف درخواست است.

معرفی رئیس جدید 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

بندرترکن 
تکریم  مراسم   - مومنی، گلستان  حبیبه  سیده 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  جدید  رییس  معارفه  و 
آن  فرمانداری  محل  در  بندرترکمن،  اسالمی 
عمومی  روابط  به گزارش  شد.  برگزار  شهرستان 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، مراسم 
و  فرهنگ  اداره  جدید  رییس  معارفه  و  تکریم 
و  مدیرکل  حضور  با  بندرترکمن  اسالمی  ارشاد 
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بندرترکمن  فرماندار  و  همراه  هیات  و  گلستان 
در  شد.  برگزار  شهرستان  فرمانداری  محل  در 
و  فرهنگ  مدیرکل  رعیت  محمد  مراسم  این 
دولت ها  تغییر  با  اسالمی گلستان، گفت:  ارشاد 
این  و  می شود  انجام  مدیریتی  تغییرات  طبیعتا 
خدمات  ایجاد  برای  افراد  تغییر  و  نگاه ها  تغییر 
تاکید  با  وی  است.  دیگر  رویکردی  با  شایسته تر 
بر اینکه در انتخاب ها کوشیده می شود افراد آگاه 
شوند،  انتخاب  اجرایی  دستگاه  فعالیت های  با 
ادامه داد: حضور فرماندار محترم و حامی و آشنا 
به شمار می رود.  و هنر فرصت  به مقوله فرهنگ 
رعیت ضمن قدردانی از زحمات حسن رسولی به 
عنوان رییس فرهنگ و ارشاد اسالمی بندرترکمن، 
رضا یارمحمدی را به عنوان رییس این شهرستان 

کرد. معرفی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، افزود: به 
دنبال تقویت فعالیت های مختلف هستیم و امید 
است با همکاری مسئوالن شهرستان، رییس جدید 
این اداره به دنبال ایجاد پالتو و انعقاد تفاهم نامه 
با شهرداری و پیگیر نگارخانه و تالش برای اعزام 

گروه های هنری به دیگر کشورها باشد.

بر اساس گزارش گمرک خراسان 
رضوی در چهار ماه ابتدایی امسال 

ارزش صادراتی محصوالت 
پوشاک و پای پوش سنتی، 

صنایع  دستی چوبی، بافته های 
داری و غیر داری، سفال و 

سرامیک، صنایع  دستی سنگی، 
تراش سنگ های قیمتی، شیشه 
و آبگینه، صنایع  دستی فلز، آهن 

و مس، صنایع  دستی کاغذی 
و نساجی سنتی بیش از هفت 

میلیون و ۲۰۰ هزار دالر بوده است

توسعه  یزد گفت:  استاندار  یزد-  مقدم،  صادقی 
صنعتی نباید به فرهنگ و محیط زیست استان 
خدشه ای وارد کند؛ سند یزد نوین نیز بر همین 
موضوع تأکید دارد. به گزارش خبرنگار  ما از یزد، 
مهران فاطمی در دیدار با جمعی از نخبگان یزدی 
و  مسائل  بلند  فهرست  در  افزود:  تهران  مقیم 
دیده  متعددی  موضوعات  استان،  اولویت های 
 ۲ موضوعات،  این  همه  بین  در  اما  می شود 
موضوع اصلی، فرهنگ و محیط زیست هستند.

به  نه  زیست  محیط  و  فرهنگ  داد:  ادامه  وی 
محیط  پیوسته  یا  و  فرهنگی  پیوسته  عنوان 
جدی  کاماًل  موضوع   ۲ عنوان  به  بلکه  زیستی 
تصمیم گیری های  تمام  بر  حاکم  روح  باید 
یزد  استان  اینکه  بیان  با  فاطمی  باشد.  استان 
طبیعی  منابع  اول  دارد، گفت:  ویژه  ظرفیت  سه 
و مشخصًا معدن که استان یزد به لحاظ کّمیت 
اول کشور  استان  تنوع،  لحاظ  به  و  دوم  استان 

است و تالش دارد با راهبرد از سنگ تا قطعه از 
خام فروشی پرهیز و زنجیره ارزش را تکمیل کند.
اصالت  و  تاریخی  بافت  داشت:  اظهار  وی 
فرهنگی، یکی از ویژگی های بارز این استان است 
آن صنعت گردشگری  از  استفاده  با  که می توان 
استان را رونق داد و مزیت سوم که از مزیت  های 
و  است  انسانی  منابع  است،  مهمتر  دوم  و  اول 
اول  جایگاه  در  نخبگی،  ضریب  در  یزد  استان 
کشور ایستاده و این یعنی تقویت زیست بوم علم 

است. استان یک ضرورت  در  فناوری  و 
مبتنی  نوین  یزد  اینکه سند  به  اشاره  با  فاطمی 
نگاه  با  تا  است  تدوین شده  ثروت  این سه  بر 
برسد،  توسعه  تراز  به  آینده پژوهانه  و  نوآورانه 
پیدا  را  خود  سخت  توسعه  یزد  داشت:  اظهار 
به  نیاز  و جهش،  تراز  تغییر  برای  و  است  کرده 
توسعه صنعت  و  فناوری  و  علم  توسعه  بال  دو 

دارد. گردشگری 

اداره  کل   دستی  صنایع   معاون   - رضوی  خراسان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان 
رضوی از صادرات بیش از ۱۹ میلیون دالری صنایع  

دستی استان طی سال ۱۴۰۱ خبر داد.
خصوص  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  ابراهیم نیا  رضا 
خراسان  دستی  صنایع   چمدانی  صادرات  میزان 
کرد:  اظهار  جاری  سال  ابتدایی  ماه   ۶ در  رضوی 
نقره،  زیورآالت  نیمه قیمتی،  و  قیمتی  سنگ های 
نساجی  چرمی،  دستی  صنایع   داری،  بافته های 
و... در ۶ ماه نخست سال جاری  سنتی، گلدوزی 
به صورت چمدانی صادر شده و ارزشی معادل ۵۲۹ 

است. داشته  تومان  میلیارد 
نیمه قیمتی  و  قیمتی  سنگ های  داد:  ادامه  وی 
میلیون   ۴.۹ و   ۱۳ با  ترتیب  به  نقره  زیورآالت  و 
ارزش صادراتی محصوالت چمدانی  بیشترین  دالر 
صنایع  دستی خراسان رضوی را به خود اختصاص 

داده اند.
فرهنگی،  کل  میراث  اداره   دستی  صنایع   معاون 

گردشگری و صنایع  دستی خراسان رضوی افزود: 
بر اساس گزارش گمرک خراسان رضوی  همچنین 
صادراتی  ارزش  امسال  ابتدایی  ماه  چهار  در 
صنایع   سنتی،  پای پوش  و  پوشاک  محصوالت 
دستی چوبی، بافته های داری و غیر داری، سفال و 
تراش سنگ های  سنگی،  دستی  صنایع   سرامیک، 
قیمتی، شیشه و آبگینه، صنایع  دستی فلز، آهن و 
مس، صنایع  دستی کاغذی و نساجی سنتی بیش 

است. بوده  دالر  ۲۰۰ هزار  و  میلیون  از هفت 
ابراهیم نیا تصریح کرد: بافته های داری و غیر داری 
و نساجی سنتی به ترتیب با ۴.۵ و ۱.۲ میلیون دالر 
خراسان  دستی  صنایع   صادرات  ارزش  بیشترین 

رضوی را ثبت کرده است.
وی با اشاره به مشکالت مربوط به صادرات صنایع  
دستی استان خاطرنشان کرد: انتقال پول و ناتوانی 
هزینه های گزاف  دلیل  به  هنرمندان صنایع  دستی 
جهت حضور در نمایشگاه های متعدد بین المللی از 

مشکالت این حوزه محسوب می شود.

استاندار یزد: 

توسعه صنعتی نباید به محیط زیست استان آسیب بزند

۱9 میلیون صادرات برای صنایع دستی خراسان رضوی

استاندار یزد با بیان اینکه استان 
یزد سه ظرفیت ویژه دارد، گفت: 

اول منابع طبیعی و مشخصًا 
معدن که استان یزد به لحاظ 

کّمیت استان دوم و به لحاظ تنوع، 
استان اول کشور است و تالش 

دارد با راهبرد از سنگ تا قطعه از 
خام فروشی پرهیز و زنجیره ارزش 

را تکمیل کند

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳  مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ شورای 

محترم اسالمی شهر، نسبت  به جمع آوری و عقیم سازی سگ های دوره گرد و بالصاحب از سطح 
شهر ،از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صالحیت 
از  اطالع  و  اسناد  دریافت  به  نسبت  می آید  عمل  به  دعوت  دارند،  را  انجام کار   توانایی  و  تجربه  که 
شرایط شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )مناقصه( مراجعه تا پایان وقت 
اداری مورخ ۱۴۰۱/۰9/۲۴ اسناد را از طریق سامانه دریافت و همچنین تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ 
پیشنهادات خود را به سامانه مذکور  ارائه  نمایند. ضمنًا شرکت کننده بایستی اصل ضمانت نامه بانکی را 

۲ روز قبل از بازگشایی قیمت ها تحویل امور قراردادهای شهرداری مرکزی نمایند.

)الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در  رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است(.
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰9/۱۰
اداره ارتباطات و امور  بین الملل شهرداری رفسنجانتاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰9/۱۷

نوبت اول

تاریخ: ۱۴۰۱/۰9/۰8
آگهی ابالغ اخطاریه

ثبتی  مالک پالک  از حسین سنایی  وکالت  به  راحله محمدتقی  اینکه خانم  به  نظر  احتراما 
۲۳۸/۴۶ درخواست تعیین حدود و مساحت پالک مذکور و صدور سند تک برگ را نموده 
لذا در اجرای بند ۳۸۱ و کد ۹۱۴ م ب ث لذا برابر دستور وارده شماره مورخه به مالکین مجاور پالک ثبتی 
۲۳۸/۴۶ از بخش بهنام عرب ورامین اقایان کربالیی میرزااحمد و حسن اردستانی فرزند و احمد علی 
کجویی و محمد تقی تاجیک رستمی و علی خان عالیدائی و هاشم خان عالی دائی و محمدصادق عالی 
دائی و خانم زیور عالی دائی و سیدابوالقاسم حسینی رستمی و سیدحمزه حسینی رستمی و سیدعبداله 
می  ابالغ  دیگر  احتمالی  مالکین  و   ۲۳۸/۴۶ پالک  مجاور  مالکین  و  میرزا کچویی  و  رستمی  حسینی 
از پالک های فوق و  بازدید  ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰/۵ صبح جهت  اداره در تاریخ  گردد که کارشناسان این 
تثبیت عرصه ملک برابر سند مالکیت قبلی به محل پالک فوق واقع در شهر جوادآباد مراجعه می نمایند 
لذا چنانچه نسبت به تثبیت ملک فوق معترض می باشید در تاریخ اعالمی در محل ملک فوق با همراه 
داشتن سند مالکیت و مدارک هویتی به جهت عدم تضییع حقوق خود حضور داشته باشید در غیر این 
صورت این اداره نسبت به ادامه عملیات و صدور سند مالکیت مطابق با وضعیت موجود محل مطابق با 

سند مالکیت اقدام می نماید.
محمود داودی 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین
۴۳۶ث م الف

آگهی ابالغ 
پرونده  منقول  غیر  ۱۰۱-اموال  ماده  اخطاریه 

شماره : ۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۴۱۹
در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق به موجب گزارش 
پالک  دادگستری  رسمی  ۱۴۰۱.۰۷.۲۳ کارشناس  مورخ 
۱۱۷ اصلی در بخش:  ثبتی فرعی:۹۵۵۵ از پالک اصلی 
مبلغ  به  دانگ  شش  آباد  سعادت   : در  واقع  تهران   ۱۱
۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سه دانگ مشاع از شش دانگ 
۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ 
را  اعتراض کتبی خود  ارزیابی مذکور معترض می باشید 
اخطاریه  این  ابالغ  آگهی  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف 
کارشناسان  هیات  دستمزد  بانکی  فیش  ضمیمه  به 
حساب  شماره  به  ریال   ۱۵۵.۴۰۰.۰۰۰ مبلغ  به  نفره  سه 
رسمی  کارشناسان  کانون  نام  به   ۰۱۰۳۱۳۴۸۰۰۰۰۱
به  را  واریزی  فیش  و  واریز  ملی  بانک  نزد  دادگستری 
ولیعصر  چهارراه  انقالب  خیابان  در  واقع  اجرا  این  دفتر 
اجرای  اول  اداره   ۹۱۹ برادران مظفر پالک  نبش خیابان 
اسناد رسمی تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضی که خارج 
باشد  دستمزد کارشناسی  بانکی  فیش  فاقد  یا  موعد  از 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی ابالغ 
شماره  پرونده   ۸۷ ماده  اخطاریه 

۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۴۱۹.۱
 ۱۱۷ از  فرعی   ۹۵۵۵ پالک  می گردد  اعالم  بدینوسیله 
اصلی متعلق به شما در قبال طلب خانم نسرین سرباز 
بردسیری بازداشت گردیده لذا طبق ماده ۸۷ آئین نامه 
اجرای مراتب به شما اخطار می شود.ضمنًا هرگونه نقل 
ممنوع  بازداشت  مورد  به  نسبت  شما  طرف  از  انتقالی 
آگهی  این  ضمن  .در  نمی شود  داده  اثر  ترتیب  و  است 
در یک نوبت در روزنامه پیام ما چاپ و منتشر گردیده 

است.

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

تیپ:   ۴۰۵ پژو  سواری  خودرو  کارت  و  سبز  برگ 
به رنگ مشکی- متالیک مدل ۱۳8۲    ۴۰۵GLX۱8۰۰I
شاسی:  شماره  و   ۲۲۵۶8۲۳۴98۱ موتور:  شماره  به 
8۲۰۳۴۲۶۱ به شماره پالک 8۱۴ ل۴8 ایران ۵۴ به نام 
رحمان دهقانی نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

باشد. می 

 ۱۳9۴ ۱۳۱SEمدل  سایپا   سواری  خودرو  سبز  برگ 
و  موتور۵۴۰8۴۵۶  شماره  به  رنگ  سفید-روغنی 
پالک  شماره  به   NAS۴۱۱۱۰۰F۱۱۴۲۰۴۰ شاسی  شماره 
۲۲د۳۳۲ایران۷۵ متعلق به زهرا کامرانی ساالری مفقود 

است. ساقط گردیده  اعتبار  درجه  از  و 

اصل سند کمپانی واصل برگ سبز خودرو سواری پژو ۲۰۶SDTU۵ به 
نام مالک آقای مجید روشنی فرزند فریدون به کدملی: ۲۲۳98۳۷۰8۱ 
مشخصات  وبا  بندرترکمن  صدور  ومحل   8۵۵ شناسنامه  شماره  وبه 
 – سفید  رنگ  و   ۵9 ایران   ۷۶ د   ۷8۷ پالک  شماره  به  پژو  خودرو 
شماره  به  و   ۱۶۳B۰۱۱۰۲9۵ موتور  شماره  به   ۱۳9۴ ومدل  روغنی 
VIN- ان  آی  وی  شماره  و   NAAP۴۱FD9EJ۶8۵9۳۷ شاسی: 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   NUM:IRFC9۴۱V۱SD۶8۵9۳۷

می گردد. ساقط 

ایکس  ال  تیپ: جی  پراید  و سند خودرو سواری  برگ سبز 
آی  مدل ۱۳88 رنگ زیتونی-متالیک به شماره پالک 8۲8 
س ۲۱ ایران ۴۴، شماره موتور : ۲۷99۶۷۵ و شماره شاسی: 
S ۱۴۱۲۲889۲9۱۳8 ، به نام لیلی ابراهیمی فرسنگی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط گردیده است. 

شهربابک

جیرفت

گلستان

اینکه  بیان  با  البرز  مدیرعامل شرکت گاز 
متاسفانه میانگین مصرف گاز هر البرزی 
۳.۵ تا ۴ برابر استانداردهای جهانی است، 
گفت: اگر به طور میانگین میزان مصرف 
متر   ۵ سال  سرد  روزهای  در  گاز  روزانه 
متر   ۱۶ حدود  البرزی ها  باشد،  مکعب 

دارند. مصرف  مکعب 
ایسنا  با  گفت وگو  در  غفاریان  رضا  سید 
با اشاره به افزایش مصرف گاز در فصول 
سرد سال اظهار کرد: روشن شدن وسایل 
گرمایشی در فصول سرد سال اغلب باعث 
مصرف  و  تولید  میزان  در  ناترازی  ایجاد 
گاز می شود. وی ادامه داد: برای مدیریت 
حاکمیت  است  ممکن  وضعیت،  این 
مجوز استفاده از سوخت مازوت در برخی 
بازه  در  را  قائم  منتظر  مثل  نیروگاه ها  از 

کند. صادر  مشخصی 
اولویت  گاز،  تامین  بحث  در  افزود:  وی 
اصلی شرکت ملی گاز، رفع نیاز مشترکین 
خانگی است و در صورت کمبود گاز ممکن 
واحدهای  برای  محدودیت هایی  است 

شود. اعمال  صنعتی  و  تولیدی 
صورت  برنامه ریزی  با  داد:  توضیح  وی   
گرفته، خوشبختانه تا پایان زمستان هیچ 
خانگی  مشترکین  تامین گاز  در  مشکلی 
این  در  الزم  تمهیدات  و  داشت  نخواهیم 
خصوص اندیشیده شده است. البته این 

به آن معنا نیست که مشترکین این بخش 
به هر نحوی که دوست دارند گاز مصرف 
کنند بلکه ضروری است مدیریت مصرف 
را در اولویت قرار دهند. مدیرعامل شرکت 
گاز البرز تاکید کرد: مردم باید بدانند به هر 
داشته  مدیریت  مصرف گاز  در  میزان که 
صنعت  بخش  از  کمتری  چراغ  باشند، 
با  اضافه کرد:  غفاریان  خاموش می شود. 
توجه به اینکه کشورهای اطراف گاز ما را با 
قیمت باالیی خریداری می کنند و در کنار 
پتروشیمی  محصوالت  تولید  امکان  آن، 
متنوع از این انرژی خدادادی وجود دارد، 
شرایط  مصرف  میزان  در  صرفه جویی 
ارزآوری بیشتر، افزایش درآمد ملی و باال 

رفتن سطح رفاه مردم را در پی دارد.
اینکه  بیان  با  البرز  مدیرعامل شرکت گاز 
متاسفانه میانگین مصرف گاز هر البرزی 
۳.۵ تا ۴ برابر استانداردهای جهانی است، 
گفت: اگر به طور میانگین میزان مصرف 
متر   ۵ سال  سرد  روزهای  در  گاز  روزانه 
متر   ۱۶ حدود  البرزی ها  باشد،  مکعب 

دارند. مصرف  مکعب 
 ۱۰ اگر  حتی  مشترک  هر  گفت:  وی 
درصد در مصرف روزانه خود صرفه جویی 
داشته باشد می توانیم امیدوار باشیم که 
و  صنعتی  واحدهای  از  بیشتری  تعداد 
تولیدی بتوانند بدون قطعی گاز زمستان 

سپری کنند. را 

مصرف گاز شهروندان البرزی ۴ برابر میانگین جهانی است
البرز 
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
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روابط عمومی: زهره فرسنگی                09391999161
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سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

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

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

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

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

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

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

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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باغ های شناور بنگالدش/ بسیاری از کشاورزان در جنوب غربی بنگالدش از قایق های شناور ساخته شده از سنبل های آبی مهاجم برای پرورش سبزیجات در طول فصل باران های 
موسمی -زمانی که زمین های خشک کمیاب است- استفاده می کنند تا امنیت غذایی در این کشور کم ارتفاع را تضمین کنند.

عکس:  ایمنا

ابراهیم  کارگردانی  به  آخر«  »حرف  سینمایی  فیلم 
شفیعی و تهیه کنندگی علی شاه حاتمی در سینماهای 
می شود. اکران  تجربه  و  هنر  سینمایی  منتخب گروه 

به گزارش ایرنا از مشاور رسانه ای فیلم، فیلم »حرف 
اعدام  حکم  است که  دادگاهی  قاضی  داستان  آخر« 
از صدور حکم  بعد  اما  را صادر کرده است  یک متهم 
به رای خود شک می کند و این مسئله باعث اتفاقات 

می شود. جدیدی 
فیلم سینمایی »حرف آخر« از روز چهارشنبه ۱۶ آذر در 

گروه سینمایی هنر و تجربه اکران می شود.

آدم های بهاری.

چه می کنید با برگی که خزان دوست بدارد؟

چه می کنید با پروانه یی که به آب افتد؟

از سر هر انگشت

پروانه یی پریده ست.

پروانه ی کدام انگشت تشنه بود؟

پروانه ی کدام انگشت به آب می میرد؟

من بارها اندیشیده ام

من خزان و برف را پیاده پیموده ام

پیشانی بر پای بهار سوده ام

که معیار شما نیست.

آدم های بهاری.

برگ خشک که از خود راندید

شاید عزیزترین برگ فصل باشد

بر این آب سپید

شاید آخرین امید پروانه باشد.

بیژن الهی

بلوچ  دختران  هنری  آثار  نمایشگاه 
موسسه  در  آذرماه   ۸ سه شنبه  روز 
مه  در  چشم اندازی  هنری  فرهنگی 
نقل  به  مهر  گزارش  به  شد.  افتتاح 
این  نمایشگاه،  عمومی  روابط  از 
و  نقاشی  تابلو   ۲۵ شامل  نمایشگاه 
عکاسی از نوجوانان دختر بلوچ ساکن 
است  شهرری  آجرپزی  کوره های 
توانسته اند  گذشته  سال  چند  در  که 
حاشیه نشینی  سکونت  موضوع  با 
در  بلوچ  زنان  و  دختران  زندگی  و 
یا  نائیو  سبک  در  آجرپزی،  کوره های 
خلق  به  دست  بدوی  و  غریزی  هنر 

بزنند. هنری  آثار 
سه شنبه  تاریخ  در  نمایشگاه که  این 
از  جمعی  حضور  با  آذر  هشتم 
و  اجتماعی  فعاالن  هنرمندان، 
 ۱۵ تاریخ  تا  شده  افتتاح  خیرین 

 ۲۲ الی   ۱۶ ساعت  از  روزه  همه  آذر 
از  پایین تر  تابلو  خانه  مجموعه  در 
پالک  کوشا  خیابان  ارشاد،  حسینیه 
۷ دایر است. تمامی درآمد حاصل از 
کودکان کار  امور  به  آثار  این  فروش 

می گیرد. تعلق  بلوچ 

تصاویری از کوره های آجرپزی 
در نمایشگاه دختران بلوچ

اکران »حرف آخر« 
در هنر و تجربه

از  است  اثری  کشنده«  »پرسش های 
فیلسوفان  از  یکی  که  نیگل«  »تامس 
و  بود  بیستم  قرن  در  برجسته  تحلیلی 
توانایی قابل توجهی برای درک و نوشتن 
این  در  داشت.  مختلف  موضوعات  در 
تامس  که  مقاالتی  از  برخی  مجموعه 
نیگل برای نشریات نوشته بود، به عالوه 
دو مورد که برای اولین بار در این کتاب 
گردآوری  جا  یک  است،  شده  منتشر 

است. شده 
مسائل  درباره  کتاب  این  در  نویسنده 
نقطه  آگاهی،  مانند  انتزاعی  فلسفی 
و  عینی  دیدگاه  )از  چشم انداز  و  نظر 
پرستی  خود  و  پرستی  نوع   ذهنی(؛ 
گناه،  و  تقوا  ذهن(؛  فلسفه  در  )تماما 
وظیفه و مسئولیت )در اخالق(؛ برابری 
)در  مشروعیت  و  عدالت  تبعیض،  و 

می کند. بحث  قانون(  و  سیاست 
تامس  مقاالت،  از  مجموعه  این  در 
نیگل به مسائل بنیادی اشاره می کند.  
بحث  مورد  را  متنوعی  موضوعات  او 
کتاب   ۲۶۰۰ به  تقریبا  و  داده  قرار 
ارجاع داده است. تقریبا موضوع تمام 
مرکز  در  گذشته  سال   ۴۰ در  مقاالت 
مرگ،  است:  بوده  فلسفی  بحث های 
قتل  و  جنگ  اخالقی،  شانس  پوچی، 
در  بی رحمی  جنسی،  انحرافات  عام، 
سیاسی،  اولویت های  عمومی،  زندگی 

برابری و غیره. »پرسش های کشنده« 
و  بعدی  چند  مشکالت  از  بسیاری 
جامعه  ماهیت  پیرامون  الینحل  اغلب 
انسانی و زندگی تجربی را که »تامس 
در  میالدی  هفتاد  دهه   در  نیگل« 
می کند.  بررسی  می کرد،  تعمق  آن 
با  مقابله  به  تا  آمده  نیگل«  »تامس 
مبهم  پیچیده،  بعدی،  چند  مسائل 
مشکالت  بسیاری  با  خورده  گره  و 
فکری  عمق  به  را  ما  و  بپردازد  دیگر 
ببرد که در آن شواهدی  موقعیت هایی 
آن  واقعا  نمی توانیم  حقیقتی که  برای 

داریم. کنیم،  درک  را 
این کتاب را انتشارات »نگاه معاصر« با 
ترجمه جواد حیدری و مصطفی ملکیان 

منتشر کرده است. 

پرسش های کشنده

جوایز  شاخه   ۲۳ هر  برندگان  به  جوایز  اهدای  مراسم 
پخش  تلویزیون  از  مستقیم  صورت  به   ۲۰۲۳ اسکار 
پیشتر  تصمیم  این  که  است  حالی  در  این  می شود. 
»استیون  جمله  از  سینماگران  از  عده ای  مخالفت  با 
نقل  به  و  ایسنا  به گزارش  بود.  روبه رو شده  اسپیلبرگ« 
بروز  موجب  این  از  پیش  که  اقدامی  در  اسکرین،  از 
جوایز  اعطای  مراسم  بود،  شده  آکادمی  در  تنش هایی 
چهره پردازی،  تدوین،  مستند کوتاه،  شاخه  جایزه  هشت 
موسیقی متن، طراحی تولید، انیمیشن کوتاه، فیلم کوتاه 
و صدا از پخش زنده تلویزیونی مراسم اسکار حذف شده 
بود و حاال آکادمی اسکار ۲۰۲۳ تصمیم بر لغو آن گرفته 
است. این اقدام با واکنش اهالی سینما در این شاخه از 
جوایز اسکار همراه بود و حتی ۷۰ عضو بلندپایه آکادمی 
نیز با انتشار نامه ای سرگشاده به آکادمی اسکار خواهان 
اسپیلبرگ«  »استیون  شدند.  تصمیم  این  در  تجدیدنظر 
اجرایی  تصمیم کمیته  »با  بود:  تصمیم گفته  این  درباره 
شاید  سینما  که  می کنم  احساس  شدت  به  مخالفم. 
فیلم  هم  با  ما  همه  باشد.  جهان  در  رسانه  تعاملی ترین 
آن  در  که  می شویم  تبدیل  خانواده ای  به  و  می سازیم 
اسکار  جوایز  است.  ضروری  دیگری  اندازه  به  هنر  یک 
در  ما  همه  آن.  زیر  نه  و  است  خط  این  باالی  نه  نیز 
یک خط هستیم و بهترین هایمان را برای روایت بهترین 
بدان  این  و  می کنیم  عرضه  می توانیم  که  داستان هایی 
)ساعت   ۵ ساعت  در  هم  با  باید  ما  همه  که  معناست 
اکثر  بنشینیم«.  شام  میز  سر  اسکار(  مراسم  برگزاری 
مردم فقط به شش شاخه پرمخاطب اسکار بهترین فیلم، 
بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، 

نقش  بازیگر  بهترین  و  مرد  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین 
برای  همیشه  آکادمی  اما  می دهند،  اهمیت  زن  مکمل 
تحت  آنتن  روی  خود  اسکار  رقابتی  جوایز  همه  اعطای 
فشار است تا آرامش را در میان هیئت مدیره حفظ کند 
که شامل نمایندگان ۱۷ شاخه آکادمی است که اکثر آنها 
مانند  آنها  با  که  می خواهند  و  دارند  جایزه  یک  حداقل 
پس  و  شود  رفتار  تهیه کنندگان  و  کارگردانان  بازیگران، 
میزان  کمترین  به   ۲۰۲۱ اسکار  مخاطبان  شمار  نزول  از 
پخش  زمان  به کاهش  تصمیم  آکادمی  تاریخ،  طول  در 
تلویزیونی مراسم اسکار ۲۰۲۲ گرفت. مراسم اعطای نود و 
پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار در ۲۳ شاخه رقابتی 
در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۳ )۲۱ اسفند( با اجرای »جیمی 

می شود. برگزار  کیمل« 
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»پاهای  نمایش  کارگردان  ابراهیم زاده  مجید 
»هنر  گفت:  باشه؟!«  دراز  میتونه  چقدر  آدم 
شادی  روزهای  در  است.  روزهای سخت  برای 
روزهایی  االن  کند.  کار  می تواند  کسی  هر  که 
است که نباید تئاتر را کنار بگذاریم. من شدیدا 
نبودن  صحنه  روی  و  تئاتر  تعطیلی  مخالف 
هستم، اکنون زمانی  است که باید در کنار مردم 

باشیم.«
به گزارش ایران تئاتر، نمایش »پاهای آدم چقدر 
و کارگردانی  نویسندگی  به  باشه؟!«  دراز  میتونه 
مجید ابراهیم زاده از ۲۹ آبان ماه روی صحنه تاالر 

حافظ میزبان مخاطبان است. ابراهیم زاده  رباره 
شرایط  در  »ما  گفت:  تئاتر  سالن های  تعطیلی 
سالن ها  تعطیلی  شاهد  نیز  کرونا  همه گیری 
به  مختلف  اشکال  به  همه  در حالیکه  بودیم 
تئاتر  اکنون  متاسفانه  بودند.  مشغول  خود  کار 
دنبال  به  همه  و  است  شده  تبدیل  بیزینس  به 
هنر  تئاتر  در حالیکه  هستند؛  سرمایه  برگشت 
است. زنده یاد محمود استادمحمد در جایی گفته 
اهالی  نداشته ایم که  دوره ای  اصال  ما  است که 
تئاتر به دلیل اینکه پولی از گیشه به خانه ببرند، 
کار کنند. ما به عشق تئاتر، تئاتر کار می کنیم.«

فعلی  شرایط  در  »متاسفانه  داد:  ادامه  او 
آن  وسیله  به  که  داریم  دست  در  تبری  ما 
خبری  به تازگی  می زنیم.  را  خودمان  ریشه 
به  اهورا  تماشاخانه  تعطیلی  احتمال  بر  مبنی 
که  جایی  تا  سالن  این  مدیر  می رسد.  گوش 
حاال  و  می کرد  حمایت  اجراها  از  می توانست 
شدن  بسته  ببندد.  را  سالنش  است  مجبور 
به  آینده  تئاتر در  این سالن و دیگر سالن های 

شد.« خواهد  تبدیل  بزرگ  فاجعه ای 
تماشاخانه های  از  گفت:»خیلی  ابراهیم زاده 
این  اگر  هستند.  خطر  معرض  در  خصوصی 
و  محدود  تعداد  با  شوند  تعطیل  سالن ها 
سالن های  در  اجرا  برای  که  باالیی  تقاضای 
آینده  برای  نمی توانند  هنرمندان  دولتی هست، 
پشت  و  باشند  داشته  اجرا  به  امیدی  نزدیک 
اکنون  ماند.  خواهند  نمایش  سالن های  در 
روز  هر  با  چراکه  است  تئاتر  از  حمایت  زمان 
به  سال  صد  ما  نمایش  سالن های  تعطیلی 

برمی گردیم.« عقب 
جریانی  عنوان  به  نباید  تئاتر  اینکه  بیان  با  او 
شود،  نادیده گرفته  شرایط  این  در  فرهنگ ساز 
باید بپذیریم که فرهنگمان را  توضیح داد: »ما 
از سطحی که هست باالتر ببریم ولی متاسفانه 
نشانه  اولین هدف  عنوان  به  را  فرهنگ  همواره 
می گیریم بدون اینکه به لزوم آن و تاثیری که 

بیاندیشیم.« دارد، 
آدم چقدر  ابراهیم زاده گفت: »نمایش »پاهای 
میتونه دراز باشه؟!« صدای این روزهاست. یک 
آن گفته  در  برنده که حرف های مهمی  تیز  نقد 
اداره کل  بنیاد رودکی و  می شود و خوشبختانه 
هنرهای نمایشی در بحث سالن و نظارت اثر با 

گروه همراه بودند.«

کارگردان نمایش »پاهای آدم چقدر می تونه دراز باشه«:

نباید تئاتر را کنار بگذاریم

 برخالف سال گذشته

مراسم اهدای جوایز اسکار به طور کامل پخش می شود

به شعری  بودِن شاعر  الهی کیست؟ شاعر  بیژن 
است که از زبان او سروده شده است. بیژن الهی 
او همان سکوتی  شعری است که سروده است. 
شنیده  ادبیات«  »میله های  البه الی  از  که  است 
می شود، بیژن الهی آنجا ایستاده، و درهوای کاغذوار 

به گفت وگو نفس می کشد.
»زندانی ی این تشبیه! / ِبَپر، ِپَسر، ِبَدر! / میله ها، 
آن  / یک  ِبَپری،  اگر  / می پرند  ادبیاتند،  نازنین، 
که سفید می شوی، هشیار، / در هوای کاغذوار«.  

)۱۴۳ )الهی، ۱۳۹۳: 
سکوتی که ریشه  سواِد کاغِذ اوست، نه از تحّیر و 
گنگی است و نه از فراموشی. سکوتی است که در 
می دهد.  رخ  حقیقت  با  انسان  هشیارانه   مواجهه 
در ابتدای آخرین شعِر دفتِر »نحو محو«،  »غزل 
کالغ«، مصرعی از مولوی آمده، »المنة لله که ز پیکار 
رهیدیم«. هر شعر از این دفتر به حیوانی تعلق دارد، 

اما غزل کالغ آخرین شعر است و پس از آن است 
که از مسخ حیوانی به در می شود.  در این شعر، 
برای کالغ که  و  برای کرم عجیب است،  حقیقت 
فراموشکار است، مسخره. اما حقیقت برای آنکه »ز 

پیکار رهیده« نه عجیب است، نه مسخره.
»عجیب نیست / مسخره نیست / در که می زنند 
/ ببینید کالغی ست، بگوید / امان ازین فراموشی / 
هی بَکن قایم کن، هی بگرد پیدا کنی یکی / آن هم 
این کرمخورده، ُتف، امان / امان ازین فراموشی / 
امان ازین فراموشی / که این حقیقت مضحک، که 
این تغّنی بی روح / یاِد من نمی آید / به هیچ وجِه 

من الوجوه«.  )الهی، ۱۳۹۳: ۱۴۸(
اما سپیدی کاغذ )سکوت(، چه نسبتی با سواد 
آن )صدا(، دارد؟ الهی خود در شعر از شعر سخن 
می گوید. چه نشانه  شاعران حقیقی همین است 
که  »ماهیت شعر برایشان پرسش برانگیز است؛ 
زیرا آنها شاعرانه در پی آن چیزی هستند که باید 
)هایدگر،  شود.«  جاری  زبان  بر  آنها  وسیلة  به 

)۲۵۲ :۱۳۸۹
»در این نگین، / بر انگشتی ـ که زیر نور معین 
این  در  اکنون   / زور خستگی...  از   / / می لرزد 
نگین، / او را ببین! / آزادی  رفتارش / جنگلی 
 / و  به همان کمال   / َوِزشی روشن،  در  ماند  را 

وجوِه  را  دیگر  یکی  / که  آسانی  همان  به  هم 
می کنند«.  تأیید  و  می کنند  تکذیب   / الماسی 

)۳۰  :۱۳۹۳ )الهی، 
شاعر  و  خورده  الماسی  تراش  داریم که  نگینی 
نگاه کند  را  آن  معین«  نور  »زیر  در  می خواهد 
به  را می توان  آیا شعر  اما  برسد.  »دیدن«  به  و 
شکلی تعین یافته دید؟ الماس بی رنگ است و 
تراش  الماس  حقیقت.  و  شعر  چنانکه  نامرئی، 
می خورد و در پرتو دیدن ما برق می زند و به دید 
می آید. اما این گوهر هیچ گاه به تعین درنمی آید، 
دیگر  سویی  به  هرکدام  الماسی  وجوه  چراکه 
سوسو می زنند و وجوه دیگر را »تکذیب و تأیید« 

می کنند.
از زمیِن جنگل می رویند و  همچنان که درخت ها 
خود را تسلیِم آزادِی رفتار باد می کنند؛ و این گونه 
شعر  می کنند.  مرئی  است،  نادیدنی  که  را  باد 
»پریخوانی«است، و »پریخوانی«، طلسِم نادیدن 
را شکستن. کسی که مجنون می شده را می گفتند 
پریان عامل اند، پس پریخوانی می کرده اند و گوهر 

به دید می آورده اند. را 
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 به بهانه سالروز درگذشت بیژن الهی 
 پریخواِن شعر فارسی


