
موافقت رهبری با استعفای آیت اهلل جنتی 
از شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی منصوب شد. رهبر انقالب با پذیرش 
استعفای احمد جنتی و تقدیر از زحمات او، طی حکمی محمدحسین موسی پور را 
به سمت ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی منصوب کردند. در حکم رهبری 
آمده است: »شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در شمار نهادهای قانونی فعال و 

اثرگذار در طول چند دهه     ...

 گزارش سخنرانی پرویز پیران
  در نشست »شهری ساخته شده
 به دست مردم برای مردم«: 

 جامعه جلوی 
مافیای آب را بگیرد 

بر سر آب  بعدی  دانستم که جنگ  »در دهه هفتاد 
است اما همان زمان با خوشحالی اعالم کردم که ایران 
83 درصد از منابع آبی اش در داخل کشور است اما 
نمی دانستم که رانت  و مافیای آب در دهه های بعدی 

چه بر سر منابع آبی می آورند.« 

پروژه های سدسازی ترکیه و ارمنستان 
بیشتر از آذربایجان، بر محیط زیست 

ایران اثر می گذارد

 ارس در انتظار
 روزهای سیاه

تجربه جریانات اخیر در اصفهان و زاینده رود نشان 
داد که یک غفلت اساسی از طرف وزارت نیرو برای 
صدور مجوزهای تخصیص و مصرف آب در سالیان 
گذشته صورت گرفته به نحوی که اکنون در تابلوی 
منابع و مصارف زاینده رود، ارقام مصارف آب از ارقام 

منابع آب تامین شده افزون تر شده...

 وکیل خبرنگاران حادثه
 اتوبوس محیط زیست:

قصور سه مدیر محیط 
زیست در سانحه اتوبوس 

محرز دانسته شد
|پیام ما| با صدور قرار نهایی دادسرای انقالب نقده درباره 
پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران، قصور سه مدیر وقت 
سازمان حفاظت محیط زیست محرز دانسته شد.محمد 
داس مه، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت خبرنگاران 
حاضر در این حادثه را بر عهده دارد، با اعالم این خبر به 
»پیام ما« گفت: »بازپرسی دادسرای عمومی نقده به 5 
دلیل اتهام راننده و سه نفر از مدیران را محرز دانسته و 
انقالب نقده مورد  قرار نهایی توسط دادستان عمومی 

تایید قرار گرفته است.
»صیانت« دو لتی 

غالمرضا نوری قزلجه ، نماینده مجلس در گفت وگو با »پیام ما«: الیحه دولت اشتراک بسیاری با طرح نمایندگان دارد

نسخه جدیدی از طرح »صیانت« در دولت آماده شده و احتماال با طرح مجلس ادغام می شود 

| کنشگر و پژوهشگر شهری |

| محمدکریم آسایش |

کنشگری شهری و احیای 
ققنوس وارِ  جامعه شهری

»دوست عزیز، نظریه خاکستری است 
است«  سبز  زندگی  جاوداِن  درخِت  و 

)فاوست،گوته(
بر  مبتنی  کالسیک  جامعه شناسی 
نوعی  ترکیب  نخست  است:  اصل  سه 
درون  تاریخ«  »معنای  با  جامعه  از 
هویت یابی  دوم  مدرن،  جامعه  انگاره 
که  دولت  اساس  بر  اجتماعی  نظام 
کانونی  جایگاهی  در  را  نهاد  انگاره 
کردن  جایگزین  سوم  و  می دهد،  قرار 
با جمعیت آماری«  کنشگران اجتماعی 
در  اجتماعی  نظریه  کنشگر:  )بازگشت 

تورن( آلن  پساصنعتی،  جامعه 
با  که  می بریم  سر  به  زمانه ای  در 
چالِش  حکمرانی،  بحران  سلطه،  نظام 
سیاسی،  و  اجتماعی  نمایندگی 
و  اجتماعی  سیاستگذاری  ناتوانی 
»مرداب  در  جامعه شناسی  رفتن  فرو 
پوچی  یا  توصیفی  پژوهش های 
هستیم  مواجه  شرکتی«  خدمات 
یا  ایرانی  بحرانی  بحران،  این  و 
که  است  بحرانی  نیست،  خاورمیانه ای 
تورن،  آلن  چون  جهانی  روشنفکران 
و  فیلد  مری  اندی  کاستلز،  مانوئل 
از آن می گویند و درست  آنتونیو نگری 
در همین دوران است که به تعبیر کارل 
مارکس در سرمایه: »شور و شوق های 
جامعه  قلب  از  تازه  نیروهای  و  جدید 
می خیزند.« بر  معاصر  سرمایه داری 
از  تورن  تعبیر  به  باید  دوران  این  در 
و  برجسته  نقش  و  کنشگر  بازگشت 
تعیین کننده »جنبش اجتماعی« گفت 
نه به این دلیل که پاسخی به وضعیتی 
خاص است و در عمل آن است که در 
دلیل  این  به  بلکه  است  بیانگری  حال 
است.این  روابط سلطه  با  مبارزه ای  که 
کنشگری نوین برخالف گذشته نه ذیل 
ایدئولوژیک  یا  جبری  تاریخمندی  یک 
مؤخر  و  نظریه  از  جدایی  در  نه  است، 
بر آن قرار دارد و نه خود را در نسبت با 
سلبی  صرفا  نه  می کند،  تعریف  دولت 
ورای  بلکه  مطالبه گر،  صرفا  نه  و  است 

این ها...

  دامداران کالته خیج، فعاالن و مسئوالن محیط زیست شاهرود 
در گفت وگو با »پیام ما« از اختالف ها بر سر دشت زردابه می گویند 

 نیم قرن  تعارض  نیم قرن  تعارض 
6در پناهگاه »خوش ییالق« در پناهگاه »خوش ییالق« 
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به  اشاره  با  با صدور بخشنامه ای  بانک مرکزی 
مطالبات رئیس قوه قضائیه، از تمام بانک های 
را  الخروجی  ممنوع  مساله  خواست  عامل 
اطالع  به  کتبی  صورت  به  و  کرده  ضابطه مند 
مرکز  به گزارش  برسانند.  الخروج  ممنوع  فرد 
رسانه قوه قضاییه، در پی پیگیری و تاکیدات 
رعایت  راستای  در  قضائیه  قوه  رئیس  مکرر 
به  دادن  اطالع  لزوم  و  افراد  حقوق شهروندی 
بانک  الخروجی،  ممنوع  مورد موضوع  در  آن ها 
حکم  درخواست  مراجع  از  یکی  که  مرکزی 
ممنوع الخروجی در کشور محسوب می شود با 
با اشاره به مطالبات رئیس  صدور بخشنامه ای 
بانک های  تمام  از  زمینه،  این  در  قضائیه  قوه 
ضابطه مند کرده  را  مسئله  این  خواست  عامل 
و به صورت کتبی به اطالع فرد ممنوع الخروج 
بانک  کل  رئیس  آبادی  صالح  علی  برسانند. 
قضاییه  قوه  رئیس  به  نامه ای  طی  مرکزی 
حقوق  همواره  مرکزی  بانک  که  کرده  تصریح 
و  داشته  نظر  مد  را  افراد  اجتماعی  و  فردی 

اشخاص،  حقوق  تضییع  از  جلوگیری  جهت 
عامل،  بانک های  به  متعدد  بخشنامه های  طی 
به  خروج  ممنوعیت  اطالع رسانی  لزوم  بر 
رئیس  است.  کرده  تأکید  ذی ربط  اشخاص 
اخیر  بخشنامه  به  ادامه  در  مرکزی  بانک 
کرده  اشاره  بانک  این  حقوقی  کل  مدیریت 
خصوص  در  عامل  بانک های  به  آن  در  که 
تذکر  الخروجی  ممنوع  مسئله  رسانی  اطالع 
این  از  بانک ها  تخلف  هرگونه  شده  تاکید  و 
اشخاص،  به  خسارت  ورود  و  قانونی  تکلیف 
قابلیت  مدنی،  مسئولیت  و  تسبیب  حیث  از 
در  است.  دارا  را  قضایی  مراجع  در  رسیدگی 
نامه مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی 
عامل  »بانک های  است:  آمده  مرکزی  بانک 
با درخواست ممنوعیت خروج  مکلفند همزمان 
اشخاص  مدیران  یا  حقیقی  اشخاص  کشور  از 
حقوقی نسبت به آگاه نمودن کتبی افراد جهت 
از  خروج  هنگام  مشکالت  بروز  از  جلوگیری 

کنند.« اقدام  کشور 

 بخشنامه بانک مرکزی درباره
آگاه کردن افراد از ممنوع الخروجی
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2ادامه در صفحۀ

» آگهی شماره 1400-23«

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی 2 مرحله ای , نسبت به » خرید مقره سیلیکونی 400 و 230 کیلوولت برای خطوط عبوری 
از منطقه ویژه خلیج فارس « اقدام نماید.

لذا از متقاضیان شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می آید ، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه و نسبت 
به واریز مبلغ 1,000,000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و سایر درآمدهای شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان  
از تاریخ 1400/09/13 لغایت 1400/09/17 اقدام  و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند . با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد , الزم است در صورت عدم عضویت فبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی 
امضا, الکترونیکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره   4-33331700-076 داخلی 2019  ، و در خصوص سامانه با داخلی 3000 تماس 
حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن , فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا" خریداران اسناد میتوانند به صورت فیزیکی نیز پاکات خود دا در روز 

برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.

توضیحات: 
صورت  به   ، ریال   2.132.571.276 ارجاع کار  درفرایند  شرکت  تضمین  1-مبلغ 

ضمانتنامه معتبربانكی ویا واریز نقدی .
2-الزامات :

1-2- تامین کننده مقره الزم است از سازنده داخل که دارای گواهی انجام تایپ تست 
از آزمایشگاه معتبر جهت مقره سیلیکونی 400 و 230 کیلوولت تولیدی خود باشد . 

2-2- فروشنده می بایست یکی از شرکتهای سازنده تجهیزات موضوع مناقصه باشد . 
3-2- تولید کننده باید دارای گواهی مطابقت با استاندارد تولید با تاریخ معتبر و در 
وندور لیست شرکت توانیر و لیست گواهی های مطابقت استاندارد تولید کاالهای 

تخصصی صنعت برق باشد .  

3-دستگاه نظارت : معاونت  بهره برداری شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان 
می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سئواالت فنی خود با شماره 

-4-33331700-076 داخلی  2171 آقای مهندس قریشی تماس فرمایند.
4-حداكثـرمهلت تحویل اسنـاد به دبیرخانه اینشركت تا ساعت 9 صبح روز  سه شنبه 
مورخ 1400/09/30 و زمان بازگشایی پاكات راس ساعت 10 صبح همان روز دردفتر امور 

تدارکات وقراردادهای این شركت می باشد. 
5-به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد 

از موعد مقرر به دبیرخانه این شركت ارسال گردد مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهدشد.
6-آگهی ما درسایت سامانه  )www.setadiran.ir(بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین 

کننده / مناقصه گر"  قابل مشاهده می باشد.                                

روابط عمومی شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان        شناسه آگهی: 1231265  میم الف: -1
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/9 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/10

نوبت اول

هو الباقی

جناب آقای مهندس حسین بهرامپور 
ریاست محترم هیات مدیره و مدیر عامل مجتمع صنعتی رفسنجان

با نهایت تاسف و تاثر ،درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم حاج آقا محمدرضا بهرامپور 
را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،از خداوند منان برای 

آن مرحوم  علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را خواستاریم.

شركت راهبرد توسعه ایرانیان

بُحران كم آبی را جدی بگیریم

شرکتبرقمنطقهای
هرمزگان سازمان همیاری شهرداری استان قم درنظردارد با توجه به نامه شماره 409/2/43752 1400 سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری 

قم با رعایت آیین نامه معامالتی سازمان همیاری قم از طریق برگزاری مزاییده عمومی نسبت به فروش یک واحد تجاری  با مشخصات 
و شرایط کلی زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

* مبلغ تضمین شرکت در مزایده مندرج در آگهی می باشد که  بصورت واریز نقدی بحساب سپرده 0107531167002 نزد بانک ملی شعبه جهاد بنام سازمان 
همیاری شهرداریهای استان قم و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار 4 ماه باشد. 

مهلت دریافت اسناد و ارایه پیشنهاد از روز سه شنبه مورخ 1400/09/09  لغایت روز دوشنبه 1400/09/15  می باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

*کلیه هزینه نقل و انتقال) عوارض- مالیات و غیره ( به عهده برنده مزایده  می باشد.
* کلیه اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

* شرکت کنندگان می بایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت) مصوب 1337( اقدام نمایند.
*سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

محل تسلیم پیشنهادها: 
* آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد روز سه شنبه 1400/09/16 از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری

  متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از روز انتشار آگهی جهت دریافت اسناد وکسب اطالعات بیشتر به آدرس قم – خیابان امام موسی صدر- باالتر ازمیدان 
نواب – ساختمان نمایشگاه دائمی استان قم – طبقه دوم  امور قرارداد ها و پیمانها مراجعه و یا به شماره تلفن 02536564805 تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان قم

"متن آگهی"
آگهی مزایده واگذاری واحد تجاری

مبلغ ضمانت نامه )ریال(قیمت  پایه )ریال(متراژ ) مترمربع(مشخصات  واحد تجاریردیف

23.425،400،002،000270،000،100واحد تجاری واقع در مجمع ناشران واحد شماره 1210
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 کنشگری شهری 

و احیای ققنوس واِر 
جامعه شهری

آن طور که میشل بن سایق و فلورانس اوبنا 
توصیف می کنند : »مقاومت آفرینش است« و 
به تعبیر آنتونیو نگری: »قدرت برسازنده« و به 
بیاِن آلن تورن: »سرمایه گذاری و خودتولیدی 
و خود تحول بخشِی زندگی اجتماعی«. آری، 
حال  در  اجتماعی  جنبش های  و  کنشگری 
خلق نظریه، سیاست و بازسازی جامعه است، 
کنشگری در شکل نوین خود، بازتعریف کننده 
سوژه و فرد نیز است، تعریف کننده نسبت او 

با جامعه که همزمان فاصله است و بازیابی.
چنان که تورن می گوید: »درست است که ما 
در شهرهایی قدم می زنیم که پیش از تولد 
است  آن  درست تر  اما  شده اند،  ساخته  ما 
قدرت  روابط  از  شهرسازی  برنامه های  که 
برآمده  اجتماعی  و  سیاسی  میان کنشگران 
است« و شهرها برساخته کنش های ماست، 

غافلیم. آن ها  تأثیر  از  کنش هایی که 
ترک  را  نظریه  خاکستری  ساحت  اکنون 
دنیای سبز و شکوفای  به  و قدم  می گوییم 
بایستی  گرچه  می گذاریم.  کنش  و  زندگی 
ترددی مستمر میان این دو دنیای تو در تو 
نظریات  بر  مروری  از  نمونه ای  برای  داشت. 
کنش و خوانش کنش های اجتماعی و شهری 
براساس تئوری می توان به مقاله نگارنده تحت 
عنوان»کنشگری اجتماعی به مثابه رویکردی 
برای حل مسائل اجتماعی«  در کتاب »حل 
مسئله اجتماعی:رویکردهای میان رشته ای« 
)جعفر قوام دوست و همکاران،انتشارات طرح 

نقد( رجوع کرد.
به تجربه، چه کنش های شهری که در آن ها 
مشارکت داشته ام از فعالیت های مجمع حق 
بر شهر باهمستان تا کمپین ها و فعالیت های 
حمایتی از دستفروشان یا آنها که به بررسی 
فعالیت های  مانند  پرداخته ام  آنها  مطالعه  و 
سازمان های مردم نهاد محله هرندی، تجارب 
مشارکتی محالت اوین، مرادآباد، اکباتان، اراج، 
شهرک دانشگاه صنعتی شریف و امیرآباد و 
توسعه  طرح های  با  مخالفت  جنبش های 
الزهرا(  و  تهران  دانشگاه ها)دانشگاه های 
دریافته ام که نخست، کنش، بینش را می سازد. 
دوم، کنش، پیش فرض های نادرست بیرونی 
را تغییر می دهد. سوم، گروه های دارای قدرت 
نه  و  نا آگاهند  نه  هستند،  ناتوان  نه  کمتر، 
بالعکس بسیار  منفعل و نه مشارکت گریز، 
پویا و آگاهند و از مناسبات ساختاری مطلعند. 
آموزه های بسیاری که ساکنان محله شهرک 
نیایش )اسالم آباد( ، محله سلسبیل جنوبی، 
نوجوانان محله زهتابی و دستفروشان آن را 
ثابت کرده اند. چهارم، کنش، تغییرساز  بارها 
جامعه  قدرت  و  باشد  اگرچه کوچک  است 
اما  شده  تضعیف  هم  قدر  هرچه  مدنی 
دارای  سیاستگذاران  و  قدرت  اصحاب  برای 
پنجم،کنش،  است.  انگیز  هراس  و  اهمیت 
پیونددهنده است و تنوع های اجتماعی را از 
افغانستانی،  و  ایرانی  غیرمذهبی،  و  مذهبی 
به  و  می کند  جمع  سنتی، گردهم  و  مدرن 
»این  آلمانی:  ایدئولوژی  در  مارکس  تعبیر 
این  و  می سازد«  را  آگاهی  است که  زندگی 
و  شهری  زیست  و  مشترک  مادی  زیست 
آن  انضمامی ترین  حالِت  مثابه  به  محله ای 
هوا  به  و  می کند  دود  را  تفاوت ها  است که 
ظلمانی ترین  در  می توان  می فرستد. ششم، 
دوران، ابتکارات محلی و شهری را سامان داد 
و به مفهومی از »مقاومت و خودگردانی« معنا 
بخشید. هفتم، بدون ریشه دواندن در نیروی 
اجتماعی )اجتماع محلی،تشکلی از گروه های 
مستاجران(،  یا  دستفروشان  مانند  هدف 
چانه زنی و قانون و نهادهای نمایندگی هستند. 
هشتم،کنش بدون ایفای نقِش سوژه آن در 
هر جنبشی عقیم است حتی حقوق کودک و 
شهر دوستدار کودک )شاید تنها استثنا در این 
زمینه، حمایت از حقوق حیوانات باشد( و این 
درسی است که به ویژه از تجارب فعالیت در 
حوزه های دستفروشان و مستأجران حاصل 
شده است. نهم، کنشگری شهری باید بتواند 
به تحولی در رابطه خودمان با شهر بینجامد، 
اگرچه سخت اما تغییِر خود بخشی اساسی 
از این مبارزه است و تغییر حاصِل خود مبارزه 
است و ما خودمان تغییر نمی کنیم تا دست 
به کار تغییر شهرمان نزنیم و این همانا راز و 
معنای کنش یا همان پراکسیس است یعنی 
تحول شناخت از مسیر تغییر، به تعبیر دیوید 
هاروی در »حق به شهر« : »حق به شهر، حق 
به تغییر دادِن خودمان از طریق تغییر دادن 
شهر است«. دهم، جنبش های بزرگ، آبدیده 
خرده  کنشگری های کوچک،  از  بستری  در 
مقاومت ها و گفتمان سازی ها است و حاصل 
پیوند تکه تکه ی دردها و خشم های مشترک.
شورای  دیگر  شهر  شورای  که  روزگاری  در 
در شکل صوری  نیست حتیش  شهروندان 
به  توهم  با  آن  از  پیش  که  مصنوعی  و 
و  نمایندگی  خیالِی  خوش  به  تن سپاری 
شهری،  کنش گری  با  باید  بود،  مذاکره 
ققنوِس جامعه و نظریه اجتماعی شهری را 
در تب و تاب جنبش های سترگ اجتماعی 

اندیشید. شورایی  شهر  به  و  زنده کرد 

پیام خرب

1ادامه از صفحۀ

نهمین جلسه کمیسیون مشترک مجلس 
برای بررسی طرح »صیانت از حقوق کاربران 
محل  در  دیروز  اجتماعی«  شبکه های 
این طرح  برگزار شد.  اصل 90  کمیسیون 
در کنار طرح های صیانت از شهروندان در 
برابر حیوانات و صیانت از حقوق خانواده، 
را  یازدهم  پارلمان  صیانتی  سه گانه های 
تشکیل می دهد. سه گانه ای که هیچ یک از 
آن ها از سوی کارشناسان و فعاالن مستقل 
این حوزه ها مورد استقبال قرار نگرفته اند. 
مجلس اما خود را مقید به ادامه مسیری 
در موضوع صیانت  آغاز کرده.  می داند که 
تشکیل  به  توجه  با  اما  حقوق کاربران  از 
چهار  سه،  وجود  و  مشترک  کمیسیون 
نماینده مخالف این طرح، کورسوی امیدی 
برای اصالح طرح وجود داشت. دیروز در 
جلسه نهم کمیسیون قرار بود برای کلیات 
این طرح در کمیسیون مشترک رای گیری 
شود. آن هم در شرایطی که هنوز مشخص 
در  اولیه  طرح  مفاد  از  یک  نیست کدام 
کمیسیون اصالح شده و اصالحات در جهت 
بهبود بوده یا بدتر کردن اوضاع اما این اتفاق 
هم رخ نداد تا داستان طرح صیانت هنوز 
ادامه داشته باشد. جلسه دهم قرار است 
امروز برگزار شود. حاال کمیسیون مشترک 
با 3 پیشنهاد روی میز مواجه  دست کم 
مهم ترین  از  یکی  که  پیشنهادی  است. 
آن ها، الیحه صیانتی دولت است. الیحه ای 
که به شکل محرمانه برای پارلمان ارسال 
شده ولی انگار چندان در مسیر بهبود اوضاع 

نکرده است. حرکت 

نشست محرمانه
جلسه نهم کمیسیون مشترک برجام 
سایت  طریق  از  زنده  شکل  به  دیروز 
و  ملت  خانه  مجلس،  رسمی  خبرگزاری 
جلسه  این  شد.  پخش  تلوبیون  پلتفرم 
پس از یک هفته تعطیلی به دلیل سرکشی 
برگزار  انتخابیه  حوزه های  به  نمایندگان 
اعضا کمیسیون  رایزنی  مردم شاهد  شد. 
آن  در  مختلف  دستگاه های  نمایندگان  و 
آنان  اکثر  تقریبا  که  رایزنی هایی  بودند. 

گذشته  محرمانه  نشست های  به  ارجاع 
داشت. یکی از مهم ترین این محرمانه ها به 
نشست محمدباقر قالیباف، نفر اول پارلمان 
و عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
دارد.  اختصاص  سیزدهم  دولت  اطالعات 
نشستی که از قرار معلوم در جریان آن وزیر 
ارتباطات از قالیباف فرصت خواسته تا این 
وزارتخانه پیشنهادات اصالحی خود در قبال 
طرح صیانت را به مجلس ارائه کند. قانونا 
مشترک  به کمیسیون  نمی تواند  قالیباف 
دستور توقف بررسی دهد و این کار فقط 
با رای اعضای کمیسیون ممکن خواهد بود 
ولی عرف حاکم بر بهارستان از یک سو و 
قواعد نانوشته قدرت از سوی دیگر قالیباف 
و خواسته هایش را بر این کمیسیون و سایر 
بهارستان  فراکسیون های  و  کمیسیون ها 
حاکم می کند هرچند که این یکبار موضوع 
چندان مغایرتی با مطالبه افکار عمومی ندارد. 
جالل رشیدی کوچی، نماینده مرودشت خبر 
نشست وزیر ارتباطات با رئیس مجلس را 
این  در  تاکید کرد که  البته  او  اعالم کرد. 
نشست رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
هم حاضر بوده است. اینکه این نشست در 
چه محلی و چه زمانی برگزار شده، مشخص 
روزهای  در  پارلمان  احتماال  ولی  نیست 
چهره  دو  این  میزبان  نمایندگان  تعطیلی 
بوده است. به گفته این نماینده مجلس، 
درخواست  جلسه  این  در  ارتباطات  وزیر 
اعمال ماده 142 آیین نامه داخلی را داشته 
است. در این ماده آمده است: »همزمان با 
وصول طرح ها و لوایح توسط کمیسیون ها 
در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون 
اصلی، طرح یا الیحه به کارگروه کارشناسی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

می شود.« ارجاع 

نسخه دولتی »صیانت«
مشترک،  کمیسیون  دیروز  جلسه  در 
نمایندگان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای 
مجازی حاضر بودند. نماینده وزارت ارتباطات 
 ،142 ماده  اعمال  درخواست  چرایی  درباره 
گفت که پیشنهاداتی از سوی این وزارتخانه 

آماده شده و به مجلس تقدیم می شود اما 
موضوع  مجازی  فضای  ملی  مرکز  نماینده 
در  نسخه ای  او،  به گفته  کرد.  شفاف تر  را 
دولت تهیه شده و آماده تقدیم به مجلس 
است. براساس اظهارات این مقام مسئول، 
این طرح 70 درصد با طرح مورخ 26 تیر 
نمایندگان یکسان است. 30 درصد تفاوت نیز 
ناشی از اعمال تغییر در برخی مفاد آن است 
تا نگرانی صاحبان پلتفرم ها را برطرف کند. 
مهم ترین نکته الیحه اصالحی دولت احتماال 
از  حاکمیتی  نهادهای  جانبه  همه  حمایت 
وزارت  نماینده  میرزاپور،  چنانکه  است  آن 
برای  رهبری  مطالبه  به  اشاره  با  ارتباطات 
تهیه طرح درباره فضای مجازی، گفته است: 
»مرکز ملی فضای مجازی، صداوسیما، ساترا، 
وزارت ارتباطات و...« دولت را در تهیه الیحه 
اصالحی همراهی کرده اند. پیگیری ها حاکی 
از آن است که ایرادات اساسی طرح صیانت 
که پیشتر از سوی کارشناسان و پژوهشگران 
پلتفرم های  مالکان  و  صاحبان  و  اینترنت 
دولت  الیحه  در  شده،  اشاره  آن  به  بومی 
اعضای کمیسیون  از  یکی  پابرجاست.  نیز 
تایید کرد.  را  مساله  این  صیانت  مشترک 
»پیام ما«  خبرنگار  به  نوری قزلجه  غالمرضا 
گفت: »آنچه که من می دانم، این است که 
ایرادات آنچنان که مورد انتظار بسیاری از افراد 
است، رفع نشده و همانطور که خودشان هم 
گفتند، اشتراک بسیاری با طرح نمایندگان 
کمیته های  در  می کنیم  تالش  ما  اما  دارد 
ایرادات  کمیسیون،  صحن  و  تخصصی 
آن را برطرف کنیم و مانع از تضییع حقوق 
مردم شویم.« پیگیری های خبرنگار »پیام 
ما« نیز حاکی از آن است که ایرادات طرح 
صیانت درباره الزام پیام رسان ها و شبکه های 
ایران  در  فعالیت  برای  خارجی  اجتماعی 
مصادیق  تعیین  مصوبات کمیته  اجرای  و 
مجرمانه همچنان پابرجاست. مساله واردات 
تلفن همراه به شرط نصب نرم افزارهای ایرانی 
و همچنین دخالت ستاد کل نیروهای مسلح 
در مرز مجازی نیز از دیگر مواردی است که در 

الیحه دولت حل و فصل نشده است.

ماده 142، ادغام 
یا تقدیم الیحه جداگانه؟!

صیانتی  طرح  با  عمومی  افکار  مخالفت 
قوه  رئیس  و  دولت  رایزنی های  مجلس، 
مقننه، حمایت نهادهای حاکمیتی از طرح 
به اصطالح اصالحی دولت، سبب شده تا 
شرایط برای فرار پارلمان از تله ای خودساخته 
فراهم باشد. آنان احتماال می دانند که طرح 
نمایندگان  طرح  با  تفاوتی  چندان  دولت 
می توانند  آن،  کردن  دخیل  با  اما  ندارد 
بخش زیادی از انتقادات به خود را با دولت 
سیزدهم تقسیم کنند. اما چطور؟ گفتیم که 
دولت مطالبه اعمال ماده 142 و ارجاع طرح 
به مرکز پژوهش ها برای بررسی پیشنهادات 
اصالحی خود را کرده است. دو راه دیگری 
هم اما در این میان وجود دارد. یکی از آن ها 
ادغام الیحه دولت و طرح مجلس است. 
3 تن از اعضای کمیسیون مشترک صیانت 
دیروز همین پیشنهاد را دادند. آنان تاکید 
کردند کمیته ای تشکیل شود تا الیحه دولت 
را بررسی و از طرح بهارستان و الیحه دولت 
نسخه ای جامع را تهیه کند. راه سومی هم 
دارد و آن هم تقدیم  این میان وجود  در 
الیحه جداگانه از سوی دولت است. دولت 
می تواند پیش نویس خود را به الیحه ای 
تبدیل و آن را تقدیم مجلس کند. منتهی 
مراتب این الیحه یا باید با قید فوریت به 
بهارستان تقدیم شود تا در دستور کار قرار 
آن  دار  فوریت  بررسی  مجلس  یا  گیرد 
پیچیدگی های  سوم  مسیر  بداند.  الزم  را 
خاص خود را دارد و اصطکاک میان دولت 
و مجلس را دوچندان می کند. بدین ترتیب 
و با اتکا به اظهارات دیروز نمایندگان به نظر 
می رسد امروز نمایندگان با تشکیل کمیته ای 
مشترک برای ادغام طرح مجلس و الیحه 
می تواند  اقدامی که  موافقت کنند.  دولت 
برای اندکی هم که شده بررسی را به تعویق 
بیندازد ولی به محض آغاز دوباره، اینبار با 
جدیت و حمایت بیشتری از سوی نهادهای 
حاکمیتی همراه می شود. در صورت برآورده 
نشدن ایرادات، اوضاع خطرناک تر از قبل 

خواهد شد.

»صیانت« نامحسوس
»صیانت شدیم«؛ این روزها یکی از 
اجتماعی  شبکه های  شوخی های کاربران 
است و نشانگر قطعی یک شبکه اجتماعی 
یا کندی سرعت اینترنت. این فقط شوخی 
بود اما حاال و با ورود وزارت ارتباطات به 
هم  آن  حقوق کاربران  از  صیانت  مساله 
در قامت موافق 70 درصد متن، اوضاع را 
پیچیده تر از قبل کرده است. پرسش آن 
محسوس  کندی  با  ورود  این  که  است 
سرعت اینترنت در 2 هفته اخیر در ارتباط 
است یا خیر؟! 3 نماینده مجلس و 2 چهره 
با  ارتباطات در گفت وگو  به وزارت  نزدیک 
خبرنگار »پیام ما« این موضوع را رد نکردند. 
پیگیری ها نیز نشان دهنده آن است که 
پهنای باند اختصاص یافته به شرکت های 
شکل  به  اینترنت  خدمات  ارائه دهنده 
قابل توجهی کاهش یافته است. تماس 
شاتل،  اینترنت شرکت های  پشتیبانی  با 
موید  های وب  و  پارس آنالین  آسیاتک، 
این  پشتیبانی  اپراتور  است.  مساله  این 
شرکت ها بدون استثناء گفتند که پهنای باند 
اختصاص یافته، کاهش داشته و همین 
مساله سرعت اینترنت را کمتر از حد انتظار 
کرده است. یکی از نمایندگان مجلس هم 
به خبرنگار »پیام ما« گفت: »این می تواند 
بخشی از اجرای طرح صیانت باشد اما همه 
آن نیست. ما مساله را پیگیری خواهیم 
کرد.« اعتراضات و ناآرامی های اخیر هم در 
این مسیر می تواند تاثیرگذار باشد اما به 
نظر می رسد دولت نیز همراستا با مجلس 
می کند  حرکت  مسیری  در  روزها  این 
که می تواند فاتحه آزادی اینترنت و رشد 
پلتفرم های بومی و البته مستقل را بخواند. 
عواقب  درباره  بارها  پیشتر  که  موضوعی 
شوم آن هشدار داده شده است ولی گوش 

نیست. شنوایی 

نسخه جدیدی از طرح »صیانت« در دولت آماده شده و احتماال با طرح مجلس ادغام می شود

»صیانت« دولتی
برخی منابع کاهش محسوس سرعت اینترنت در ایران را نتیجه اجرای بی سروصدای طرح صیانت اعالم کردند

موافقت رهبری با استعفای 
آیت هللا جنتی از شورای 

هماهنگی تبلیغات اسالمی
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  جدید  رئیس 
استعفای  پذیرش  با  انقالب  رهبر  شد.  منصوب 
حکمی  طی  او،  زحمات  از  تقدیر  و  جنتی  احمد 
ریاست  سمت  به  را  موسی پور  محمدحسین 
منصوب کردند.  اسالمی  تبلیغات  شورای هماهنگی 
هماهنگی  »شورای  است:  آمده  رهبری  حکم  در 
و  قانونی فعال  نهادهای  تبلیغات اسالمی در شمار 
و  بصیرت افزائی  و منشا  در طول چند دهه  اثرگذار 
مناسبت های  و  یادبودها  بزرگداشت  در  آرمانگرائی 
موفق  مدیریت  سایه   در  و  بوده  اسالمی  انقالب 
خدمات  برکاته  دامت  جنتی  آقای  آیت هللا  جناب 
ارزشمندی به کشور کرده است. اکنون با عنایت به 
استعفای جناب آقای جنتی و با تشکر و تقدیر از 
آقای  حجت االسالم  جناب  ایشان،  فراوان  زحمات 
حاج شیخ محمدحسین موسی پور دام توفیقه را به 
میرود  انتظار  میکنم.  منصوب  شورا  این  مدیریت 
مشی این شورا به تبعیت از شیوه  راهنمایان بزرگ 
شعارها  به  بخشی  عمق  و  تبیین  براساس  دینی، 
دل های  به  صمیمی  و  صادقانه  پیام  رساندن  و 
اساس  این  بر  آغاز  از  شورا  این  باشد.  مخاطبان 
بیشتر  هرچه  باید  و  کرده  حرکت  و  گرفته  شکل 
اینجانب مردمی کردن  توصیه   ورزد.  اهتمام  آن  به 
نهادهای  و  مساجد  کردن  فعال  و  بزرگداشت ها، 
خالقیت های  و  ابتکارات  کارگیری  به  و  مردمی، 
به  بخشیدن  تازگی  و  طراوت  و  انقالبی،  جوانان 
دیگر  توصیه ی  است.  انقالبی  و  دینی  مراسم 
چابک و سبک کردن تشکیالت و زدودن زائده ها و 
فرسودگی های آن است. از خداوند متعال توفیقات 
آقای  آیت هللا  از  و مجددًا  را مسئلت میکنم  ایشان 

می نمایم.« تشکر  جنتی 

واکنش ایران به بیانیه اوکراین و کانادا 
درباره هواپیمای اوکراینی

تجارت اندوه می کنند 
و  سوئد  بریتانیا،  اوکراین،  که  بود  پیش  روز  پنج 
به  را  اسالمی  جمهوری  مشترکی  بیانیه  در  کانادا 
سرنگونی  برای  غرامت  خواست  به  رسیدگی  توقف 
تهدید کردند،  آنها  متهم کردند.  اوکراینی  هواپیمای 
اقدام  بین المللی  قوانین  این منظور در چارچوب  بر 
حمله  این  قربانیان  خانواده  انجمن  می کنند. 
از  صفحه ای   200 گزارش  یک  نیز  سپاه  موشکی 
مقامات  برخی  آن  در  تهیه کرده اند که  حادثه  این 
انهدام  مقصر  عنوان  به  را  اسالمی  جمهوری  اصلی 
سعید  دیروز،  کرده اند.  اعالم  اوکراینی  هواپیمای 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ایران 
به سوالی  پاسخ  در  در جریان نشست خبری خود 
در همین زمینه اظهار کرد: » ایران طی ماه هایی که 
پرونده  مسئولیت  ناگوار  بسیار  اتفاق  این  از  پس 
ذی ربط  فنی  نهادهای  عهده  بر  فنی  صورت  به  را 
صورت  به  داشت که  را  خود  تالش  تمام  گذاشت 
را  پرونده  این  همکاری،  ابعاد  تمام  با  و  مسئوالنه 
پیگیری کند چنان که در همان ماه های اول تالش 
اوکراین  با  دوجانبه  روابط  و  فنی  بعد  از  کردیم که 
مشترک  کارگروه هایی  تشکیل  با  را  موضوع  این 
شد.  برگزار  زمینه  این  در  نشست هایی  ببریم.  جلو 
داغدار  خانواده های  به  مجدد  تسلیت  عرض  ضمن 
از  تجارت  دنبال  به  کشورها  از  برخی  می گویم که 
غم، اندوه و ناراحتی که برای این خانواده ها وجود 
ترکیب  به  اشاره  با  زاده  خطیب  هستند.«  دارد، 
»برخی  گفت:  نیز  بیانیه  این  امضا کننده  کشورهای 
اتفاق  این  مورد  در  حقوقی  پایگاه  این کشورها  از 
کیف  و  کم  سطح  از  نیز  اوکراین  دولت  ندارند. 
پیگیری های ایران در مورد این پرونده اطالع دارد. 
دادگاه تشکیل شده در این زمینه نیز مسیر خود را 
طی می کند و امیدواریم در بستر فنی و حقوقی که 
کار پیگیری شده این روند ادامه پیدا کند و بیانیه 
جمهوری اسالمی ایران در این زمینه از سوی وزارت 

می شود.« منتشر  زودی  به  خارجه 

مجلس یازدهم احتماال امروز با 
تشکیل کمیته ای، طرح صیانت 
خود را با الیحه دولت در این 
زمینه ادغام می کند. الیحه ای 
که 70 درصد آن با متن 26 
تیر نمایندگان یکسان است. 
یافته ها نیز حکایت از رفع 
نشدن ایرادات اساسی طرح 
صیانت چون ورود ستاد کل 
نیروهای مسلح به مساله حریم 
مجازی دارد.

مذاکرات ایران با روسیه، چین، 
آلمان، بریتانیا و فرانسه به 
صورت مستقیم برای لغو تمامی 
تحریم ها آغاز شده است. ایاالت 
متحده آمریکا نیز به صورت 
غیرمستقیم در مذاکرات حضور 
دارد. مذاکرات چند روز به طول 
خواهد انجامید. امیدها برای 
رسیدن به توافق باالست هرچند 
که موانع سختی نیز در مسیر 
قرار دارد.

مجلس این روزها مشغول بررسی یکی از جنجالی ترین طرح های خود و تاریخ پارلمان ایران است؛ »صیانت از حقوق 
کاربران شبکه های اجتماعی«. محتوای طرح هیچ نشانی از نامش ندارد. پلتفرم های بومی دل خوشی از آن ندارند. دولت 
هم این روزها وارد کارزار شده اما نه در مسیر مطلوب افکار عمومی. دولت طرحی اصالحی برای صیانت تهیه کرده اما 
ایرادات از قرار معلوم همچنان پابرجاست هرچند که در نهایت تصمیم گیری با پارلمانی است که در آن هیچ نشانی از تالش 

برای کنار زدن طرح صیانت و تهیه طرحی جامع و کامل با تضمین حقوق کاربران به چشم نمی خورد.
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اولین دور مذاکرات جدید ایران و 1+4 و آمریکا در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزیران برگزار شد

آغاز رسمی فرآیند احیای برجام
باالخره موعد مذاکره فرا رسید. دولت جدید ایران 
در طول ماه های گذشته همچون طرفین دیگر 
برجام پیغام پسغام های تریبونی مختلفی را با 
1+4 و البته آمریکا رد و بدل کرد. حاال اما موعد 
روسیه،  ایران،  است.  میز  یک  پشت  نشستن 
هستند که  طرف هایی  بریتانیا  و  آلمان  چین، 
برای  خود  مذاکرات  دیروز  از  مستقیم  طور  به 
احیای برجام یا به قول مسئوالن دولت سیزدهم، 
فرآیند لغو تحریم ها را آغاز کرده اند. آمریکا نیز 
حاضر  مذاکرات  این  در  غیرمستقیم  شکل  به 
است. واشنگتن پیشتر تسریع در روند دستیابی 
ایران  با  مذاکره مستقیم  به  منوط  را  توافق  به 
کرده بود. ایران اما پیشتر گفته بود که این مهم 
حاصل نمی شود مگر با لغو تمامی تحریم ها و 
اثبات حسن نیت کاخ سفید. علی باقری، معاون 
هیات  ریاست  ایران  امور خارجه  وزیر  سیاسی 
ایرانی را به عهده دارد. در این مذاکرات هم چنین 
مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی، رضا 

نجفی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت 
امور خارجه، غالمرضا پناهی، معاون امور ارزی و 
بین الملل بانک مرکزی، علی فکری، معاون وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، احمد اسدزاده، سرپرست 
و  نفت  وزارت  بازرگانی  و  الملل  بین  معاونت 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  شیبانی،  ابراهیم 
شورای راهبردی روابط خارجی به همراه تیم های 
کارشناسی شان علی باقری را همراهی می کنند.
جوزپ بورل،  رئیس سیاست خارجی اتحادیه 
ایران و  اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات میان 
1+5 به همراه هیات های سیاسی و دیپلماتیک 
انگلیس، آلمان، فرانسه، چین، روسیه و آمریکا در 
وین حضور دارند. البته هیات آمریکایی با توجه 
به خروج این کشور از برجام به طور مستقیم در 
هماهنگ کننده  توسط  و  ندارد  حضور  مذاکرات 
مذاکرات در جریان جزییات بحث  قرار می گیرد. 
مذاکرات احیای برجام در شش دور قبلی نیز 
اتاق  در  آمریکایی  هیات  رسمی  حضور  بدون 

مذاکرات برگزار شد. مذاکرات احتماال چند روز به 
طول می انجامد و هیچ ضرب االجلی برای پایان 
این دور از گفت وگوها در نظر گرفته نشده است. 
برخی اقدامات اما روند مذاکرات را پیچیده کرده 
است. یکی از این موضوعات یادداشت مشترک 
وزیر امور خارجه بریتانیا با همتای او در رژیم 
صهیونیستی است. موضوعی که از قرار معلوم با 
اعتراض 2 کشور دیگر اروپایی حاضر در مذاکرات 
برجام همراه شده است. نور نیوز، رسانه دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی این 
این  دیگری  رسانه  است.  اعالم کرده  را  مساله 

موضوع را تایید یا تکذیب نکرده است.
پیش از آغاز نشست هم طرف های عضو برجام 
را  نشستی  واشنگتن  و  تهران  حضور  بدون 
جهت بررسی چند و چون ماجرا برگزار کردند. 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین در صفحه توییترش نوشت: 
نشست غیررسمی هماهنگی شرکای برجام)بدون 

نشست  جهت  آمادگی  برای  آمریکا(  و  ایران 
هفتم  دور  آغاز  و  مشترک  کمیسیون  رسمی 
اظهارات  است.  برگزاری  در حال  وین  مذاکرات 
دولت  این مطرح می شود که  پی  در  اولیانوف 
ایران اخیرا و پس از وقفه ای که از ماه ژوئن در 
از سرگیری دور جدید مذاکرات وین ایجاد شده 
بود، اعالم کرد این مذاکرات روز 29 نوامبر]امروز[ 
از سر گرفته می شود. مقامات ایرانی اعالم کرده اند 
هیات ایرانی برای توافقی خوب و جهت لغو کلیه 
تحریم های غیرقانونی آمریکا در این مذاکرات 

مشارکت می کند. مذاکرات هسته ای در آخرین 
چارچوبی  به  دوازدهم  دولت  کاری  هفته های 
مشخص که بتوان به یک توافق محتمل برای 
رفع تحریم های غیرقانونی آمریکا برسد، نزدیک 
شده بود اما نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران و احتمال باالی حضور ابراهیم رئیسی در 
کاخ ریاست جمهوری ایران و البته آنچه از طرف 
مقامات ایرانی تعلل ایاالت متحده آمریکا نامیده 
شد، به نتیجه نرسید و در نهایت بیشتر از سه 

ماه متوقف شد. 



پیامک شما را دربـاره 
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در دهه 40 این منطقه تحت قرق درآمد و تا سال 57 
محلی ها حق ورود به آن را نداشتند. به گفته آنها ابتدا تنها 
بخشی از دشت زردابه و منطقه قرق شد، اما به تدریج بر 
وسعت منطقه ای که محلی ها را از آن بیرون راندند افزوده 
شد به طوری که دامداران ناچار شدند برای تعلیف دام شان 
بود  منطقه شان  250 کیلومتری  بجنورد که  آشخانه  تا 
بروند. با تحوالت رخ داده در سال 57 و پیروزی انقالب، 
محلی ها به سرعت وارد پناهگاه حیات وحش خوش ییالق 
شدند. در دهه 60 سازمان حفاظت محیط زیست تالش 
کرد منطقه را بار دیگر بازپس گیرد و حتی از نیروهای 
نظامی برای این کار کمک گرفت. با این حال رئیس وقت 
اداره محیط زیست شاهرود در نهایت برای پرهیز از هر 
گونه درگیری شیوه مسالمت آمیز را برگزید، گزینه ای که 
فعاالن محیط زیست  برخی  دارند.  انتقاد  آن  به  برخی 
بارها با گالیه از سازمان حفاظت محیط زیست خواستار 
اخراج دامداران شده اند، در مقابل گروه دیگری می گویند 
گره کور تعارض سازمان محیط زیست و دامداران محلی 
را نمی شود با زور باز کرد بلکه این کار نیازمند گفت وگو و 
تعامل است. اداره محیط زیست شهرستان شاهرود در 
این چند دهه بارها بر سر ساخت آغل و ... با دامداران 
دچار مشکل شده و دادگاه  این شهرستان پر از پرونده های 
مختومه ای است که در آن یک طرف دامداران نشسته 
بودند و سوی دیگر محیط بانان یا کارشناسان اداره محیط 

زیست شاهرود.

به دامدارها بی توجهی می شود
 سال 1400 که به گفته رضا اردکانیان، وزیر اسبق نیرو 
در 50 سال اخیر به لحاظ خشکسالی رکورد زده و با وجود 
نزدیک شدن به نیمه پاییز همچنان در بسیاری مناطق 
اداره  آن  تبع  به  و  دامداران  برای  نباریده،  شرایط  بارانی 
محیط زیست شاهرود هم دشوارتر شده است. دشت 
زردابه یا به گفته محلی ها »زردوا« توان تولید علوفه به 
نسبت تعداد دام موجود در این دشت را  ندارد و از طرفی 
گرانی بیش از حد خوراک دام هم بسیاری را مجبور کرده 
حتی بیش از سال های ترسالی در دشت بمانند. محمد 
مسلمی یکی از این دامداران است، او در سال های اخیر 
تالش کرد عالوه بر دامداری، بوم گردی و گردشگری را 
اقتصاد خانواده اش  به سبد  عنوان معیشت مکملی  به 
اضافه کند و از همین رو خانه اش را هم بازسازی کرد. 
مسملی  محمد  شد  باعث  کرونا  شیوع  حال  این  با 
که در منطقه شان به محمد پلنگ هم معروف است از 
گردشگری ناامید شود و راهکار را تنها را در دامداری ببیند. 
جنوبی  حاشیه  در  )شهری  را کالته خیج  او  که  روز  آن 
پناهگاه حیات وحش خوش ییالق با بیشترین میزان دام 
در منطقه( دیدیم تازه از خوراک دادن به دام هایش فارغ 
او می گوید: »من حدودًا دو روز پیش رفتم  بود.  شده 
خیج )روستایی در نزدیکی کالته خیج( برای خرید علوفه، 
تازه ارزان که با من حساب کرده کیلویی شش هزار تومان 
پول جو و شش هزار تومان پول یونجه دادم.« محمد 
راس   150 تا   100 حدود  تعداد گوسفندهایش  مسلمی  
است. او غیر از مخارج،  مشکل دیگری هم دارد که به 
تلفات دام برمی گردد. به گفته خودش در آخر برج دو 
آورده که فقط 10  باربندش  به  )اردیبهشت( 20 گوسفند 

راس آنها باقی مانده است.
نظر  در  دامداران  برای  سهمیه ای  معموال  عشایری  امور 
می گیرد. با این حال محمد مسلمی معتقد است این 

سهمیه کفاف آنها را نمی دهد. »امور عشایری در حد حرف 
است. دو بار از عید به این طرف امور عشایری به ما جو 
داد؛ یک دفعه کیلویی 3900 و یک دفعه کیلویی 5350 
گرفتیم. آخر جو یارانه ای 5350 تومان می شود؟ یک روز 
یک آقا و دو  خانم آمده بودند گفتم شما چه کاره اید؟ 
دیدم  باشیم ،  داشته  نظارت  آمده ایم  و  ماموریم  گفتند 
ذرت ها را برانداز می کنند. گفتم چه نتیجه ای از این کار 
به دست آوردید؟ شما حقوق تان را می گیرید. بدبخت ما 
مردمیم که دستمان به جایی بند نیست. نه دستمان به 
کسی می رسد نه حرف مان به گوش کسی می رسد و نه 
کسی می خواند. هر بار هم اعتراضی می کنیم می گویند 
آنچه انجام می دهند از باالست. االن به دامداران صنعتی 
جو به قیمت سه هزار تومان می دهند. شاید هم به سه 
تومان نرسد. مگر ما جزو آمار نیستیم با این همه کار و 
اشتغال که ایجاد می کنیم؟« محمد مسلمی برای ساخت 
آغل در دشت زردابه مدتی است با منابع طبیعی و به 
گفته خودش شکاربانی )محیط زیست( درگیر است و 
دادگاه های زیادی رفته و 5 حکم به نفع خودش گرفته اما 
هر بار بخش حقوقی این اداره ها با ماده  تبصره ای جلوی 
کارش را می گیرد. استدالل کارشناسان این اداره ها بر این 
استوار است که این دشت جزو محدوده ای است که در 
اختیار آنهاست و نباید در آن آغل جدیدی ساخته شود. 
محمد مسلمی به این موضوع باور ندارد. او می گوید: »قرار 
است هر چه می خواهد  قلم دستش  نیست هر کس 
بگوید. ما نیاز داریم به ما بها بدهند نه اینکه دو اداره جلوی 
ما بگیرد. محیط زیست به محیط انسان هم ربط دارد.«
بخش بزرگی از کالته خیجی ها سال ها بود در فصل پاییز 
دام هایشان را به سمت چاه های میامی )شهرستانی در 
شرق شاهرود و در حاشیه پارک ملی توران(  می بردند. 
امسال چرا این اتفاق نیفتاده است؟ مسلمی می گوید: 
»چاهی که سال قبل 30 تا 50 میلیون بوده االن تا 200 
میلیون تومان خرید و فروش شده من پولش را از کجا 
مال  آنقدر  امسال  بیاورد؟  کجا  از  بیاورم؟ همسایه من 
از گرسنگی مردند،  حرام شدند ، گم شدند  )دام( مردم 
و گرگ ها خوردند که کسی خبر ندارد. شما اگر می بینی 
ما گاهی تیزحرفی می کنیم، بددهنی می کنیم، به خاطر 
این است که به ما بی توجهی می شود. ما با بی توجهی 
شما  است؟  داشتن  سواد  چیز  همه  مگر  مخالفیم. 
سیرید، من گرسنه ام. ما معترضیم. ما ناراضی هستیم. 
ما به رئیس دادگاه هم گفتیم عدالت رعایت نمی شود. 

مسلمانی به عدالت اجتماعی است.«
حقوقی که محمد مسلمی از بیمه  دریافت می کند یک 
میلیون و 350 هزار تومان است . خدیجه عجم اکرامی، 
همسر او هم به دنبال این است که با توجه به مشکل 
ستون فقراتش از کار افتادگی بگیرد و بتواند حقوقی از 
صنایع دستی دریافت  کند اما این کار در پیچ و خم افتاده 

و به نتیجه نرسیده است.

گاهی پول نان خانه را ندارم
عزیز  به  خیج  کالته  در  را  عجم اکرامی«   »عزیز 
داشتی  و  پرواری  300 گوسفند  او  می شناسند.  حاجی 
)گوسفندی که فقط برای استفاده از گوشتشان پرورش 
از  را  زیادی  امسال گوسفندان  او  دارد.  نمی شود(  داده 
دست داده و از همین روست که هر وقت اسمی  از تلفات 
می آید همه به عزیز حاجی اشاره می کنند. عزیز حاجی 
»ما 17  در دشت می گوید:  زمان بندی حضورش  درباره 

عید به زردوا رفتیم تا 60 عید )پایان اردیبهشت(. بعد یک 
ماه سر کوه )ارتفاعات جنگل اولنگ( بودیم و حاال هم 
آمده ایم سر باربند و خوراک می دهیم. من 300 میش 
داشتم که 250 تا باقی مانده و 50 میش تلفات داده ام. 
بره های شیری هم که 200 تا بودند از آنها تنها 100 تا باقی 
تلف  دیگر  روز پیش هم یک میش  دو  مانده. همین 
شد. خوراک هم که گران است. جو کیلویی شش هزار و 
خرده ای می خرم، کاه چهار هزار و 800 و یونجه شش هزار 
و 100 تومان.« با این اوضاع عزیز عجم اکرامی معتقد است 
امسال مال دار با خاک یکسان شده. به گفته او »همین 
ها که مانده اند اگر در زمستان خوراک پیدا نکنند، همگی 
تلف می شوند. چاه های میامی که اصال نمی شود سراغش 
رفت. امسال که خشکسالی است آنها که دامشان در کویر 
بوده یک ماه به عید رفته و چاه ها را هم اجاره کرده اند و 
اگر بخواهیم هم چاهی برای اجاره باقی نمانده است«.

است.  خراب  خوراک  اندازه  به  هم  دام  فروش  اوضاع 
روی  ما  پرواری های  »االن  می گوید:  عجم اکرامی  عزیز 
می گویند  و  دارم  چاق  من 20 میش  مانده.  دست مان 
نمی خریم چون مردم توان خرید گوشت را ندارند.« این 
شرایط باعث شده این دامدار با وجود مال داری گاهی در 
نان خوردن روزانه خانواده هم بماند. عزیز دو پسر دارد 
که گاه چوپانی می کنند و گاه در خانه اند. گرفتن چوپان 
به تنهایی ماهی شش میلیون تومان هزینه دارد، از این 
روست که تنها سردامدران از پس آن برمی آیند. چاه را 
هم همین سردامدارها می گیرند و بقیه به دشت خشک 

می روند.

دام بر زمینِ زَبر است
»علینقی عجم اکرامی«  با بیش از هزار راس گوسفند 
است.  به گفته خودش 55 سال  منطقه  از سردامدران 
صحرابانی کرده و درآمدش از دام بوده. با این حال امسال 
ناچار شده از پس اندازش خرج کند تا بتواند دامش را 
نگه دارد. او هم مانند بقیه دامداران حضور دام در این 
سال سخت در دشت زردابه را از سر ناچاری می داند. او 
می گوید: »االن هر کسی دستش کمی  مو دارد می تواند 
مالش را نگه دارد و خوراک دهد. کسی که ندارد سر به 
صحرا می گذارد. صحرا چیزی ندارد اما دامدارها از البدی 
)ناگزیری( این کار را می کنند. آنجا تانکری 300، 400 هزار 
تومان آب باید بخرند. قدیم ها می گفتند دام اگر شالی 
بخورد می میرد اما االن در کالته خیج شالی ها را می آورند 

و می فروشند.«
دام کالته خیج  این سال ها  در  است  معتقد  دامدار  این 
شیر  )ماه(  برج   5 »سابق  نمی خواند:  صحرایش  با 
4.5 کیلو کشک خشک  گوسفندی  هر  از  می گرفتیم. 
ما  به  دو کیلو کره  نزدیک  یعنی  و 25 سیر  می کردیم 
اینها جدا از پنیر است اما االن یک ماه جواب  می داد. 
نمی هد. مال زیاد شده و بر زمین ِزَبر است )دشت توان 
سوال  جا  هر  ندارد(.  را  دام  تعداد  این  به  علوفه رسانی 
می کنیم، مال از بین رفته و کم شده. اما کالته خیج ما 

دارد«. مال  هزار  هنوز 40 
چرا روندی که در بقیه مناطق اتفاق افتاده در کالته خیج 
برعکس است؟ »چون کار کم است. من چهار پسر دارم. 
یکی در کار دولتی است. چند سال در مخابرات با حقوق 
کار  سر  را  کسی  هر  شده.  بیمه  حاال  تا  کرده  کمی کار 
نمی گیرند و باید یک پارتی داشته باشی. مخصوصا قشر 
دامدار را به پیاز پوست کردن هم نمی برند. سه پسر دیگرم 

دامدارند. پسرهای من هر کدام از یکی بهتر، ولی چاره 
چیست؟ دامداری سخت است. من 55 سال است که 
بیرون بودم و دامدار بودم. خانمم با دختربچه ها بره ها 
به  امروزی دیگر دست  را خدمت می کرد ولی زن های 
را  بچه ات  بگویی گوسفند داری،  االن  نمی زنند.  گوسفند 

نمی خواهند. کار دنیا همین است دیگر.«
علینقی عجم اکرامی درباره دامدارانی که استطاعت مالی 
دامدارها  از  »بسیاری  اینطور می گوید:  هم  دارند  اندکی 
حقوق بازنشستگی شان را از بام می ریزند تا دام بخورد. 
همه این کارها را که می کنیم، چه کسی سودش را می برد؟ 
واسطه ها. اگر اتحادیه داشته باشیم برای ما دامدارها بهتر 
است. گوشتی که از ما 110 هزار تومن می گیرند بخش 
بخش می کنند و به شما می فروشند. همین است که من 

و شما ضرر می کنیم و واسطه سود می کند.«

می خواهیم به همه پرونده عشایری دهیم
علیرضا یاوری، سرمحیط بان خوش ییالق هم معتقد 
است میزان علوفه و خوراک دامی که دامداران کالته خیج 
حرف   او  است.  نیازشان  حد  از  می کنند کمتر  دریافت 
دامداران درباره باال رفتن قیمت اجاره زمین های کشاورزی 
به خسارت های گسترده دام در این منطقه را تایید می کند 
و می گوید: »اگر قیمت  چاه ها پایین بود آسیب کمتری به 
منطقه وارد می شد اما در حال حاضر شاهد حضور گسترده 

دامداران هستیم.«
رضا نقی زاده، رئیس امور عشایری شاهرود درباره چالشی 
که دامداران کالته خیج برای تامین خوراک دام دارند و 
به واسطه آن به گفته خودشان ناچارند زمان زیادی را در 
دشت زردابه بمانند به »پیام ما« می گوید: »توزیع خوراک 
با تشکل های عشایری در سطح شهرستان انجام می شود 
به  را  می کنند  دریافت  سمنان  از  سهمیه ای که  آنها  و 
عشایر کالته های غربی -که کالته خیجی ها هم جزوشان 
نام  هستند-می رساند. در سرشماری سال 1387 فقط 
از این لیست جا مانده اند.  35 دامدار آمده و بسیاری 
برای همین ما اسامی بیش از 200 دامدار منطقه را در 
سرشماری جدید گنجانده ایم که اگر مرکز آمار در مذاکره با 
جهاد کشاورزی و امور عشایری بپذیرد و به ما ابالغ کند، 
بتوانیم نهاده  دامی را به آنها بدهیم. عالوه بر این تامین 
نهاده آمار جدید به ما کمک می کند در تامین آب،  جاده، 

بهسازی چشمه و ... هم خدماتی ارائه دهیم.«

کار دولتی ها نمادین است
خسرو خندان، عضو موسسه طنین طبیعت تیرگان 
که چند سالی در این منطقه به کار توانمندسازی و ارتباط 
با دامداران مشغول بوده معتقد است معموال مسئوالن 
به دنبال  آماردهی درباره فعالیت خودشان هستند و امور 
عشایری هم از این قاعده مستثنا نیست. او می گوید: 
»کمکی که امور عشایری به دامدارن در این زمینه می کند 
هم در نهایت پاسخگو و راه حل این چالش نخواهد بود. 
مگر امور عشایری در نهایت چقدر می  تواند کمک کند؟ 
اقداماتی که دولت انجام می دهد بیشتر نمادین است و 
اینکه آمار عشایر را باال ببرد فقط زدن چسبی روی زخم 

آنهاست.«
تعارض  این  دیگر  طرف  شاهرود  زیست  محیط  اداره 
است،  دامداران به واسطه آنکه توان تامین خوراک دام را 
ندارند در زمان مناسبی وارد دشت نمی شوند و مدت  زمان 
حضورشان هم بیش از اندازه است. این در حالی است 

ندارند. علی اکبر  این دامداران پروانه چرا هم  اغلب  که 
قربانلو، رئیس اداره محیط زیست شاهرود در گفت وگو 
با »پیام ما« به سابقه توافقاتی که با دامداران داشته و 
به آنها عمل نشده اشاره می کند: »قرار شد بیش از 10 
سال ممیزی کنیم و پروانه چرا به آنها بدهیم اما دامداران 
استقبال نکردند. توافقی هم داشتیم که 15 فروردین وارد 
دشت و ابتدای خرداد از آن خارج شده و در پاییز هم یکی 
دو ماه حضور داشته باشند که این توافق هم رعایت نشد. 
متاسفانه آنقدر من و همکارانم گفته ایم و حرف زده ایم که 

خسته شده ایم.«

آماده حمایت از دامداران هستیم
این  چرا  شدند  وارد  جلسه  به  ابتدا  دامداران  اگر 
ممیزی انجام نشد که آنها بتوانند پروانه بگیرند و به این 
شود؟  سامان دهی  خوش ییالق  در  دام  چالش  ترتیب 
جواب به این پرسش، ریشه تمام اختالفات این چند دهه 
است که هم قربانلو در پاسخ هایش به آن اشاره می کند و 
هم خسرو خندان و آن به »اعتماد« برمی گردد؛ اعتمادی 
که مخدوش شده است. قربانلو می گوید: »دامداران فکر 
می کنند اگر ممیزی شود دولت آنها را بیرون می کند، در 
حالی که این اتفاق نیفتاده است. منابع طبیعی و محیط 
زیست بارها به دامداران گفته اند بیایید ممیزی کنید. در 
این ممیزی دشت زردابه در منطقه امن می افتد و آنها 
نمی خواهند از منطقه امن بیرون بروند.« خسرو خندان 
توافقی  هر  اگر  می کنند  فکر  »دامداران  می گوید:  هم 
داشته باشند و حد و مرزی تعیین شود، ممکن است 
دچار خسران شوند و آنها را از منطقه بیرون کنند. این 
بی اعتمادی که بین کالته  خیجی ها و محیط زیست شکل 
گرفته یک موضوع یک شبه نیست که انتظار داشته باشیم 
به سرعت و با چند جلسه حل شود. همین بی اعتمادی 
بن بست  به  منطقه  این  در  را  تعارض  است که موضوع 

کشانده و در یک حالت قفل شدگی قرار داده است.«
این فعال محیط زیست معتقد است در چنین شرایطی، 
تا زمانی که قیمت دام و گوسفند به هزینه هایی که دامدار 
برایش انجام می دهد تطابق نداشته باشد طبق یک قاعده 
طبیعی تعداد دام کاهش خواهد یافت و در زمان ترسالی 
و بهتر شدن شرایط مرتع باز شاهد افزایش تعداد دام 
خواهیم بود. به گفته او آنچه تعداد دام را مشخص می  کند 

بازار است و ممیزی و .. کمکی نمی کند.
قربانلو مشکل دیگر مرتع در دشت زردابه را مشاع بودن 
تعهداتی که  باعث می شود  آن می داند، همین موضوع 
دامداران درباره زمان بندی ورود و خروج می دهند شکننده 
برای  ممیزی  بتوانیم  ما  »اگر  می کند:  اضافه  او  باشد. 
مراتع داشته باشیم این معضل مشاع بودن هم از بین 
بتوانیم  دامداران گفته ایم که هر چقدر  به  بارها  می رود. 
از آنها حمایت می کنیم. البته ممکن است چون دولتی 
هستیم به ما گوش نکنند اما اگر مشابه پارک ملی توران 
یک انجمن قوی وارد شود و با آنها صحبت کند، تاثیر 
بیشتری داشته باشد و همین سبب شود آنها بخواهند 
پروانه بگیرند و بر اساس زمان بندی وارد شوند. به نفع 

خود دامداران است که مراتع احیا شود.«
خسرو خندان اما رسیدن به این ایده آل را بسیار دشوار 
می داند: »شکل دادن به یک نهاد جمعی حتی در یک 
محیط شهری به اندازه کافی سخت است ، حال شما 
می خواهید این را بین دامداران حول یک نفع مشترک 

شکل دهید که بسیار دشوارتر خواهد بود.«

گردشگری نمی تواند جایگزین دامداری شود
او در این باره که آیا گردشگری قادر خواهد بود معیشت 
مکملی برای دامداران ایجاد کند، می گوید: »گردشگری و 
دامداری به واسطه درآمدی که ایجاد می کنند قابل مقایسه 
نیستند. ضمن اینکه متولی جمعی هم نمی توان بر آن 
گذشت. عالوه بر اینها دامداران چنان درگیر چالش های 

ریز و درشت هستند که نمی توانند این کار را بکنند.«
راه حل از نظر این فعال محیط زیست قدم های کوچک 
دیوار  بتواند  قدم هایی که  است؛  مداوم  و  پیوسته  اما 
بی اعتمادی میان محیط زیست و دامداران را ذره ذره 
راه حل مشترک گرد  پیرامون یک  را  آنها  و  کوتاه کند 
هم آورد. او بار دیگر تاکید می کند تعارضی که نزدیک به 
نیم قرن سابقه دارد نه با یک گزارش قابل حل است و 
نه با برگزاری یک کارگاه و یک جلسه و حتی یک سال 
مداوم  و  پیوسته  و  به کارهای طوالنی مدت  »باید  کار. 
امید بست، از جمله کارهایی که در این زمینه می توان 
انجام داد اصالح طرح مدیریت خوش ییالق با مشارکت 
محلی ها است که بتوان با جابجایی زون بندی هایی که 
تنها روی کاغذ وجود دارد، به طرح مدیریتی رسید که 
همه به آن پایبند باشند و اعتماد مخدوش شده نیز بین 
دو طرف احیا شود.« رئیس اداره محیط زیست شاهرود 
از جمله موافقان این طرح است. او این پیشنهاد را به 
اداره کل محیط زیست سمنان داده است: »دشت زردابه 
در شرایط فعلی شرایط خوبی ندارد،  ما پیشنهاد دادیم 
چنین  حال  این  با  باشد،  ارتفاعات  در  امن  منطقه  که 
باید در شورای  اداره کل هم نیست و  تغییراتی دست 
را  پیشنهاد  این  ما  تصویب شود.  زیست  عالی محیط 
داده ایم و با جابجایی منطقه امن صددرصد موافقم.«

مناطق  مطالعات  طرح های  مدیر  داوودی،  کیانوش 
چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست از جمله کسانی 
از نگاه او  باز کند.  است که شاید بتواند این گره کور را 
ایده ال این است که دو طیف مرافعه و تعارض کنار هم 
نشسته و نقاط مثبت را وسط بگذارند تا بتوانند به یک 
منفعت برد-برد برسند. داودی می گوید: »طبیعی است 
و  رعایت کنیم  را  قانون  ناچاریم  عنوان دولت  به  ما  که 
نمی توانیم فراتر از چارچوب ها کاری را انجام دهیم زیرا 
تالش  هم  موضوع  این  در  می شود.  محسوب  تخلف 
می کنیم تا در محدوده همین چارچوب ها به یک معادله 

برسیم.« برد-برد 
دل  در  باز  نگاه کنید  دشت که  به  گردنه   از  روزها  این 
می گویید »هللا اکبر«! اما این بار این گفته نه از بابت زیبایی 
دشت و حیات وحش آن بلکه از این روست که می بینید 
چطور نیم قرن کشاکش و تعارض میان دامداران و محیط 
زیست توانسته »زردابه« را به مرز احتضار برساند. داوودی 
به  پناهگاه حیات وحش خوش ییالق  از  در گفته هایش 
عنوان یکی از ارزشمندترین زیستگاه های ایران نام می برد 
اما این دشت تنها زمانی به روزهای خوش گذشته باز 
خواهد گشت که تمامی ذی نفعان بتوانند در تعامل با هم 

به راه حل مشترکی برسند. 

دامداران کالته خیج، فعاالن و مسئوالن محیط زیست شاهرود در گفت وگو با »پیام ما« از اختالف ها 
بر سر دشت زردابه می گویند 

نیم قرن تعارض در پناهگاه »خوش ییالق«
دامداران می گویند محیط زیست بدون در نظر گرفتن حق عرفی جامعه محلی مرتع آنها را در اختیار گرفته است

خندان، فعال محیط زیست: بی اعتمادی بین کالته  خیجی ها و محیط زیست، تعارض در این منطقه را به بن بست کشانده است
مسلمی، دامدار: سهمیه امور عشایری کفاف ما را نمی دهد

عزیز حاجی، دامدار: دام هایی که زنده مانده اند اگر در زمستان خوراک پیدا نکنند، همگی تلف می شوند

اداره محیط زیست شاهرود 
طرف دیگر این تعارض است،  
دامداران به واسطه آنکه توان 
تامین خوراک دام را ندارند 
در زمان مناسبی وارد دشت 

نمی شوند و مدت  زمان 
حضورشان هم بیش از اندازه 
است. این در حالی است که 

اغلب این دامداران پروانه چرا 
هم ندارند

یاوری، سرمحیط بان 
خوش ییالق: میزان علوفه 

و خوراک دامی که دامداران 
کالته خیج دریافت می کنند 
کمتر از حد نیازشان است. 

قیمت اجاره زمین های 
کشاورزی باعث خسارت 

گسترده دام شده. اگر قیمت  
چاه ها پایین بود آسیب کمتری 

به منطقه وارد می شد اما 
در حال حاضر شاهد حضور 

گسترده دامداران هستیم

 اسم گردنه را »هللا  اکبر« گذاشته بودند. از بیژن فرهنگ دره شوری، کارشناس پیشکسوت سازمان حفاظت محیط زیست که بپرسی می گوید آن سال ها )ابتدای دهه 50( 
وقتی به گردنه می رسیدی و از آنجا نگاهی به دشت زردابه می انداختی از این همه زیبایی در دل می گفتی »هللا  اکبر«. نزدیک به نیم قرن بعد به گردنه که برسی و از آنجا 
نگاهی به منظره روبه رو بیندازی، تک درختی تنها می بینی و دشتی که علف های کوتاه بر آن روییده. سالی که مثل امسال کم باران باشد آن علف های کوتاه هم آنچنان تنک 
می شود که هر وزش بادی از میان دشت خاک را بلند می  کند. پناهگاه حیات وحش خوش ییالق در شهرستان شاهرود دهه هاست موضوع مناقشه و تعارض سازمان حفاظت 
محیط زیست و جوامع محلی اطراف آن است. دولت می گوید دشت جزو مناطق سازمان حفاظت محیط زیست است و در مقابل جامعه محلی پاسخ می دهد پیش از آنکه 
سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان شکاربانی وجود داشته باشد دشت به آنها تعلق داشته. آنها می گویند محیط زیست بدون در نظر گرفتن حق عرفی جامعه محلی 

مرتع آنها را در اختیار گرفته و از این رو آنها ضرورتی نمی بینند به آنچه روی کاغذ جزو منطقه امن ذکر شده احترام بگذارند و دام شان را خارج کنند.

فعاالن محیط زیست بارها 
خواستار اخراج دامداران 

شده اند، در مقابل گروه دیگری 
می گویند گره کور تعارض 
سازمان محیط زیست و 

دامداران محلی را نمی شود با 
زور باز کرد بلکه این کار نیازمند 

گفت وگو و تعامل است
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ارزروم  استان  ارتفاعات  از  ارس  رودخانه 
از  پس  و  گرفته  سرچشمه  ترکیه  کشور 
ارمنستان،  مشترک کشورهای  مرز  از  عبور 
شمال  در  سرانجام  ایران،  و  آذربایجان 
آذربایجان شده  وارد کشور  اردبیل   استان 
و پس از اتصال به رودخانه کورا در نهایت 
در  رودخانه  این  می ریزد.  خزر  دریای  به 
و  بوده  طول  کیلومتر   1072 دارای  نهایت 
میلیون   9000 حدود  سالیانه  متوسط  آورد 
متر مکعب دارد. سهم ارمنستان از جریان 
آب سالیانه رودخانه ارس 39، ترکیه 35، 
است.   درصد   11 آذربایجان  و   15 ایران 
رودخانه  این  مشترک  منافع  به  توجه  با 
برای چهار کشور ترکیه، ایران، ارمنستان و 

معاهداتی  در سال های گذشته  آذربایجان، 
که  شده  منعقد  ذی نفع  کشورهای  بین 
دوستی  عهدنامه  به  می توان  میان  آن  از 
اشاره  ایران  و  سابق  شوروی   1299 سال 
از  استفاده  عهدنامه  این  اساس  بر  کرد. 
تسهیم  مساوی  به طور  ارس  رودخانه  آب 
شوروی  فروپاشی  از  پس  البته  و  شد 
و  آذربایجان  کشورهای  تشکیل  و  سابق 
باقی  خود  قوت  به  معاهده  این  ارمنستان 
و در حال انجام است. در مورد کشور ترکیه 
و موضوع رودخانه ارس، چون کشور ترکیه 
تمایلی  طبیعی  به طور  بوده  باالدست  در 
همین  به  و  نداشته  هم  معاهده  انعقاد  به 
توافقنامه ای  یا  تاکنون هیچ معاهده  دلیل 

در مورد ارس با دولت ایران تدوین نشده 
است.

1200 میلیون مترمکعب  با حجم  سد ارس 
حاصله  روان آب های  منتهی الیه  در  تقریبا 
ارس  در محل  ارمنستان  و  ترکیه  از خاک 
کیلومتری   35 و  آذربایجان  با  مشترک 
واقع  غربی  آذربایجان  استان  در  پلدشت 
 4000 پذیرش  در  مهمی  شاخص  و  شده 
وارده  روان آب های  مترمکعب  میلیون 
می شود،  محسوب  ترکیه  و  ارمنستان  از 
در  جریانات  کمبود  هرگونه  که  به طوری 
رودخانه ارس که ناشی از افزایش مصرف 
باشد،  ارمنستان  و  ترکیه  سدسازی های  و 
سپس  و  شده  آشکار  ارس  سد  در  ابتدا 

مستقیما در مصارف پایین دست که عمدتا 
خواهد  تاثیر  است  ایران  اراضی کشاورزی 

گذاشت.
ذینفع  دولت های  مرزی،  توافقات  طبق 
رودخانه  مسیر  طول  در  که  دارند  تعهد 
ارس، برای رعایت نیازهای محیط زیستی، 
به  و  ثانیه  در  مترمکعب   35 باید  همواره 
در  مترمکعب  میلیون   1000 حدود  عبارتی 
تداوم  رودخانه  در  پایدار  آب  جریان  سال 
اول  دلیل؛  دو  به  بنابراین  باشد.  داشته 
به آب  نیاز  و دوم  نیازهای محیط زیستی 
کشاورزی در حوضه آبریز ارس، دولت های 
لجام گسیخته  صورت  به  نمی توانند  ذینفع 
و  سدسازی  طرح های  اجرای  به  نسبت 
اقدام  ارس  سد  باالدست  در  توسعه ای 
منافع کشورهای  صورت  این  در  زیرا  کنند 
و  ایران  اسالمی  )جمهوری  پایین دست 
آسیب  شدت  به  آذربایجان(  جمهوری 

دید. خواهد 
حوضه  باالدست  در  ترکیه  آبی  اقدامات 
پروژه  یا   DAP عنوان  تحت  ارس  آبریز 
آناتولی شرقی دو کشور ایران و آذربایجان 
را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد 
برای  بیشتر  مخرب  تاثیرات  طوری که  به 
جهت  به  آذربایجان  برای  کمتر  و  ایران 
بود.  خواهد  کورا  آب  پر  رودخانه  وجود 
سد   12 ترکیه،  شرقی  آناتولی  پروژه  در 
مترمکعب  میلیارد   3000 حدود  حجم  با 
تعداد  این  از  است.  شده  پیش بینی 
که  رسیده اند  بهره برداری  به  سد  هفت 
در  »کاراکورت«  سد  آن  شاخص ترین 
 1400 حجم  با  »ساری قمیش«  ناحیه 
از سال گذشته  و  بوده  میلیون مترمکعب 
این سد به بهره برداری رسیده است. سد 
»سویلمز« در همین منطقه در حال اجرا 
مطالعه  دست  در  دیگر  سد  چهار  و  بوده 
است. در همین رابطه دولت ارمنستان نیز 
سد   130 از  بیش  ارس  آبریز  حوضه  در 
 3265 حجم  با  انحرافی  سد  و  مخزنی 
از  داشته که  نظر  زیر  مترمکعب  میلیون 
میان آنها تاکنون 31 طرح به بهره برداری 
رسیده، 32 طرح در حال اجرا و 67 طرح 

است. مطالعه  دست  در 
آبخور  اراضی کشاورزی  وسعت  ایران  در 
رودخانه ارس مانند شرکت کشت و صنعت 
مغان، پارس، پلدشت و سایر اراضی که از 
چند دهه گذشته در سه استان آذربایجان 
اردبیل در حال  و  آذربایجان شرقی  غربی، 
هزار  یکصد  حدود  هستند،  بهره برداری 
به  که  آبیاری  شبکه های  وسعت  و  هکتار 
حدود  نیز  رسیده اند  بهره برداری  به  تازگی 
یکصد هزار هکتار تخمین زده می شود. در 
مجموع نیاز آبی این اراضی بیش از 1500 
میلیون مترمکعب برآورد می شود، بنابراین 
بوده  نرمال  شرایط  اگر  حالت  بهترین  در 
سد  وارد  آب  مترمکعب  میلیارد  چهار  و 
دوستی  عهدنامه  احتساب  با  شود  ارس 
نیاز محیط زیستی  1299 و در نظر گرفتن 
رودخانه ارس، 50 درصد حقابه ایران قادر 

این  کشاورزی  آبیاری  آب  نیاز  تامین  به 
اقدامات دو  سه استان است ولی چنانچه 
دولت ترکیه و ارمنستان برای اجرای تعداد 
یادشده محقق شود که قطعا هم  سدهای 
جدی  چالش  یک  بود،  خواهد  همین طور 
استان  سه  در  ارس  آبخور  اراضی  برای 
شمال غربی ایران به وجود آمده و روزهای 

می شود. پیش بینی  ارس  برای  سیاهی 

چند پیشنهاد برای حل مسئله
امور  وزارت  ابتدا  در  می شود  پیشنهاد 
از مجاری  به سرعت  نیرو  خارجه و وزارت 
و  کرده  پیگیری  را  موضوع  دیپلماتیک 
ترکیه  دو کشور  به  مقتضی  یادداشت های 
اجرای  از  جلوگیری  برای  ارمنستان  و 
کنند.  ارسال  سدسازی  طرح های گسترده 
حقوق  کنوانسیون  که  آنجایی  از  هرچند 
 1997 بین المللی  آبراه های  از  استفاده 
رضایتمندی  حداکثر  بر  مبنی  نیویورک 
ترکیه  دولت  تایید  به  ذی نفع  دولت های 
کمی  پیگیری ها  بالطبع  است،  نرسیده 
می تواند  ایران  دولت  ولی  است  دشوار 
بین الملل،  عرف  قوانین  به  استناد  با 
بین المللی  مجامع  در  را  خود  اعتراضات 

کند.  مطرح 
است  نیاز  دوم  مرحله  در  دیگر  سوی  از 
مقدمات تشکیل سازمان کشورهای حوضه 
آبریز ارس در دستور کار قرار بگیرد و برای 
کشور  چهار  منافع مشترک  عملیاتی کردن 
بر  عالوه  شود.  تالش  ارس  آبریز  حوضه 
جهاد کشاورزی  و  نیرو  وزارتخانه  دو  اینها 
باید روزهای تاریک رودخانه  اکنون  از هم 
ارس را که با کاهش آورد رودخانه در پیش 
اینکه  از  قبل  تا  کنند  پیش بینی  است، 
زاینده رود  آبریز  از جنس حوضه  مشکالتی 
برنامه های  شود،  حادث  منطقه  این  در 
از  استفاده  و  آب  مصرف  ریاضتی کاهش 
جدی  طور  به  را  بر  آب  الگوی کشت کم 
چندان  نه  آینده  در  تا  بگیرند  پیش  در 
دور و کاهش محسوس جریان آب ارس، 

نشویم. غافلگیر 

|پیام ما| با صدور قرار نهایی دادسرای انقالب 
نقده درباره پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران، 
قصور سه مدیر وقت سازمان حفاظت محیط 

زیست محرز دانسته شد.
دادگستری  یک  پایه  وکیل  داس مه،  محمد 
را  این حادثه  که وکالت خبرنگاران حاضر در 
به »پیام ما«  این خبر  اعالم  با  بر عهده دارد، 
گفت: »بازپرسی دادسرای عمومی نقده به 5 
دلیل اتهام راننده و سه نفر از مدیران را محرز 
دانسته و قرار نهایی توسط دادستان عمومی 
بر  تایید قرار گرفته است.  نقده مورد  انقالب 
این اساس پرونده برای ادامه رسیدگی قضایی 
و رسیدگی به اتهامات مسئوالن به دادسرای 
عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان غربی 

شد.« ارسال 
عمومی  دادسرای  به  »پرونده  داد:  ادامه  او 
قرار  با  غربی  آذربایجان  استان  مرکز  انقالب 
این  اساس  بر  و  شده  ارجاع  صالحیت  عدم 
در  احتیاطی  بی  دلیل  به  اتوبوس  راننده  قرار، 
و  شده  شناخته  اول  ردیف  متهم  رانندگی  امر 
یعنی  سفر  این  هماهنگی  مسئوالن  ادامه  در 
مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، 
و  ارومیه  دریاچه  احیای  استانی ستاد  رئیس 
ارومیه  شهرستان  زیست  محیط  اداره  رئیس 
متهمان ردیف دوم شناخته شدند و علت اتهام 
آنها بی مباالتی و قصور مسئوالن هماهنگی سفر 

منجر به فوت به علت عدم تامین وسیله نقلیه 
مناسب با شرایط راه و جغرافیایی منطقه و بدون 
هماهنگی با ادارات مرتبط ایمنی ترافیک عنوان 
اینکه قصور  بر  با تاکید  شده است.« داس مه 
شده  یاد  دالیل  به  سفر  هماهنگی  مسئولین 
محرز دانسته شده، اضافه کرد: »در مفاد قرار، 
بازپرس تصریح کرده که با توجه به اینکه نظر 
احوال  و  اوضاع  با  نفره کارشناسی  سه  هیئت 
مسلم پرونده در تضاد است بنابراین، اعتبار و 
وجاهت ندارد. بنابراین بازپرس نظریه هیات سه 
نفره کارشناسی را که اتهام این حادثه را صرفا 
متوجه راننده اتوبوس دانسته باطل کرده است.«

این وکیل دادگستری همچنین گفت: »عالوه 

توسط  دولتی،  مسئول  مقام  سه  راننده،  بر 
و  شده  متوجه شان  اتهام  نقده  دادستانی 
دادسرای  در  متهمان  تعداد  افزایش  احتمال 
دارد.« وجود  غربی  آذربایجان  استان  مرکز 

نظریه کمیسیون  برحسب  داس مه  به گفته 
نفره  سه  هیات  نظریه  و  تصادفات،  عالی 
غربی متشکل  آذربایجان  راه  پلیس  فرمانده 
و   بازرسی  رئیس  راه،   پلیس  فرمانده  از 
رئیس راه آذربایجان غربی و  رئیس نظارت 
طبق  و  غربی  آذربایجان  جاده ای  عملیات  بر 
و  راهداری  سازمان  _عمقی  تحلیلی  گزارش 
حمل و نقل جاده ای کشور، مسئوالن سفر و 

بودند. مقصر  حادثه  بروز  در  میزبان 

پروژه های سدسازی ترکیه و ارمنستان بیشتر از آذربایجان، بر محیط زیست ایران اثر می گذارد

ارس در انتظار روزهای سیاه
اگر سدسازی های کشورهای همسایه اجرا شود، یک چالش جدی برای اراضی آبخور ارس در سه استان شمال غربی ایران به وجود می آید

نیاز است مقدمات تشکیل سازمان کشورهای حوضه آبریز ارس در دستور کار قرار بگیرد و برای عملیاتی کردن منافع مشترک چهار کشور 
حوضه آبریز ارس تالش شود

وکیل خبرنگاران حادثه اتوبوس محیط زیست:

قصور سه مدیر محیط زیست در سانحه اتوبوس محرز دانسته شد

13 دامگاه پرندگان 
مهاجر در هورالعظیم 

تخریب شد
تاالب  شده  حفاظت  منطقه  یگان  فرمانده 
هورالعظیم گفت: 13 دامگاه زنده گیری غیرمجاز 
پرندگان آبزی مهاجر در این تاالب بین المللی 
شد. تخریب  و  شناسایی  محیط بانان  توسط 

علی سجاد جاللی در حاشیه این عملیات با بیان 
اینکه تاالب هورالعظیم همه ساله با آغاز فصل 
سرما شاهد فعالیت گسترده شکارچیان غیرمجاز 
پرندگان مهاجر است، به ایرنا گفت: صید پرندگان 
آبزی با آغاز فصل مهاجرت پرندگان آبزی از اویل 
مهر تا اواخر بهمن در این تاالب شدت می یابد.

ایجاد  با  غیرمجاز  شکارچیان  داد:  ادامه  او 
دامگاه هایی که در زبان محلی به آن "محمیه" 
گفته می شود، اقدام به صید گسترده پرندگان 

می کنند. مهاجر 
جاللی افزود: در هفته های گذشته نیز دامگاه های 
مختلفی از شکارچیان توسط یگان حفاظت از 
و  شناسایی  هورالعظیم  تاالب  زیست  محیط 
دامگاه های  تعداد  ولی  است  شده  جمع آوری 
جمع آوری شده در عملیات امروز بسیار کم سابقه 

بوده است.
تاالب  از  حفاظت  یگان  امکانات  کمبود  او 
با  برخورد  در  چالش  مهم ترین  را  هورالعظیم 
متخلفان دانست و ادامه داد: تاالب هورالعظیم 
با 125 هزار هکتار مساحت بزرگترین و شناخته 
شده ترین تاالب بین المللی ایران است که هر 
آن  در  پرندگان مهاجر  باالترین جمعیت  ساله 
ثبت می شود ولی امکانات یگان حفاظت هیچ 

با اهمیت تاالب ندارد. تناسبی 
تخریب  انجام  هنگام  در  داد:  ادامه  جاللی 
و  متخلفان  میان  درگیری  شاهد  دامگاه ها، 
ماموران یگان حفاظت بودیم که ضعف امکانات 
و نیرو، برخورد با این شکارچیان متخلف را دشوار 
کرد. رضا نیک فلک، کارشناس محیط زیست نیز 
ایجاد دامگاه را خطرناکترین نوع صید پرندگان 
دانست و گفت: این دامگاه ها توسط شکارچیان 
غیرمجاز در منطقه حفاظت شده تاالب و هم در 
خارج از تاالب ایجاد می شوند که تهدیدی جدی 

برای پرندگان مهاجر در منطقه هستند.
فصل  آغاز  از  پیش  شکارچیان  داد:  ادامه  او 
مهاجرت پرندگان زمین هایی به وسعت 50 تا 
300 هکتار را قروق می کنند و با احداث خاکریز و 
ایجاد کانال آب، این محوطه را آب گیری می کنند 
و اجازه تردد در این محدوده را به کسی نمی دهند 
تا با ایجاد امنیت ظاهری و دانه ریزی، زمینه 
برای جذب پرندگان به محدوده صید را فراهم 

کنند.

»اودری آزوله« بار دیگر 
رئیس یونسکو شد

اودری آزوله، دبیرکل سازمان آموزشی، علمی، 
فرهنگی ملل متحد )یونسکو( برای یک دوره 
انتخاب  دیگر به ریاست این نهاد بین المللی 
شد. به گزارش ایسنا، او پیش تر در سال 2017 با 
کسب آرای باالیی برای این سمت انتخاب شده 
بود. به گزارش رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه، 
رسانه های فرانسه در این باره می نویسند: اودری 
آزوله که پیش تر عهده دار وزارت فرهنگ فرانسه 
اوالند«  »فرانسوا  جمهوری  ریاست  زمان  در 
بوده، توانست با کسب اکثریت آرا برای یک 
دوره چهارساله دیگر بر کرسی ریاست یونسکو 
تکیه زند.  او در نخستین اظهارات خود پس از 
پیروزی در انتخابات داخلی این سازمان ضمن 
قدردانی از اعضایی که با آرای خود از نامزدی 
مجدد او حمایت کردند، خواستار وحدت برای 

نیل به اهداف یونسکو شد. 
آزوله که تنها نامزد این دوره بود توانست از 165 
رای موجود 155 رای مثبت، 9 رای منفی و یک 

رای ممتنع کسب کند.
در  مقاله ای  در  ابزرواتور«  »نوول  هفته نامه 
همین خصوص به چند نکته مهم در انتخاب 
مجدد اودری آزوله اشاره دارد و می نویسد: از 
نظر گرایش سیاسی هر چند او از وفاداران به 
فرانسه  سابق  رئیس جمهوری  اوالند،  فرانسوا 
حزب  به  رسمی  به طور  هیچ گاه  اما  است 
نکته  همین  است.  نپیوسته  سوسیالیست 
سبب شد که »امانوئل ماکرون« که به تازگی در 
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیروز شده 
بود، از نامزدی او برای تصدی کرسی ریاست 

بین المللی حمایت کند. این سازمان 
نکته دیگر بحران هایی است که یونسکو از قبل 
از حضور او در این مسند با آن ها مواجه بوده 
است. این سازمان با 193 عضو با بحران هایی 
همچون منازعه اعراب و اسرائیل، خروج آمریکا 
و اسرائیل که از عضویت فلسطین در یونسکو 
خشمگین بودند و همچنین رقابت کشورهای 
»آزوله«  است.  بوده  روبه رو  فارس  خلیج 
این  از  بسیاری  توانست  دیپلماتیک  طرز  به 
بحران ها را به نوعی آرام کرده و خاتمه دهد. 
آزوله برای نخستین بار در 13 اکتبر 2017 به 
نامزد  همراه 9 کاندیدا برای دبیرکلی یونسکو 
شد و در 10 نوامبر 2017 به صورت رسمی برای 
یک دوره پنج ساله به سمت مدیرکل یونسکو 
انتخاب شد. او در 4 اوت 1972در پاریس در 
یک خانواده یهودی مراکشی از صویره متولد 
شد و دومین زنی است که به دبیرکلی یونسکو 

می شود. انتخاب 

در پروژه آناتولی شرقی ترکیه، 
12 سد پیش بینی شده است. 
دولت ارمنستان نیز در حوضه 
آبریز ارس بیش از 130 سد 
مخزنی و سد انحرافی با حجم 
3265 میلیون مترمکعب زیر 
نظر داشته که از میان آنها 
تاکنون 31 طرح به بهره برداری 
رسیده، 32 طرح در حال اجرا و 
67 طرح در دست مطالعه است

تجربه جریانات اخیر در اصفهان و زاینده رود نشان داد که یک غفلت اساسی از طرف وزارت نیرو برای صدور مجوزهای تخصیص و مصرف 
آب در سالیان گذشته صورت گرفته به نحوی که اکنون در تابلوی منابع و مصارف زاینده رود، ارقام مصارف آب از ارقام منابع آب تامین شده 
افزون تر شده و در واقع وضعیتی پیش آمده که حتی با صرفه جویی های بیشتر هم به سختی می توان رودخانه زاینده رود را به تعادل 
رسانده و مصرف کنندگان را در بخش های مختلف به ویژه محیط زیست و تاالب گاوخونی راضی کرد. در این رابطه، حل و فصل مشکالت 
اکوسیستم ها و افزایش تاب آوری رودخانه وقتی درون سرزمینی باشد چون عنان آن در اختیار دولت است به هر ترتیب عملیاتی می شود 
ولی وقتی رودخانه مرزی و آن هم از نوع جریان ورودی آب از یک یا چند کشور به داخل سرزمین ایران باشد، موضوع پیچیده و حساس تر 

شده و مقوله دیپلماسی آب هم به آن افزوده می شود.

پیگیری

بر اساس آیین نامه 
جدید معاینه فنی که 
برای سال 1401 نوشته 
شده، تردد تاکسی ها و 
موتورسیکلت های کاربراتوری 
در سطح کالن شهرهایی 
که اولویت آالیندگی دارند، 
ممنوع است

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت از محیط زیست از ممنوعیت تردد 
تاکسی ها و موتورسیکلت های کاربراتوری 
فنی  معاینه  اصالحی  آیین نامه  براساس 
اولویت  در  در کالن شهرهای  از سال 1401 

آلودگی خبر داد.
برنامه  یک  در  میرزایی قمی  محمدمهدی 
تلویزیونی با اشاره به اینکه از سال آینده 
استاندارد آالیندگی به یورو 6 ارتقا می یابد، 
پاک،  هوای  قانون  اساس  بر  گفت: 
خودروها چهار سال پس از تولید باید برای 
معاینه فنی مراجعه کنند. آیین نامه جدید 
نوشته  برای سال 1401  برای معاینه فنی 
و  تاکسی ها  تردد  آن  اساس  بر  شده که 
سطح  در  کاربراتوری  موتورسیکلت های 
دارند،  آالیندگی  اولویت  کالنشهرهایی که 
خودروهای  ورود  همچنین  است.  ممنوع 
سواری و موتورسیکلت های کاربراتوری به 
محدوده کاهش انتشار نیز ممنوع خواهد 
این بخش  در  باید  نیز  راهور  پلیس  بود. 
تردد  از  باید  ویژه  به  و  قانون کند  اعمال 
موتورهای کاربراتوری از سال 1401 جلوگیری 

شود.
او ادامه داد: باید نوسازی وسایل حمل ونقل 
اسقاط  مسئله  اما  بیفتد  اتفاق  عمومی 

وسایل نقلیه فرسوده در کشور معطل مانده 
است. از سال 98 که واردات ممنوع شد این 
روند معطل شد اما یک قانون دیگر داشتیم 
که خودروسازان داخلی را موظف به اسقاط 
خودرو کرده بود. پیگیر اصالح این قانون 
یازدهم مصوب  دولت  انتهای  در  و  بودیم 
کردیم اما وزیر صمت دولت دوازدهم اعالم 
کرد که این مصوبه علیه خودروسازان داخلی 
است و در حال حاضر هیچ اسقاطی نداریم.
انتهای  در  برنامه  روابط عمومی  به گزارش 
الوند، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان محیط زیست تصریح کرد: در سال 
1399 ،  21 هزار و 680 تن را به دلیل آلودگی 
توجهی  قابل  رقم  دادیم که  از دست  هوا 
است. چطور برای کرونا ستاد ملی تشکیل 
دادیم و همه برای حل مسئله متحد شدند 
باید به همین نحوه درباره آلودگی هوا ستاد 
ملی داشته باشیم و درغیراینصورت اتفاق 
هزینه   1399 سال  در  نمی افتد.  مثبتی 
آسایش از دست رفته 30 میلیارد دالر بوده 
است. خسارت آلودگی بر سالمت مردم نیز 
بالغ بر 106 هزار میلیارد تومان است. از این 
رو باید در این بخش سرمایه گذاری کنیم 
تا زمانی که بودجه نگذاریم و پیگیری  و 

نکنیم، مسئله حل نمی شود.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست خبر داد

ممنوعیت تردد تاکسی و موتورسیکلت های 
کاربراتوری از سال 1400 در کالن شهرها 

دو وزارتخانه نیرو و 
جهاد کشاورزی از هم اکنون باید 

روزهای تاریک رودخانه ارس 
را که با کاهش آورد رودخانه در 
پیش است، پیش بینی کنند تا 

قبل از اینکه مشکالتی از جنس 
حوضه آبریز زاینده رود در این 

منطقه حادث شود، برنامه های 
ریاضتی کاهش مصرف آب 

و استفاده از الگوی کشت کم 
آب بر را به طور جدی در پیش 
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| کارشناس آب |

| محسن موسوی خوانساری |

محوطه 

راهکارهای دانشگاه اصفهان برای احیای زاینده رود
دانشگاه  زیست  محیط  پژوهشکده  رئیس 
اصفهان با بیان اینکه دفتر مطالعات زاینده رود 
ستادی  مقدمات  می تواند  اصفهان  دانشگاه 
دانشگاه  راهکارهای  فراهم کند،  را  هم اندیشی 
اصفهان برای احیای زاینده رود و حل مسائل این 

مطرح کرد. را  آبریز  حوضه 
اینکه دانشگاه اصفهان  با بیان  مهراد فرهادیان 

در نقش دانشگاه جامع و معین استان اصفهان 
سال ها  علمی کشور،  موسسات  سایر  به همراه 
به عنوان  را  زاینده رود  مسئله  بررسی  که  است 
وظیفه ملی و منطقه ای، در قالب پژوهش های 
متنوع کاربردی و بنیادی، مورد توجه ویژه قرار 
زاینده رود  مسئله  گفت:  ایسنا  به  است،  داده 
به علت تنوع مسائل، چندوجهی محسوب می شود 

و علوم مختلف شامل هیدرولوژی و منابع آب، 
جامعه شناسی،  حقوق،  اقتصاد،  زمین شناسی، 
علوم سیاسی، محیط زیست، مهندسی، مدیریت 

و حکمرانی در آن دخیل است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اضافه کرد: 
مهمترین راهکارها برای رفع مشکالت این حوزه 
را تشکیل یک کمیته نجات ملی آب زاینده رود 

مردم، کارشناسان  مدنی  نمایندگان  از  متشکل 
مستقل و نمایندگان دولت است.

او ادامه داد:  ایجاد اجماع برای پذیرش عمومی 
دیدگاه های کمیته ملی نجات آب در حوضه آبی 
زاینده رود، تدوین یک سند جامع مدیریت آب 
آب  نجات  توسط کمیته  زاینده رود  آبی  حوضه 
زاینده رود، ایجاد دفاتر زاینده رود در دانشگاه های 
حوضه آبی زاینده رود و  ایجاد تنوع شغلی به ویژه 
مشاغل کم تر وابسته به آب باید مدنظر قرار گیرد.

زیست،  محیط  حوزه  در  دانشگاه  استاد  این 
تصریح کرد: مکلف کردن بهره برداران )کشاورزی، 
راندمان آب  افزایش  به  صنعت و خانگی( آب 
در حوضه آبی زاینده رود، رونق انواع گردشگری 
برای تنوع بخشی به مشاغل و به حرکت افتادن 
چرخ اقتصاد حوضه آبی، تکمیل سد و تونل 3 
کوهرنگ و  تکمیل طرح انتقال آب بهشت آباد از 
دیگر راهکارهایی است که در دانشگاه اصفهان به 

آن تاکید شده است.
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با امضای قرارداد سه جانبه سوآپ گازی به نظر می رسد مسیر واردات گاز از ترکمنستان به ایران هموار شد

دستاورد گازی اجالس اكو
وزیر نفت: با این قرارداد ضریب بهره مندی استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، گلستان و سمنان از گاز در فصول سرد 

سال افزایش پیدا می کند

| وزیر نفت |

  | جواد اوجی  |

| مدیرعامل سابق شرکت 
ملی گاز ایران |

  | حمید رضا عراقی  |

|  
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رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
مطرح کرد:

رصد کرونایی مسافران 
هوایی با کد ملی و اعمال 
ممنوعیت های هوشمند 

اعالم کرد:  رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
از  اعظمی  بخش  واکسیناسیون  به  توجه  با 
جامعه و ابالغ دستورالعمل  جدید از سوی ستاد 
افرادی  ماه  آذر  ابتدای  از  با کرونا  مقابله  ملی 
هواپیما  از  نمی توانند  نشده اند،  واکسینه  که 
همه  و  کنند  استفاده  خود  سفرهای  برای 
مسافران از طریق کد ملی شان رصد می شوند. 
امسال  آذر ماه  ابتدای  از  ایسنا،  گزارش  به 
و  داخلی  برای سفرهای  پروتکل های کرونایی 
اعالم  مشاغل  و  اصناف  از  بسیاری  و  خارجی 
شد و محدودیت ها و ممنوعیت های هوشمند 
کرونایی مختص واکسینه نشده ها ابالغ شد تا 
هر کسی که واکسن نزده نتواند از بسیاری از 
خدمات و امکانات بهره مند شود. محمد محمدی 
کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس  بخش، 
در  جدید  پروتکل های  اعمال  چگونگی  درباره 
سفرهای هوایی اظهار کرد: با توجه به این که 
بخش اعظمی از مردم هر دو ُدز واکسن خود 
و  ملی شان  اساس کد  بر  دریافت کرده اند،  را 
سامانه ای که از طریق وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در اختیار حوزه حمل و نقل قرار 
گرفته است، رصد می شوند و همه بلیت هایی که 
فروخته شده و صادر خواهند شد بر این اساس 
است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: 
همه ایرالین ها و آژانس های هواپیمایی موظف 
هستند از طریق سامانه مورد نظر مسافران را 
رصد کنند تا بلیت هواپیما در اختیار افرادی که 
واکسنی دریافت نکرده اند، قرار نگیرد و بر این 
اساس از سفر هوایی مسافران واکسینه نشده 
جلوگیری می شود. همه شرکت های هواپیمایی 
و فعاالن این صنعت برای استفاده از این سامانه 
توجیه  جدید  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و 
این  در  تخلفی  اگر  و  دیده اند  آموزش  و  شده 
زمینه صورت بگیرد با آن برخورد خواهد شد. چرا 
از ابتدا اعالم کردیم اصل برای ما اجرای قانون 
است تا بتوانیم از حقوق ذی نفعان این صنعت 

یعنی مردم و فعاالن این حوزه دفاع کنیم.

مدیرعامل سازمان آب و برق 
خوزستان:

کاهش 83 درصدی 
حجم آب مخازن 
سدهای خوزستان

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: 
سدهای  مخازن  آب  حجم  حاضر  حال  در 
است  مترمکعب  میلیون   550 حدود  استان 
که نسبت به سال گذشته 83 درصد کاهش 
ایزدجو  فرهاد  ایسنا  به گزارش  است.  یافته 
به  ورودی  توجه  قابل  کاهش  به  اشاره  با 
سدهای خوزستان در خصوص مدیریت منابع 
کرد:  اظهار  بحران کم آبی  از  عبور  برای  آبی 
به  نسبت  به سدهای خوزستان  آب  ورودی 
متوسط دراز مدت، تقریبا 53 درصد کاهش 
یافته است که این کاهش در سدهای کرخه و 
مارون شدیدتر بوده است. ورودی آب به سد 
کرخه نسبت به متوسط دراز مدت، 81 درصد 
میزان، کمترین  این  است که  یافته  کاهش 
سال گذشته   60 در  ثبت شده  ورودی  مقدار 
سدها  مخازن  حجم  حاضر  حال  در  است. 
حدود 550 میلیون مترمکعب است که نسبت 
به سال گذشته 83 درصد کاهش یافته است. 
با برنامه ریزی انجام شده و همکاری اصناف 
مدیریت  با  و  کشاورزی  جهاد  کشاورزی، 
استانداری خوزستان، حدود 447 هزار هکتار 
کشت فصلی انجام می شود که با کشت های 
دائمی، این عدد به 600 هزار هکتار می رسد. 
بنابراین نسبت به یک سال نرمال می توان در 
56 درصد اراضی کشاورزی خوزستان کشت 

کرد.
آب  تامین  وضعیت  خصوص  در  ایزدجو 
کشاورزان شهرستان باوی عنوان کرد: در حال 
حاضر آب در تمام شبکه ها تامین شده است 
اما با توجه به اینکه سطح آب در رودخانه پایین 
اراضی بیشتر طول می کشد.  آبیاری  است، زمان 
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با تاکید 
بر لزوم همکاری کشاورزان در مصرف آب به 
ویژه کشاورزانی که از منابع آب باالدست استفاده 
در  گاهی  اینکه  به  توجه  با  گفت:  می کنند، 
باالدست بیشتر از سهمیه، آب برداشت می کنند، 
اراضی که در پایین دست قرار دارند مقداری 
باید کشاورزان  می شوند که  مواجه  با مشکل 
باالدست سهمیه خود که معادل 56 درصد است 
را برداشت کنند و اجازه بدهند کشاورزان پایین 
دست نیز آب برداشت کنند. در بحث تامین آب 
شرب نیز وضعیت از نظر کمی و کیفی مناسب 
است. طرح میان مدت آبرسانی غدیر با سرعت 
خوبی در حال اجرا است و 32 درصد پیشرفت 
دارد که امیدواریم تا پایان امسال، این طرح که 
حدود 10 مترمکعب بر ثانیه آب را از منبع دز 

تامین می کند، به بهره برداری برسد.

کیفیت  و  حجم  با  گازی  ترکمنستان 
مشخص را در نقطه صفر مرزی در منطقه 
تحویل  ایران  به  کشور  شرقی  شمال 
همان  با  را  گاز  این  ایران  و  می دهد 
مرزی  صفر  نقطه  در  کیفیت  و  حجم 
می دهد.  آذربایجان  جمهوری  تحویل 
قرارداد  در  که  است  اتفاقی  همان  این 
سه جانبه سوآپ گازی در حاشیه اجالس 
گرفته  قرار  کشور  سه  توافق  مورد  اکو 
برقراری  به  را  ایران  که  موضوعی  است. 
در  ویژه  به  اقتصادی  مناسبات  دوباره 
کرده  امیدوار  ترکمنستان  با  انرژی  حوزه 
اعالم کرده  نفت  وزیر  جایی که  تا  است. 
ترکمنستان  به  ایران  معوق  بدهی های 
این  از  به زودی پرداخت  می شود. پیش 
سیدابراهیم  هم  ماه  شهریور  اواخر  هم 
تاجیکستان،  به  سفر  در  رئیسی 
محمداف،  بردی  قربانقلی  با  دیداری 
که  داشت  ترکمنستان،  رئیس جمهوری 
انرژی  »تبادل  موضوع  بر  دیدار  این  در 
ترانزیت  و  مبادالت  حجم  افزایش  و 
درباره  و  اشاره شده  دو کشور«  بین  کاال 
صورت  توافقاتی  طبیعی  گاز  مسئله  حل 

. گرفت
هر چند ایران، بعد از روسیه دومین کشور 
دارای ذخایر گازی در دنیاست، اما میزان 
تولید گاز در کشور به دالیل مختلف کمتر 

در  که  است  کشورهایی  از  بسیاری  از 
ذخایر  صاحب  جهانی کشورهای  فهرست 
ایستاده اند.  ایران  رتبه  از  تر  پایین  گازی 
در  کشور  گازی  میدان های  سویی  از 
جنوب غرب متمرکز هستند و رساندن گاز 
سرد  فصول  در  به ویژه  شمالی  مناطق  به 
با هزینه های  انتقال  بر چالش های  عالوه 
باالیی همراه است. به همین دلیل ایران 
ناگزیر به واردات گاز برای تامین نیازهای 
خود است و بهترین گزینه برای این امر 
کشور  چهارمین  که  است  ترکمنستانی 
دارنده ذخایر گازی است و در سال های 
فروشندگان  از  یکی  هم  هفتاد  دهه  آخر 
اتفاقاتی  دلیلی  به  اما  بود.  ایران  به  گاز 
که در حوزه سیاسی بین دو کشور افتاد و 
و  آورد،  پیش  را  کدورت هایی  بروز  زمینه 
همچنین به دلیل عدم پرداخت بدهی از 
سوی ایران و دالیل دیگر، جریان واردات 
شد.  متوقف  ایران  به  ترکمنستان  از  گاز 
برای  اخیر  سال های  در  که  مشکالتی 
تامین گاز به ویژه در مناطق شمالی کشور 
به وجود آمد، مقامات ایران را به صرافت 
با  تا  انداخت  سمالی  همسایه  با  مذاکره 
را  اقتصادی  مناسبات  دوباره  موانع،  رفع 
از سر بگیرند. انعقاد قرارداد سوآپ گازی 
در حاشیه اجالس اکو، یک قدم به سوی 

بسیاری  که  اتفاقی  بود.  امر  این  تحقق 
نیک گرفته  فال  به  را  آن  کارشناسان  از 
اقتصادی  منافع  بر  عالوه  معتقدند  و 
روابط  بهبود  موجب  می تواند  ایران،  برای 
باشد.  هم  همسایگان  با  دیپلماتیک 
مجید چگنی مدیر عامل شرکت ملی گاز 
قرارداد  این  اهمیت  خصوص  در  ایران 
اهمیت  بر  عالوه  قرارداد  »این  می گوید: 
و  اقتصادی  منافع  دارای  ژئوپلیتیک 
می شود.  منطقه ای  همکاری های  تقویت 
شبکه  پایداری  تامین  به  آن  بر  عالوه  و 
هم  کشور  شرق  شمال  و  شمال  در  گاز 

می کند« کمک 
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق 
دومین  است: »ما  معتقد  تهران  بازرگانی 
می توانیم  و  هستیم  جهان  گاز  قدرت 
اگر  کنیم،  استفاده  بهینه  فرصت ها  از 
چنین  هم  همسایه  کشورهای  سایر  با 
اقتصادی  ارزش  باشیم  داشته  را  تعاملی 
می کند«  ایجاد  ما  برای  برای  باالیی 
»می توانیم  است:  گفته  ایسنا  به  پدیدار 
می کنیم  برداشت  عسلویه  از  را که  گازی 
در  و  مصرف کنیم  جنوبی  استان های  در 
ترکمنستان  از  کشور  شمال  برای  مقابل 
داشته  واردات  است  کمتر  مسافت  که 
که  گرفته  قرار  شرایطی  در  دنیا  باشیم. 

می کنند  انتخاب  را  بهترین  بیشترین  از 
می برند،  را  بهره  باالترین  کمترین  از  و 
که  است  ما  همسایه  ترکمنستان 
می توانیم از این همجواری استفاده کرده 

کنیم« هم کمک  به  و 
حمید رضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت 
ملی گاز ایران یکی دیگر از کسانی است 
نشان  واکنش  قرارداد  این  به  نسبت  که 
داده و درباره مزایای امضای این قرارداد 
که  »موضوعی  است:  گفته  ایسنا  به 
اهمیت دارد این است که اگر ما  بتوانیم 
واردات،  خصوص  در  همسایگانمان  با 
صادرات، سوآپ، اقداماتی را انجام دهیم 
و  اقتصادی  گازی،  سیاست های  نظر  از 
این  است.  خوبی  اتفاق  همسایگی  یا 
که  چرا  است  خوبی  فرصت  نیز  قرارداد 
ترکمنستان،  با  که  دارد  شرایطی  ایران 
آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق رابط 
نیز  آینده  در  امیدواریم  و  دارد  لوله  خط 
دیگران  و  پاکستان، کویت  افغانستان،  با 
این کار  صورت  هر  در  باشد،  داشته  نیز 

است.« مثبت 
ایران  گاز  ملی  شرکت  سابق  مدیرعامل 
منافع  قرارداد  این  امضای  اینکه  بیان  با 
دارد، گفته  دنبال  به  برای کشور  را  زیادی 
نیستم  مطلع  قرارداد  جزئیات  »از  است: 

که  است  ترانزیتی  حق  حال  هر  به  اما 
گاز  باالنس  کند،  دریافت  می تواند  ایران 
و  دریافت  ترکمنستان  از  می تواند  نیز  را 
مساله  این  دهد که  تحویل  آذربایجان  به 
منافعی را برای ما به دنبال خواهد داشت. 
قرارداد  این  اقتصادی  منافع  اهمیت 
بتواند  ایران  اینکه  دارد.  کمتری  اهمیت 
باالیی  ارزش  باشد  کشور  سه  بین  رابط 
دنبال  به  نیز  مالی  منابع  هرچند  دارد، 
خواهد داشت اما حجم مبالغ باال نیست، 
بلکه اهمیت ایجاد رابطه برای ایران بیش 
از هر چیزی مورد توجه است. اگر ایران با 
ترکمنستان و پاکستان بتواند این رابطه را 
انرژی بسیار  از نظر دیپلماسی  برقرار کند 
برای  را  زیادی  منافع  و  است  ارزشمند 

دارد« دنبال  به  کشور 
کمیسیون  عضو  سنگدوینی،  رمضانعلی 
با  به آشنایی  با توجه  انرژی مجلس هم 
مشکالتی که کمبود گاز در مناطق شمالی 
کشور به دنبال دارد، از انعقاد این قرارداد 
گفته:  مهر  خبرگزاری  به  و  استقبال کرده 
نفت  وزرای  به  هم  این  از  پیش  »بنده 
تأمین  مشکل  با  ما  چون  بودم که  گفته 
استان های  در  صنعتی  و  خانگی  گاز 
هستیم  مواجه  خراسان  حتی  و  شمالی 
اولویت خود را از سرگیری واردات گاز از 
باعث  اقدام  این  دهید.  قرار  ترکمنستان 
مناطق  مسئولین  و  مردم  خاطر  آرامش 
زمستان  در  گاز  تأمین  بابت  شمالی 
مسئولیت  بنده  86 که  زمستان  می شود. 
بودم  داشتم، شاهد  را  استان  شرکت گاز 
از ترکمنستان باعث  که چگونه قطعی گاز 
ایجاد مشکل و سختی در زندگی روزمره 

شد« صنایع  و  مردم 
از  از ترکمنستان  واردات گاز  بار  نخستین 
سال 1375 و در قراردادی 25 ساله آغاز 
شد. بر اساس این قرارداد، روزانه حدود 
26 میلیون متر مکعب و ساالنه بین 8 تا 
ترکمنستان  از  گاز  مترمکعب  میلیارد   10
بعد  سال  چند  می شد.  فروخته  ایران  به 
صورت  قرارداد  متن  در  که  اصالحاتی  با 
مترمکعب  میلیون   19.5 میزان  گرفت، 
به  مترمکعب  میلیارد   6 ساالنه  و  روزانه 
یک  حدود  شد.  اضافه  انتقال  این حجم 
گاز  فروش  قیمت  ترکمنستان  بعد  دهه 
برای  ایران  و  داد  افزایش  برابر  چند  را 
جبران این تفاوت فروش کاال و تجهیزات 
را به طرف مقابل پیشنهاد داد و توافقاتی 
و  کامیون  نظیر  کاالهایی  فروش  برای 
و...  پتروشیمی  تجهیزات  و  محصوالت 
موازات  به  گرفت.  صورت  کشور  دو  بین 
و  مالی  مشکالت  بروز  توافقات  این 
و  ایران  سوی  از  بدهی  پرداخت  عدم 
برخی  ترکمنستان  سوی  از  نرخ  افزایش 
برخوردها و اتفاقات سیاسی موجب بروز 
از  پس  نهایت  در  که  شد  کدورت هایی 
گاز  صادرات  توقف  موجب  سال  بیست 
 1395 سال  در  ایران  به  ترکمنستان  از 
از  است  ماهی  چند  مذاکرات  حاال  شد. 
آن  دستاورد  نخستین  و  شده  گرفته  سر 
در قرارداد سه جانبه ای است که یکشنبه 
ایران که  دید  باید  منعقد شد، حال  شب 
است،  جهان  گازی  ذخایر  دارنده  دومین 
به  واردات گاز  برای  ترکمنستان چگونه  با 
می تواند  توافق  این  آیا  و  می رسد  توافق 
را  زمستان  در  گاز  تامین  جدی  چالش 
چرا  خیر،  یا  حل کند  آینده  سال های  در 
توافقات  این  نتیجه  می رسد  نظر  به  که 
نتیجه   به  منجر  نتواند  امسال  زمستان  تا 
تامین  حوزه  در  توجه  قابل  تغییری  و 

شود. امسال  زمستانی  سوخت 

شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین دالیل کاهش 
صادرات  آمار  سهمگین  سقوط  بگویم  بهتر  یا 
فرش، کناره گیری صادرکنندگان شناسنامه دار و 
را سید  این  است.  فعالیت صادراتی  از  کاردان 
رضی میری به ایلنا گفته و در مورد علل کاهش 
از  دستباف  فرش  صادرات  سهم  چشمگیر 
صادرات غیرنفتی کشور گفته است: وقتی عاملی 
تاثیر  غیرنفتی کشور  صادرات  بر  تحریم  مثل 
می گذارد، تاثیر آن بر حوزه های مختلف مساوی 
نخواهد بود بلکه بستگی به ضرورت و اهمیت 
دستباف  فرش  دارد.  مصرف کنندگان  برای  آن 
از جمله کاالهای ضروری نیست و بیشتر جنبه 
تجملی و تزئینی دارد. از طرف دیگر تولیدکنندگان 
ایران،  شرقی  دستباف  فرش  عرضه کنندگان  و 
ترکیه، هندوستان، پاکستان و چند کشور دیگر 
هستند که در بازار جهانی با هم رقابت تنگاتنگ 
و  آنها مشکالت  است که  حالی  در  این  دارند. 
بدون  می توانند  و  ندارند  را  ما  محدودیت های 
دغدغه و مقررات دست و پاگیر فعالیت بیشتری 

باشند. داشته 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید 
کرد: قوانین و مقرراتی که برای صادرات وضع 
شده در مورد برخی از آنها می تواند به نوعی تحریم 
داخلی تلقی شوند یا دست کم تاثیرات تحریم 
داشته باشند. برای مثال تاثیر پیمان ارزی روی 
فرش با کاالهایی که به سرعت فروش می روند 

به  سرعت  به  دستباف  فرش  است.  متفاوت 
فروش نمی رود یا به سرعت پول آن برنمی گردد 
و برای این کار زمان زیادی را نیاز دارد. در حالی 
که پیمان ارزی و مقررات بازگشت ارز آن مانند 
سایر کاالها است. صادرکننده ای که فکر بازگشت 
پول را در مدت زمانی که قانون مشخص کرده 
می کند و می بیند از انجام این کار ناتوان است از 
عرصه فعالیت در صادرات فرش خارج می شود. 
میری در مورد این که آیا صادرات فرش به صورت 
قاچاق هم امکان پذیر است تصریح کرد:  قاچاق 
هم متناسب با نیاز است، برای مثال لوازم آرایشی 
آن  واردات  اگر  دارد،  باالیی  جایگاه  ما  بازارِ  در 
ممنوع شود به دلیل وجود نیاز، حتما بازارِ قاچاق 
آن تقویت می شود. این نیاز و متقاضی است که 

قاچاق را تحمیل می کند. فرش دستباف کاالی 
ضروری نیست که قاچاق شود. این چنین نیست 
که اگر ما فرش ایرانی صادر نکنیم در بازارهای 
خارج فرش دستباف ایرانی نباشد، مقدار زیادی 
در انبارهای خارج موجود است که هنوز فروش 
نرفته است. فرشی که سال گذشته به انبارهای 
هامبورگ منتقل شده هنوز فروش نرفته است، 
در حالی که قانون می گوید باید ارز آن را بازگرداند. 
یک تاجر معتبر، با تجربه و خوشنام هم دست 
به عمل قاچاق نمی زند، کسی که نتواند از قوانین 
نشدنی مانند مقررات پیمان ارزی پیروی کند بازار 
ایرانی  را ترک می کند. جایگاه فرش دستباف 
در بازار جهانی سال ها است که دچار افول شده 

است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح کرد:

سقوط سهمگین سهم فرش دستباف از صادرات غیرنفتی

تولید و تجارت

این نخل ها خیلی ارزان 
فروخته شدند؛ بر اساس 

ارزش یابی صورت گرفته از 
سوی گمرک هر نفر نخل 

حدود 300 دالر فروخته شد. 
البته هر نخل از نخلداران 
بین 1 میلیون و 500 تا 3 

میلیون و 500 خریداری شد. 
و در نهایت هم به دلیل عدم 

تایید گواهی بهداشت به 
کشور برگردانده شدند

رئیس انجمن خرما تشریح کرد:

گواهی بهداشت دلیل مرجوع شدن نخل های ایرانی از قطر
می گوید:  خرما  انجمن  رئیس 
سوی  از  نخل ها  بهداشت  گواهی های 
باورند  این  بر  آن ها  نشده.  تایید  قطر 
که در گواهی بهداشت نخل ها تغییراتی 
برده  دست  آن ها  روی  و  شده  اعمال 
که  است  نشده  مشخص  هنوز  است 
و  اساسی  چه  بر  بهداشتی  گواهی ها 
محسن  شده اند.  صادر  نظارتی  چه  با 
انجمن ملی خرما  رشید فرخی، رئیس 
گفته است: صادرات نخل با هر عنوانی 
سرمایه  نخل  بود؛  اشتباه  اساس  از 
ملی کشور است و بازگشت آن را با هر 
عنوانی به فال نیک می گیرم. البته این 
ممکن  نمی کنند.  راست  قامت  نخل ها 
است درصدی از این نخل ها نجات پیدا 
است  کم  بسیار  احتمال  این  اما  کنند 
ریشه  از  زیادی  زمان  مدت  که  چرا 
خارج شدند و در گمرکات ایران و قطر 

ماندند. بالتکلیف 
میزبان  قطر  فرخی،  رشید  گفته  به 
 2022 فوتبال  جهانی  جام  مسابقات 
تزئین  باهدف  آن ها  این رو  از  است 
خرید  به  اقدام  ورزشگاه ها  و  شهرها 
این  که  حال  کردند.  ایران  از  نخل 
امیدواریم  رسیده،  پایان  به  موضوع 
این آخرین پرونده فروش نخل باشد. 
باشد  داشته  ادامه  اگر  نخل ها  خروج 

صادرات  و  تولید  میزان  در  نهایت  در 
جای  بر  مستقیم  تاثیر  کشور  در  خرما 
خواهد گذاشت از این رو باید این روند 

شود. متوقف 
نخل  صادرات  ایران  قبل گمرک  مدتی 
ارونقی،  جمال  مهرداد  کرد؛  تایید  را 
معاون فنی گمرک ایران به ایسنا اعالم 
جاری،  سال  هفت ماهه  در  است  کرده 
خرما،  نهال  و  نخل  قطعی  صادرات 
بیش از 650 تن بوده که از این میزان، 
بوده  نهال خرما  مابقی  و  نخل  تن   600
است. به گفته او در فاصله مهر تا آبان 
امسال در گمرک منطقه ویژه اقتصادی 
صادراتی  اظهارنامه  فقره  چهار  بوشهر 
نخل ثبت شده که در مجموع 588 نفر 
 136.1 ارزش  به  تن   600 وزن  به  نخل 
مقصد  به  صادرات  همگی  و  دالر  هزار 

است. بوده  قطر 
نخل ها  این  می گوید  رشیدفرخی 
اساس  بر  شدند؛  فروخته  ارزان  خیلی 
ارزش یابی صورت گرفته از سوی گمرک 
فروخته  دالر   300 حدود  نخل  نفر  هر 
بین  نخلداران  از  نخل  هر  البته  شد. 
 500 و  میلیون   3 تا   500 و  میلیون   1
خریداری شد. و در نهایت هم به دلیل 
کشور  به  بهداشت  گواهی  تایید  عدم 

شدند. برگردانده 

در حاشیه اجالس روسای کشورهای عضو اکو در عشق آباد، عصر یکشنبه قراردادی منعقد شد که برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار 
است. قراردادی سه جانبه که با حضور سیدابراهیم رئیسی و الهام علی اف، روسای جمهوری ایران و جمهوری آذربایجان، توسط وزرای 
نفت دو کشور امضا شد. بر اساس این قرارداد گاز ترکمنستان از طریق ایران به جمهوری آذربایجان منتقل می شود. قرار است ساالنه 
1.5 تا 2 میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از خاک ایران به جمهوری آذربایجان انتقال پیدا کند، که این اتفاق عالوه بر درآمدزایی برای 
کشور، می تواند موجب پایداری گاز در فصل سرما در استان های شمالی شود. وزیر نفت از اقداماتی برای برقراری دوباره مناسبات گازی 
با ترکمنستان خبر داده است. موضوعی که اگر محقق شود، بخش عمده ای از مسائل مربوط به تولید و توزیع گاز در فصول سرد که در 

سال های اخیر موجب بروز چالش های جدی در کشور شده بود، کاهش پیدا می کند.

طی این قرارداد مناسبات 
انرژی خیلی خوبی با دو کشور 
ترکمنستان و آذربایجان برقرار 

شده است. درباره تسویه بدهی 
گازی ایران به ترکمنستان، 

وزارت نفت راهکارهای خوبی را 
پیشنهاد داده است و پرداخت 

بدهی آغاز شده و به زودی 
اولین قسط پرداخت بابت 

بدهی گاز انجام می شود

منافع اقتصادی این قرارداد 
اهمیت کمتری دارد. اینکه 
ایران بتواند رابط بین سه 

کشور باشد ارزش باالیی دارد، 
هرچند منابع مالی نیز به دنبال 
خواهد داشت اما حجم مبالغ 
باال نیست، بلکه اهمیت ایجاد 
رابطه برای ایران بیش از هر 

چیزی مورد توجه است
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- شركت گاز استان مركزی در نظر دارد تعدادی از اقالم اسقاط  موجود در انبار مركزی خود را به شرح ذیل از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند .

محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: محل دریافت اسنادمزایده، 
سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  و مهلت دریافت اسناد 

حداکثر تا ساعت 18 مورخ 1400/09/18 مـی باشد.
تا ساعت  پیشنهادها  ارسال  مهلت  مهلت ارسال پیشنهادها: 
و  ستاد  سامانه  طریق  از   1400/09/29 دوشنبه  روز   14.30
همچنین تحویل فیزیکی  پاکتهای الف حداکثر تا ساعت 14روز 
دوشنبه 1400/09/29 به  دفتر حراست گاز استان مركزی واقع 
در طبقه سوم ساختمان مركزی شرکت گاز استان مرکزی به 

آدرس اراك، خیابان امام خمینی )ره(، می باشد.

به میزان  ارجاع کار مزایده   میزان سپرده شركت درفرآیند 
پنج درصد قیمت کارشناسی برای اقالم مورد نظر می باشد كه 

الزمست طبق شرح دعوتنامه تهیه گردد.
زمان بازدید از اقالم مورد مزایده، با اخذ نامه از امور قراردادهای 
شرکت گاز استان مرکزی در مورخ 1400/09/28  تا 1400/09/29  
از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر و محل بازدید، انبار شركت گاز 
استان مركزی واقع در كمربندی شمالی جنب دانشگاه پیام نور 
می باشد. جلسه گشایش پاکتهای مزایده راس ساعت 9 صبح 

روز یکشنبه 1400/10/05  خواهد بود.

روابط عمومی شركت گاز استان مركزی

مقدارکاال                   واحد کاالنوع کاالشرح کاالردیف
)تقریبی میباشد(

قیمت واحد         
) ریال (

قیمت کارشناسی 
) ریال (

120000102.00012.240.000.000کیلوگرملوازم اداری، ضایعات آهنی و پایه لوله هاآهن آالت1

3000100.000300.000.000کیلوگرملوله و اتصاالتپلی اتیلن2

200550.000110.000.000کیلوگرماسقاطآلومینیوم3

23100.0002.300.000حلقهالستیک مستهلک الستیک خودرو4

80000120.0009.600.000.000کیلوگرممختلف – 2 درصد آلومینیومکنتور گاز5

رگالتور6
33% آلومینیوم و 67% آهن در 

حجمهای مختلف
1200250.000300.000.000کیلوگرم

7
شیرگاز و کنتور 

توربینی 
8500120.0001.020.000.000کیلوگرمشیرهای 2 تا 20 اینچ و کنتور

نوبت دوم

پیام صدقی- مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی 

آگهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای
 ) موضوع جزء دو بند الف و جزء یک  بند ب  

ماده چهار قانون برگزاری مناقصات (
اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خرید اقالم زیر را از طریق مناقصه 

عمومی دو مرحله ای در بستر سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستادیران( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد.

1- بصورت نقدی در وجه شماره حساب 4054030607565573 تمرکز وجوه سپرده  اداره 
کل نوسازی مدارس استان یا شماره شبا IR190100004054030607565573 , شناسه 

واریز 905127654100004054030607565573
2- بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی  به سرر سید 3 ماه از تاریخ  صدور

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :  تا ساعت 13:30  روز شنبه مورخه 
1400/09/13  می باشد.

*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:30 روزشنبه مورخه 1400/09/27 می باشد.
ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح روز یک شنبه 1400/09/28  بازگشائی پاکت های  *زمان 

باشد. می 
*هزینه آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود .

شماره مناقصه ردیف
در سامانه ستاد ایران

موضوع مناقصه 
)خرید(

مبلغ تضمین فرآیند 
ارجاع کار مناقصه )ریال(

12000004217000059
خرید  200 عدد کامپیوتر 

با تجهیزات کامل
2/700/000/000

سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس
 اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز دارس

استان آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/9 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/10

 شركت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

 شركت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

آگهی مزایده
مرحله دوم

آگهی مزایده
مرحله دوم

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد یک باب غرفه سوغات هتل 
جهانگردی کرمان شعبه 1 را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط به صورت اجاره یکساله 
واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت 48 ساعت 

جهت رویت و دریافت فرم مزایده، به امور اداری هتل مراجعه نمایند.

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد یک باب غرفه صنایع دستی هتل 
جهانگردی کرمان شعبه 1 را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط به صورت اجاره یکساله 
واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت 48 ساعت 

جهت رویت و دریافت فرم مزایده، به امور اداری هتل مراجعه نمایند.

ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 1400/9/30 در کمیسیون معامالت شرکت خواهد بود. 
1-تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است. 

2- در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی پایین تر باشد، آگهی تجدید 
خواهد شد

 ٣- نرخ پایه اجاره بهاء طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به صورت ماهیانه مبلغ 20.000.000 ریال اعالم می گردد.

ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 1400/9/30 در کمیسیون معامالت شرکت خواهد بود. 
1-تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است. 

2- در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی پایین تر باشد ، آگهی تجدید 
خواهد شد

 ٣- نرخ پایه اجاره بهاء طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به صورت ماهیانه مبلغ 27.000.000 ریال اعالم می گردد.

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :

ت اول
نوب

بهداشت

فرمانده عملیاتی ستاد مقابله با کرونای استان تهران تاکید کرد:
بی اعتنایی به واکسیناسیون خطر بالقوه برای جهش های جدید کرونا

فرمانده عملیاتی ستاد مقابله با کرونای استان 
خطری  واکسیناسیون  عدم  تاکید کرد:  تهران 
ویروس  کرونا  جدید  جهش های  برای  بالقوه 
در  دیروز  زالی  علیرضا  ایسنا،  است.به گزارش 
جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت: 
در حال حاضر دنیا به سویه جدید کرونا ویروس 

یعنی ُامیکرون آلوده شده و این سوش الگوی 
پاندمی را به خود گرفته است. در حقیقت وقتی 
سوش جدید در پنج قاره دیده شود به معنای این 

است که پاندمی شده است.
او افزود: هر چه سوش ها با فرکانسی گسترده تر 
شده اند خطرناک تر هستند؛ لذا باید مراقبت های 

بیشتر کنیم. در حال  در مبادی مرزی  را  خود 
حاضر اطالعات کافی در مورد بیماری زایی جهش 
جدید نداریم اما قطعا سرایت پذیری بسیار باالیی 
دارد و جزو مشخصه های آن این است که بویایی 

و چشایی را درگیر نمی کند.
می برد  زمان  هفته  سه  تا  دو  داد:  ادامه  زالی 

در  موجود  واکسن های  تاثیر سبد  مورد  در  که 
جهان در مقابل سوش جدید اظهار نظر کرد. در 
شرایط موجود آنچه که از کشورهای آفریقایی در 
خصوص سوش جدید گزارش می شود. با توجه 
به قدرت شناسایی که در این کشورها اندک است 
تعداد کمتر  بسیار  پیش بینی کرد که  می توان 

است. شده  گزارش 
فرمانده عملیاتی ستاد مقابله با کرونای استان 
تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با 

جهش های  مقاوم ترین  حتی  اینکه  بر  تاکید 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  برایشان  کرونا 
موثر است، افزود: به عنوان یک اصل کلی رعایت 
پروتکل های بهداشتی روی همه سوش ها موثر 
موثرترین  و  ارزانترین  ترتیب  این  به  و  است 
موضوع رعایت پروتکل های بهداشتی است. لذا 
همه باید دست به دست هم دهیم و بازگشت به 
رعایت دقیق و متعهدانه پروتکل های بهداشتی 

را محقق کنیم.

پرویز پیران در ابتدای نشست »شهری ساخته 
شده برای مردم« که در هفته ترویج علم ایران 
با  زندگی گفت که  از سبک  است  برگزار شده 
فرهنگ سرمایه داری شکل گرفته است. سبک 
برای  محدود  منابع  توزیع  هدفش  زندگی که 
رقابتند:  حال  در  که  است  کنندگانی  مصرف 
»رقابت می کنند چون منابع محدود است پس 
نظام سرمایه داری نظام طبقاتی است. اما من 
را  حرف  این  باید  بسیاری  می کنم که  تصور 
توجه کنند، نظام سرمایه داری آگاهانه می گوید 

من آمده ام که بمانم من نمی توانم هر 20 سال 
این  برای  دهم.  تغییر  را  خودم  سال   30 تا 
موضوع هم باید اقداماتی انجام دهم.« تاریخ 
یونان باستان نشان می دهد که واژه هایی تحت 
و  مدنی  و شهروند، جامعه  دولت شهر  عنوان 
این  دل  از  است.  داشته  وجود  شهروندی 
شهروندی  وظایف  و  شهروندی  حقوق  واژه ها 
این  دل  از  می گوید  پیران  است.  شده  ایجاد 
شد که  ایجاد  میانجی  دولت  موضوع  واژه ها 
توده مردم میانجی گری  و  میان سرمایه داران 

می کرد: »دولت میانجی به سرمایه دار می گفت 
که 65 درصد از سهم و ثروت برای تو و 35 
درصد برای توده مردم است. دولت سرمایه دار 
را موظف می کرد که از سهم خود تخطی نکند 
پیران معتقد است  باشد.«  قانون  به  پایبند  و 
به این دلیل که نظام سرمایه داری ابدی شود، 
همه  است که  مراقب  همواره  میانجی  دولت 
چیز براساس مالکیت خصوصی باشد اما 35 
متفکران  بماند.  باقی  مردم  توده  برای  درصد 
باورند که  این  بر  دیگر  طرف  از  سرمایه داری 

اگر سطح زندگی توده مردم هم پایین بماند، 
را  خود  کاالهای  همه  نمی تواند  سرمایه دار 
بایستی سطح زندگی توده  مصرف کند؛ پس 
سبک  میان  این  »در  بیاید:  باال  هم  مردم 
زندگی ایجاد می شود نابرابر اما قانونی تا نظام 

بماند.«  باقی  سرمایه داری 
اما ساختن شهر در جامعه سرمایه داری نابرابر 
چگونه شکل می گیرد؟ پیران معتقد است که در 
اولین قدم ها سرمایه داران در مرکز شهر شروع 
نظام  در  این ساختن  همراه  به ساخت کردند 
نابرابر »اصالم« و »گتو« شروع به رشد کردند. 
و  داشتند  وجود  رم  امپراطوری  زمان  از  گتوها 
یا  شهرها  به  لغت نامه ای  تعریف  براساس 
مناطقی گفته می شود که فقیر نشینن و بیشتر 
اقلیت های  از  یا  مهاجرانند  از  یا  آن  ساکنان 
جست وجوها  که  آنطور  هم  اصالم  واژه  دینی. 
در  سیاه پوستان  زندگی  محل  می دهد  نشان 
جوامع سرمایه  در  می گوید  پیران  بود.  آمریکا 
کنار مرکز شهری  در  این دو منطقه هم  داری 
رشد کرد:  به  شروع  بود  سرمایه  از  مملو  که 
به نفع  نه فقط توسعه  به فقرا و  »برای توجه 
سرمایه داری طرح جامع مطرح شد. البته بعد 
از آن برنامه ریزی در اجزا و بنگاه هم داشتیم.« 
در ادامه این روند و بعد از دخالت جوامع جهانی 
و سیاست گذاری های دستوری از باال به پایین 
فقیر  کشورهای  بر  توسعه یافته  جوامع  که 
دارند، موضوع سرمایه داری قمارخانه ای مطرح 
سرمایه داری  از  خشن تر  نظامی که  می شود. 
را  جهانی  سازمان های  خود  پس  از  و  بود 
متوجه واقعیتی تلخ کرد. جامعه اندک اندک 
سو  یک  در  می رود،  شدن  قطبی  سمت  به 
ثروتمندانند و در سویی دیگر فقرا. در یک سو 
روز  به  روز  می مانند که  افسانه ای  ثروتمندان 
بر اندوخته هایشان افزوده می شود و در طرف 
دیگر فقرا: »در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه 
نود بحث برنامه ریزی مشارکتی مطرح شد و 
عنوان کرد که مردم در همه مراحل باید حضور 
داشته باشند و مردم باید به این سمت بروند که 
الگوی دموکراسی مشارکتی داشته باشند یعنی 
در واحدهای کوچک کنفدراسیون ایجاد شود.« 
با توجه به موضوع  مشارکت  اواخر دهه 60 
مردم بود که هنری لفور، متفکری فرانسوی 
شهر  بر  مشخص  »حق  ایده  بار  اول  برای 
بود  باور  این  بر  او  مطرح کرد.  را  مشخص« 
سرمایه داری  جوامع  در  سرمایه  انباشت 
معاصر، از طریق شهری شدن اتفاق می افتد 
از  شهر  از  مراقبت  و  بر  نظارت  هم زمان  و 
شهری  از  حاصل  منافع  و  شهروندان گرفته 
یا خصوصی(  )دولتی  سرمایه  نفع  به  شدن 
عام  طور  به  شهر  به  حق  می شود.  مصادره 
درصدد پس گرفتن نظارت بر و مراقبت از شهر 
و استفاده از منافع شهری شدن سرمایه است. 
بر  مشخص  »حق  لفور  ایده  می گوید،   پیران 
شهر مشخص« به اشتباه در ایران حق بر شهر 
ترجمه شده است: »اشکال این گفتار این است 
که بعد از گفتن این عبارت همه سراغ موضوع 
در  لفور  درحالیکه  می روند،  شهروندی  حقوق 
این عبارت از حق و شهری می گوید که وجود 
ندارد. او معتقد است که شهرها را مردم باید 

بلکه  نه شهروندان  یعنی  این مردم  و  بسازند 
خواهران  و  برادران  حتی  یعنی  این  ساکنان. 
افغانستانی ما که همزبان و هم نژاد ما هستند، 
این ها منافع ملی هستند.« او در پایان تاکید 
براساس  باید  جامعه  »ساخت  می کند: 
رفاه  و  انسانی  توسعه  و  انسان  خواسته های 
انسانی باشد. این انسانی بودن یعنی توسعه 
پایدار. توسعه ای فراگیر است و فقرزداست و 
آن  در  هم  انسان ها  است.  طبیعت  دوستدار 
دارند که  حق  مردم  پس  نیستند،  زیاده خواه 
شهر خودشان را برای خودشان بسازند نه برای 
و  زندگی کنند  هم  با  مردم  یک گروه خاص. 

باشند.«  داشته  اجتماعی  همبستگی 

تجربیات خود  به  اشاره  با  جامعه شناس  این 
در حوزه حقوق خاص در شهر خاص می گوید، 
است که  گفته  بار  یازده  تاکنون   58 سال  از 
جامع  طرح  ایران  جامع  برنامه  راهبردی ترین 
یک  دهه  »در  است:  کشور  فاضالب  و  آب 
با  آن  در  و  می کردم  بررسی  را  جهانی  پروژه  
شروع  آب  جنگ های  اعالم کردم که  شادی 
از  درصد   83 خوشبختانه  ایران  اما  می شود 
که  نمی دانستم  است،  داخل  در  آبش  منابع 
در  او  می آورد.«  جامعه  سر  بر  چه  آب  رانت 
پایان این نشست جمالتی را در قالب وصیت 
هرچه  »جامعه  می گوید:  شنوندگان  به  خود 
و  بدهد  پس  باید  را  است  مصرف کرده  آب 
باید جلوی مافیای آب را بگیرد، ناکارآمدی و 
فساد نابودساز جامعه ماست. از حاال مردم باید 
و تخصصی  بومی  دانش  باید  ببینند،  آموزش 
ببینند، دانش تخصصی باید مشکالت جامعه 
دشمنی  و  دوستی  جامعه،جامعه  بفهمد.  را 
به  باید  جامعه  است،  منافع  جامعه  نیست. 
فکر منافع بلند مدت و کوتاه مدت باشد، اولین 
مسئله و راهبرد پایداری نظام جامعه است. اگر 
بحران های هر روز ادامه پیدا کند. هیچ راهی 

ندارد.«  حفظش  برای 

گزارش سخنرانی پرویز پیران در نشست »شهری ساخته شده به دست مردم برای مردم«:

 جامعه جلوی مافیای آب را بگیرد 
از سال 58 تاکنون یازده بار گفته ام که راهبردی ترین برنامه جامع ایران طرح جامع آب و فاضالب است

 سهم 80 درصدی 
 منابع متحرک

 در آلودگی هوای تهران 
ترافیک  و  عمومی  حمل و نقل  دفتر  مدیرکل 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  شهری 
کشور از سهم 75 تا 80 درصدی منابع متحرک 
تهران  آالیندگی کالن شهر  در  نقلیه  وسایل  یا 
خبر داد. به گزارش ایسنا، مرضیه حصاری در 
تشریح سهم آالیندگی وسایل نقلیه در کالن 
آالیندگی وسایل  شهرهای کشور گفت: سهم 
نقلیه در شهرهای مختلف متفاوت است و این 
مقدار بر اساس فهرست انتشار آالینده های هوا 
که توسط دانشگاه ها و مشاورین تهیه می شود، 
مشخص خواهد شد. او افزود: به طور خاص 
برای شهر تهران 75 تا 80 درصد آالیندگی سهم 
منابع متحرک یا وسایل نقلیه است که از این 
میزان حدود 11 درصد مربوط به اتوبوس های 
شرکت واحد است.حصاری ادامه داد: به طور 
کل حدود 65 درصد آالیندگی سهم دیزلی ها 
و 35 درصد سهم بنزینی ها است که در بخش 
در  دارند.  درصدی  سهم 31  دیزل کامیون ها 
بخش بنزینی ها خودروهای شخصی سهم 12 
درصدی و تاکسی ها سهم 2 درصدی دارند. او 
تاکید کرد: به طور کلی بیشتر سهم آالیندگی 
بخش وسایل نقلیه مربوط به ناوگان دیزل با 
اولویت کامیون ها و ناوگان باری است که البته 
در حوزه شاخص ویژه ذرات کمتر از pm 2.5 در 

فصل پاییز و زمستان شاهد آن هستیم.

عضو شورای شهر کرج 
بازداشت شد  

روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان 
البرز در اطالعیه ای از بازداشت یک عضو شورای 
روابط  به گزارش تسنیم،  شهر کرج خبر داد. 
بازداشت  از  البرز  استان  دادگستری  عمومی 
یکی از اعضای شورای شهر کرج خبر داد. در 
این اطالعیه آمده است: یکی از اعضای شورای 
شهر کرج به همراه شخصی دیگری که خارج 
از مجموعه شهرداری بوده به اتهام »تحصیل 
مال از طریق نامشروع« و »ادعای اعمال نفوذ 
برخالف حق و مقررات قانونی« با دستور مقام 
قضایی از سوی اداره کل اطالعات استان البرز 
بازداشت شدند. این اطالعیه تصریح کرده است 
که پرونده در جریان تحقیقات مقدماتی قرار 
دارد و متهمان نیز با صدور قرار تامین کیفری 
هستند. بازداشت  تحقیقات  تکمیل   جهت 

زیرگذرهای پاالدیوم 
پلمپ شد 

بین  رو  ماشین  و  انسان رو  زیرگذر  تونل  دو 
واقع  پاالدیوم  تجاری  مجتمع  ساختمان  دو 
شد. پلمب  و  مسدود  تهران  یک  منطقه   در 

حضور  با  آذرماه   7 ما،  پیام  گزارش  به 
عملیات  شهرداری  حقوقی  و  اجرایی  عوامل 
و  هوایی  تردد  پل  پلمپ  و  سازی  مسدود 
بر  پاالدیوم  تجاری  مجتمع  گذر  زیر  تونل 
شد. اجرا   100 ماده  قطعی  حکم   اساس 

حمید محمودی شهردار ناحیه 2 منطقه یک در 
تشریح جزئیات اجرای حکم مجتمع تجاری 
اجراییات،  نیروهای  حضور  با  پاالدیوم گفت: 
حقوقی، اجرای احکام و عوامل اجرایی ناحیه 
و  شدن  مسدود  پیرامون  الزم  اقدام های  دو، 
مهروموم دو مسیر روگذر و یک مسیر زیرگذر 
انسان رو و ماشین رو مجموعه پاالدیوم اجرا 

شد.

»در دهه هفتاد دانستم که جنگ بعدی بر سر آب است اما همان زمان با خوشحالی اعالم کردم که ایران 83 درصد از منابع آبی اش 
در داخل کشور است اما نمی دانستم که رانت  و مافیای آب در دهه های بعدی چه بر سر منابع آبی می آورند.« درس گفتار پرویز پیران 
جامعه شناس شاخص حوزه شهری با این جمالت به پایان رسید. درس گفتاری که عنوانش ویژگی شهرهای انسان ساخت در قرن 21 بود. 
نشستی که جمالت پایانی آن روی مشارکت جمعی تاکید داشت، دیدگاهی که عصاره ی آن برآمده از دیدگاه هانری لفور، جامعه شناس 
فرانسوی بود: »حق مشخص بر شهر مشخص«. موضوع مشارکت جمعی در نهادهای خرد را اولین بار خود پرویز پیران،  به سیاست گذاران 
شهری پیشنهاد داد. از دل آن پیشنهاد، شورایاری هایی پدید آمدند که قرار بود سکان یک محله را به دست بگیرند، هرچند که این روزها در 
موفقیت یا عدم موفقیت شورایاری ها این موضوع اختالف نظر بسیار است. پیران در این نشست از نظام سرمایه داری گفت که این روزها 
در جای جای دنیا برقرار است. »توسعه رمز ماندگاری سرمایه داری است، نظام سرمایه داری حرص بی پایان دارد و متاسفانه یا خوشبختانه 
پویاترین نظامی است که تاکنون بر جهان مستقر شده است. همانند شمشیری دو لبه است، هم می تواند پیشرفت و تکامل را سبب شود 
و هم می تواند به انحطاط نوع بشر منجر شود.« به عقیده پیران، سرمایه داری آمده است که بماند، نابودی و جایگزینی در کار نیست. او 
می گوید ماهیت این نظام را کارل مارکس بهتر از هرکسی شناخته بود. اما ایده های سوسیالیستی او به این سبب اجرای موفقیت آمیزی 

نداشت که خوشبینانه بود. 

جامعه هرچه آب مصرف کرده 
است را باید پس بدهد و باید 

جلوی مافیای آب را بگیرد، 
ناکارآمدی و فساد نابود ساز 
جامعه ماست. از حاال مردم 

باید آموزش ببینند، باید دانش 
بومی و تخصصی ببینند، دانش 
تخصصی باید مشکالت جامعه 
را بفهمد. جامعه جامعه دوستی 

و دشمنی نیست. جامعه 
منافع است، جامعه باید به فکر 

منافع بلند مدت و کوتاه مدت 
باشد، اولین مسئله و راهبرد 

پایداری نظام جامعه است. اگر 
بحران های هر روز ادامه پیدا کند. 

هیچ راهی برای حفظش ندارد

|  
انا

  پ
|
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گلستان

شهرک های  شرکت  مدیرعامل  مومنی /  حبیبه  سیده   
صنعتی استان گلستان از پیگیری ها و برنامه های این 
شرکت برای تعیین تکلیف و بازفعال سازی قراردادهای 
راکد و غیرفعال در شهرک های صنعتی این استان خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
گلستان، رضا شهمرادی، مدیرعامل شرکت شهرک های 
در  مشکالت  حل  برای  تالش  صنعتی گلستان گفت: 
حوزه اشتغال و صنعت و احیای واحدهای صنعتی راکد 
از مهمترین اهداف این شرکت در سال تولید؛ پشتیبانی ها 

، مانع زدایی ها« است. 
شهمرادی از تالش تمامی مسئوالن استانی برای برطرف 
کردن موانع تولید و رفع مشکالت واحدهای تولیدی خبر 
داد و افزود: با اقدامات انجام شده در سال 1400، تعداد 
نواحی صنعتی  و  در شهرک ها  راکد  واحد صنعتی   33
استان به چرخه تولید بازگشته اند که با فعال سازی این 

واحدهای تولیدی، برای 295 نفر اشتغال مجدد ایجاد 
شده است.  او با بیان اینکه در سال جاری نیز احیای 
50 واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان هدف گذاری شده است تصریح کرد: بر 
اساس این هدف گذاری، در 6 ماهه اول سال جاری 33 
واحد راکد و غیر فعال در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان به چرخه تولید بازگشته اند که تالش می شود 
با استفاده از ظرفیت مشاوران حاضر در کلینیک کسب 
این  تولیدی،  واحدهای  از  با عارضه یابی  و  استان  و کار 

هدف گذاری محقق شود. 
ابراز  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
امیدواری کرد تا با تسهیل شرایط سرمایه گذاری، زمینه 
شاهد  تا  شود  فراهم  استان  در  سرمایه گذاران  حضور 
شکوفایی هرچه بیشتر صنعت و افزایش میزان اشتغال 

باشیم. استان  در سطح 

تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال 
در شهرک های صنعتی گلستان احمد مبارکی / مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم از 

آغاز بازرسی، کنترل و نظارت بر مصرف گاز ادارات و 
سازمان ها در سطح استان خبر داد و گفت: مصرف 
ایالم کنترل  استان  سازمانهای  و  ادارات  در  گاز 
می شود.عباس شمس اللهی اظهار کرد: گشت های 
در  دولتی  ادارات  گاز  مصرف  پایش  و  بازرسی 
این  و  شده است  برقرار  ایالم  استان  شرکت گاز 
مجموعه در راستای اجرای بخشنامه معاون اول 
ریاست جمهوری، دستور وزیر نفت و دستورالعمل 
از سوی بسیج  ادارات  پایش مصرف گاز  ابالغی 
شرکت مّلی گاز ایران، اقدام به تشکیل گشت های 
ویژه در سطح ادارات و ارگان های دولتی کرده است.
او تصریح کرد: با برودت دما، شروع فصل سرد و 
افزایش مصرف گاز در کشور، بر اساس بخشنامه 
صرفه جویی و مصرف بهینه و ایمن گاز ابالغی از 
سوی معان اول رئیس جمهور، تشکیل جلسات 
کلیه  به  استاندار  ابالغ  و  استانداری  در  مرتبط 
ادارات و نهادهای دولتی در جهت رعایت حداکثر 

صرفه جویی در مصرف گاز، شرکت گاز استان ایالم 
اقدام به تشکیل گشت های پایش مصرف گاز در 
ادارات و ارگانهای دولتی کرده و به صورت مستمر 
در ساعات کاری ایام هفته و نیز در تعطیالت پایان 
رفاه  دمای  رعایت  و  پایش مصرف گاز  به  هفته 
)18 تا 21 درجه( در ادارات و ساختمانهای دولتی 

می پردازند.
شمس اللهی با بیان اینکه در این پایش، میزان 
مصرف گاز ادارات مورد بررسی قرار می گیرد و در 
صورت عدم رعایت در مصرف گاز یا عدم رعایت 
دمای رفاه، در مرحله اول نسبت به ابالغ اخطار 
کتبی به ادارات ذیربط اقدام می کند، تصریح کرد: 
رعایت مصرف،  عدم  در صورت  و  بعد  مرحله  در 
را  اداراتی که در مصرف گاز صرفه جویی  لیست 
رعایت نکنند به استانداری اعالم و در مراحل بعدی 
برابر قوانین و مقررات مربوطه نسبت به قطع گاز 

آنها اقدام می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با دعوت از کلیه 

مدیران ادارات در جهت رعایت حداکثر صرفه جویی 
در ساعات اداری و خاموش کردن وسایل گرمایشی 
نیز در  اتمام ساعت کاری و  از  یک ساعت قبل 
تعطیالت آخر هفته، از کلیه شهروندان خواست با 
توجه به افزایش مصرف گاز در کشور و در جهت 
پایدار گاز در خطوط و  برقراری جریان  به  کمک 
شبکه گاز کشور، با رعایت حداکثر صرفه جویی و 
پوشیدن لباس مناسب در داخل منازل، نسبت به 

کاهش دمای محیط اقدام کنند.
او با اشاره به اینکه از ابتدای آذرماه سال جاری 
سطح  در  مصرف گاز  بر  نظارت  و  بازرسی  طرح 
ادرات استان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در 
موتور خانه های  دمای  شده  انجام  بازرسی  اولین 
ادارات شهر ایالم مورد بازرسی و کنترل قرار گرفت 
از چارچوب  از دستگاه هایی که خارج  تعدادی  و 
تعریف شده بود تذّکر رعایت صرفه جویی در مصرف 
سال جاری  پایان  تا  عملیات  این  شود،  اعمال 

داشت. خواهد  استمرار 

مصرف گاز در دستگاه های دولتی ایالم کنترل می شود

جانشین فرمانده تیپ 48 فتح این استان گفت: تمرینات تاکتیکی گردان های 
امام حسین )ع( تیپ 48 فتح به مدت 3 روز با حضور 6 گردان بسیجی از 6 
شهر استان در لنده برگزار شد. سرهنگ پاسدار امین قلی پور افزود: بسیجیان 
از  تهاجمی  و  دفاعی  تاکتیکی،  تمرینات  در  رزمایش  این  در  شرکت کننده 
جمله ستون کشی، تک شبانه، کمین و ضد کمین، عملیات حمله به هدف 
شرکت کردند. این رزمایش با حضور جانشین و بازرسان ویژه تیپ  48 فتح 
استان برگزار شد و شرکت کنندگان ضمن اعالم آمادگی 100درصدی برای نبرد 
میثاق کردند.  تجدید  انقالب  رهبر معظم  و  راحل، شهدا  امام  با  با دشمنان، 
قلی پور گفت: در این رزمایش گردان های امام حسین علیه السالم490لنده،49

1بهمئی،492مارگون،481سپیدار،484باشت، 487 دهدشت و گردان فاتحین 
یاسوج حضور داشتند. او هدف از این رزمایش را ارتقای سطح آمادگی رزمی 
بسیجیان، میثاق با منویات رهبر معظم انقالب و ایجاد نشاط بین بسیجیان 
عنوان کرد و ادامه داد: بسیجیان در این رزمایش ضمن یادگیری روش های 
نوین دفاعی، رعایت اصول 9 گانه پدافند غیر عامل را نیز فرا گرفتند و بسیجیان 

در برنامه رزم شبانه، ستاره یابی، دفاع از کوی و برزن نیز شرکت کردند.

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات 
ایران اعالم کرد که 38 شعبه این بانک در سراسر 
کشور در هفت ماهه نخست امسال نزدیک به 
به بخش های  ریال تسهیالت  100 هزار میلیارد 

مختلف اقتصادی پرداخت کرده اند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران به نقل از پایگاه خبری اگزیم نیوز، حبیب 
با حضور سیدعلی  احمدی در نشست مجازی 
حسینی مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، کارکنان 
و روسای شعب این بانک به تشریح عملکرد 
صادرات  توسعه  بانک  شعب  این  ماهه  هفت 
تسهیالت  اعطای  بخش  در  و گفت:  پرداخت 
ریالی در شعب، 99 درصد از اهداف تعیین شده 
بانک محقق شده که بالغ بر 64 هزار میلیارد ریال 
بوده و نسبت به دوره هفت ماهه سال گذشته نیز 

رشدی 27 درصدی را تجربه کرده است.
نیز  را  پرداخت شده  ارزی  تسهیالت  میزان  او 
219 میلیون دالر عنوان کرد و گفت: این میزان 
شعب  توسط  شده  پرداخت  ارزی  تسهیالت 
بانک توسعه صادرات در مقایسه با هفت ماهه 
از نظر  سال 1399 رشدی 6 درصدی داشته و 
دسترسی به اهداف نیز رقم 149 درصد را به ثبت 
رسانده است. احمدی مانده تسهیالت ریالی در 
هفت ماهه نخست امسال را هم 610 هزار میلیارد 
ریال اعالم کرد و گفت: از این میزان 97 هزار 
میلیارد ریال در بخش ریالی و 3/2 میلیارد دالر 
در بخش ارزی بوده است؛ این رقم در هم سنجی 
رشدی 36  نخست سال 1399  ماهه  هفت  با 
درصدی در بخش ریالی و رشد 3 درصدی در 

بخش ارزی داشته است.

سیده حبیبه مومنی/  شهردار گرگان با حضور در یک برنامه تلویزیونی در 
خصوص ابهامات ساخت پروژه تله کابین گرگان توضیح داد. به گزارش مرکز 
اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، محمدرضا سبطی در گفت وگو با 
برنامه »حرف و حساب« سیمای مرکز گلستان در خصوص احداث پروژه تله 
کابین شهر گرگان اظهار داشت: مکان یابی پروژه در سال 1385 انجام شد و 
مشاور پروژه در آن زمان 40 مکان را برای ساخت تله کابین پیشنهاد داد. سبطی 
با بیان اینکه تله کابین یکی از مولفه های توسعه پایدار و جذب گردشگر است، 
گفت: ساخت تله کابین در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مهم است و استان 

گلستان را از حالت انزوا خارج می کند.
او پروژه تله کابین را مطالبه جدی شورای ششم خواند و بیان کرد: برای ساخت 
تله کابین گرگان 14 مجوز قانونی از نهادهای ذی ربط از جمله سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور، شورای عالی جنگل های کشور، اداره کل محیط زیست 
استان اخذ شده است. شهردار گرگان تصریح کرد: طول مسیر 3 هزار 61 متر 
است و 17 پایه )دکل( در نظر گرفته شده و برای آنکه درختان قطع نشوند، به 
ازای هر 180 متر تنها یک پایه پیش بینی شده که این موضوع نشان دهنده 

احترام ما به محیط زیست و منابع طبیعی است.

پایان رزمایش گردان های امام حسین )ع( 
تیپ 48 فتح در کهگیلویه وبویراحمد

در هفت ماهه نخست 1400 رقم خورد
پرداخت 100 هزار میلیارد ریال تسهیالت 

توسط شعب بانک توسعه صادرات

توضیحات شهردار گرگان درباره 
احداث پروژه بزرگ تله کابین گرگان

| کهگیلویه وبویراحمد | | بانک | | گلستان |

افتتاح پایگاه ویژه مقاومت بسیج 
شهدای جبهه سالمت در هلدینگ 

مدیریت صنعت شوینده 

خطاب  اینگونه  بسیج  مورد  در  رهبر  معظم  مقام 
فرموده اند: »عرصه بسیج یک عرصه عمومی است؛ 
نه مختص یک قشر است، نه مختص یک بخشی 
همه  در  است…  جغرافیایی کشور  بخش های  از 
جاها، در همه مکان ها، زمان ها، عرصه ها و در همه 
قشرها، این وجود دارد. این معنای بسیج است.« 
های  هماهنگی  و  ها  پیگیری  با  راستا  همین  در 
شوینده  صنعت  مدیریت  شرکت  گرفته،  صورت 
ویژه  پایگاه  افتتاح  به  عام(  سهامی  )بیدسیم- 

آمد. نائل  جبهه سالمت  بسیج شهدای  مقاومت 
انقالب  این شجره طیبه  ایام هللا هفته بسیج،  در 
ساختمان  در  ویژه  میهمانان  حضور  با  اسالمی، 
افتتاح  مراسم  بیدسیم،  پورجعفری  سردار  شهید 
پایگـاه ویژه مقاومت بسیج شهدای جبهه سالمت 
ظهر  نماز  اقامه  از  پس  مراسم  این  شد.  برگزار 
پورجعفری،  معزز شهید  خانواده  با حضور  و  عصر 
سردار علی حسین رعیتی فرد، سرهنگ ممی خانی، 
)ع(  جعفرصادق  امام   507 ناحیه  بسیج  فرمانده 
علی  امیر  مراسم،  ابتدای  در  شد.  آغاز  و کارکنان 
معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  اللهی  نعمت 
رهبری در مورد بسیج و اهمیت آن در بین آحاد 
جامعه، ایجاد بسیج در ساختار بزرگ ترین شرکت 
صنعت  در  تخصصی  مالی  نهاد  و  چندرشته ای 
همگرایی  جهت  در  بلند  گامی  را  کشور  شوینده 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  تحقق  و  تالش ها 
در  کرده.  قدردانی  مدعوین  حضور  از  و  دانست 
و  کارگران  بسیج  سازمان  سابق  رئیس  ادامه، 
و  کار  وزیر  روابط کار  معاون کنونی  و  کارخانجات 
رفاه اجتماعی، با تجلیل از اقدام بدیع بیدسیم در 
مزین کردن ساختمان به نام مبارک مخزن االسرار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ابراز امیدواری 
انقالب  دوم  گام  سال های  آغازین  در  که  کرد 
اسالمی روحیه جهادی و مجاهدت های مخلصانه 
آن شهید بزرگوار در بدنه مدیران، کارکنان و جامعه 
یابد. تجلی  همیشه  از  بیش  شریف کارگری کشور 

سالن  در  مدعوین  و  مدیرعامل  از سخنرانی  پس 
اجتماعات جهش تولید بیدسیم، از تابلوی پایگـاه 
ویژه مقاومت بسیج شهدای جبهه سالمت رونمایی 
شد و با حکم فرمانده حوزه مقاومت بسیج 507 
به عنوان  آراسته  امام صادق )ع(، محمد محسن 
سرپرست این پایگاه ویژه منصوب شد. در پایان 
مراسم نیز، با اهدای لوح تقدیر از حضور میهمانان 

این مراسم قدردانی شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

مورخه   140060309001001315 شماره  رای  برابر      
1400/8/8 كالسه 1400114409001000037 موضوع قانون 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
منطقه یك قزوین تصرفات مالكانه  بالمعارض متقاضی 
 0081056605 ملی  جمال كد  فرزند  پور  زرآبادی  امین 
مساحت  به  یكباب ساختمان  قزوین ششدانگ  صادره 
اصلی   3153 از  فرعی   47 پالك  مربع  متر   12/06
بخش 4 شمال شرق قزوین كه بشرط تجمیع با پالك 
بخش 4  اصلی   –  3153 از  فرعی   47 از  فرعی   633
شمالشرق در سهم مالك متن قرار گرفته گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/8/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/9/9

شعبان عسگری
 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه یك قزوین 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور 

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  و3   1 مواد  دستور  به  نظر 
مورخ    140060306005006867 شماره  اصالحی  رای  برابر  1390/09/20و  مصوب  رسمی  سند 
نیشابور تصرفات  ثبتی  واحد  در  قانون مذکور مستقر  ماده یک  اول موضوع  1400/09/03هیات 
مالکانه و بالمعارض خانم عصمت قراریان فرزند مرادعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 111/9 مترمربع از پالک 229 اصلی واقع در اراضی بیرم آباد بخش 2 حوزه ثبت ملک 
فرزند غالمرضا محرز گردیده است  نژاد  تدین  آقای عباس  از مالک رسمی  نیشابور خریداری 
.لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و  در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/09

تاریخ انتشار دوم : 1400/09/24
علی امینیـ  رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور
شماره: 140060306005006878 تاریخ: 1400/9/3

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
اول  هیات   140060306006002975 شماره  اصالحی  رای  برابر  1390/09/20و  مصوب  رسمی 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 134/8 مترمربع ) یکصد و سی و چهار و هشت 
صدم مترمربع(  قسمتی از پالک 2067 فرعی از اراضی قندشتن پالک 225 اصلی دهستان 
اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی علی نقی شجیعی قندشتنی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  شماره 1121
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/09

تاریخ انتشار دوم : 1400/09/25
سید امین موسویـ  رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 
ت ح ج

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره140060319014003512-1400/08/23هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مسعود 
افتخاری کنزرکی فرزند نبی اله  بشماره شناسنامه 638صادره 
باغچه  بر  مشتمل  باغ  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت 
از69-  -فرعی  پالک  مربع  760متر  مساحت  به  سردسیری 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 11فرعی از 69-اصلی قطعه 
یک واقع دراراضی بنستان جبالبارز جیرفت  بخش 34کرمان 
محرزگردیده  صفوی   فاطمه  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
به صدور  15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین  آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
 . نمایند  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  اعتراض،دادخواست خود 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:469
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/09

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

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

13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  اصالحی  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
اصالحی  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
دوم  شماره139960319014004228-1399/09/08هیات 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت 
ابراهیم  بشماره شناسنامه  ابراهیمی پور فرزند  اقای حاجی 
ازرابر در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  4712صادره 
و  مفروز  اصلی  از26-  1681فرعی  پالک  مربع  366/33متر 
واقع  یک  قطعه  26-اصلی  از  -فرعی  پالک  از  مجزی شده 
44کرمان  بخش  جیرفت   اسفندقه  آباد  دولت  دراراضی 
ابوسعیدی  حسین  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
دریک  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  نوبت 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
خود  اعتراض  یکماه  مدت  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:464
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/09

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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آگهی مفقودی
برگ سبز و سند سواری هاچ بک سیستم 
ام.وی.ام تیپ 315HNEW به رنگ سفید 
موتور  شماره  به   1393 مدل  روغنی   _
شماره  به   MVM477FJAE025210
و   NATFBAMD4E1025144 شاسی 
بنام سعید  شماره پالک 45_ 694 د 66 
محسنی ده یعقوبی فرزند عباس به کدملی 
2990563806 به شماره شناسنامه 15153 
صادره از کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. زرند
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 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494

/  تلفن:  86011893-021تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک 26 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

کارزار آبخوان

 لحظه ای ناب در حیات وحش/مهر

| عمارت سردار مفخم بجنورد |
عمارت سردار مفخم بجنورد ساختمانی است 
رفیع و با شکوه که در شمال شهر بجنورد واقع 
شده است. این بنا از آثار منحصر به فرد عصر 
ناصرالدین شاه است که در گذشته داخل باغ 
اتاق   34 بنا  این  است.  داشته  قرار  بزرگی 
و  کاشی کاری  آینه کاری،  که  دارد  تاالر  دو  و 
گچ بری های بسیار زیبا و تماشایی دارد و هم  
اکنون محل استقرار سازمان میراث فرهنگی، 
خراسان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
شمالی است.این بنای تاریخی با شماره 952 
در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده است. 
به  احیا  و  از مرمت  بنای عمارت مفخم پس 
مردم شناسی  و  باستان شناسی  بزرگ  موزه 
اثر  این  بانی  است.  شده  تبدیل  استان 
معروف  بجنوردی  سهام الدوله  یارمحمدخان 
ممتحن الملک  آن  معمار  و  مفخم  سردار  به 
شقاقی بود، که مدرسه سپهساالر سابق )شهید 
وی  اوست.  جمله کارهای  از  تهران(  مطهری 
پس از تحصیل در مدرسه دارالفنون به دستور 
ناصرالدین شاه برای گذراندن تحصیالت عالیه 

از  پس  و  رفت  فرانسه  به  معماری  رشته  در 
شد.  کاخ  چندین  ساخت  مسئول  بازگشت، 
سفال  پوشش  گذشته  در  عمارت  این  سقف 
سقف  به  بعدی  تعمیرات  در  که  داشت 
در  بنا  این  شد.  تبدیل  گالوانیزه  شیروانی 
گذشته از بخش های مختلف دیگری همچون 
آینه خانه، دروازه ورودی حوض خانه، باغ فواره 
و عمارت کاله فرنگی داشته است، که عمارت 
کاله فرنگی بر اثر زلزله شدیدی که در بجنورد 

رخ داد، تخریب شد و هم اکنون تنها آینه خانه 
بنای  است.  مانده  جای  به  مفخم  عمارت  و 
داشته  قرار  مفخم  عمارت  روبه روی  آینه خانه 
دیوانی  و  اداری  فضای  عنوان  به  که  است، 
جهت مالقات های رسمی سردار مفخم )حاکم 
بجنورد( و برپایی مراسم تشریفات نظامی و 
رایزنی در باب مسائل سیاسی و اجتماعی با 
قاجار مورد  و دیگر رجال مطرح  ایالت  سران 
استفاده قرار می گرفته است. / سیری در ایران

شیرین آزادی تالش دارد تا در مجموعه »نهاد زیستن« فضایی را به 
مخاطب ارائه دهد که یادآور تالش و رنج بی وقفه انسان معاصر در 
ساختن دنیای پیرامونش و سپس ویرانی این ساخته ها به دست 
خود اوست. به گزارش مهر، نمایشگاه شامل 13 اثر نقاشی به همراه 
یک چیدمان از سرامیک های ساخت هنرمند است. شیرین آزادی 
متولد 1358 است و پیش از این نمایشگاه های انفرادی در گالری 
و گالری  الهه، خانه هنرمندان، گالری سیحون، گالری کمال الملک 
فیروزه برگزار کرده و در نمایشگاه های گروهی در گالری 26، آرت اکسپو 
هرمز، ابرا گالری در لس آنجلس آمریکا، گالری شیال، فستیوال مونترو 
سوئیس، نمایشگاه گروهی در وست مینستر لندن و … شرکت کرده 
است. نمایشگاه »نهاد زیستن« 12 تا 22 آذر 1400 در گالری ژاله به 
نشانی خیابان سمیه، بعد از خیابان مفتح، بن بست پروانه، پالک 4 
برپاست. عالقه مندان می توانند هر روز به جز شنبه ها از ساعت 16 تا 20 

با رعایت پروتکل های بهداشتی به گالری ژاله مراجعه کنند.

میزبان  عربستان  سرخ«  »دریای  بین المللی  جشنواره  نخستین   
دو فیلم بلند و یک مستند از سینمای ایران خواهد بود. به گزارش 
ایسنا، نخستین دوره این رویداد سینمایی چهار سال پس از رفع 
ممنوعیت سینما در عربستان از 6 تا 15 دسامبر )15 تا 24 آذر( در 
منطقه ای تاریخی در شهر جده که یکی از محوطه های ثبت شده در 
فهرست میراث جهانی یونسکو است، برگزار می شود. در این رویداد 
که با بودجه سنگین و به عنوان یکی از پروژه های اصلی سعودی ها با 
هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد نفت محور و تبدیل این کشور به یک 
قطب فیلم سازی در خاورمیانه برگزار می شود، 3 فیلم ایرانی نیز به 
نمایش گذاشته می شود. فیلم »جاده خاکی« به کارگردانی پناه پناهی 
یکی از فیلم های بخش مسابقه اصلی جشنواره دریای سرخ عربستان 
خواهد بود و »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی و مستند »رادیوگرافی 
یک خانواده« به کارگردانی فیروزه خسروانی و محصول مشترک ایران، 
نروژ و سوئیس هم در بخش فیلم های محبوب جشنواره ها به نمایش 

گذاشته می شوند.

کارزاری با نام مطالبه ممانعت از تضییع حق مسلم شهروندان 
مشهدی در استفاده از دوچرخه  های اشتراکی در وب سایت 
کارزار در جریان است که با هشتگ #حق_دوچرخه_سواری 
ریاست  به  خطاب  این کارزار  متن  از  بخشی  در  می شود. 
شورای شهر مشهد آمده است: »همان طور که مستحضرید 
در سال های اخیر سرمایه گذاری های گسترده ای برای تقویت 
استفاده از دوچرخه به عنوان بهترین وسیله نقلیه پاک جهت 
باال بردن میزان نشاط، کاهش میزان آلودگی هوا و ترافیک 
استقبال  راستا  این  در  و  شده  انجام  مشهد  کالن شهر  در 
فزاینده ای از دوچرخه های اشتراکی باید و از سوی شهروندان 
مشهدی صورت گرفته است. ناگفته پیداست که حق استفاده 
از کلیه وسایل حمل ونقل عمومی همچون مترو، اتوبوس و 
دوچرخه های اشتراکی برای تمام شهروندان اعم از زن و مرد 
محترم است اما در مورخ چهارم مرداد 1400 شرکت بایدو اعالم 
کرد که زنان تنها در بوستان های مخصوص زنان حق استفاده 
از دوچرخه ها را دارند! این در حالی است که در این مدت زنان 
استقبال بیشتری از این دوچرخه ها داشتند و سلب این حق 
قانونی از ایشان تحت هیچ شرایطی پذیرفته شده نیست؛ چرا 
که همه مردم بدون در نظر گرفتن جنسیت در بودجه های 
عمومی صرف شده برای راه اندازی این سیستم حمل و نقل سبز 

شریک هستند.

زمین خورد ازمیش ُدردی چو چشمش پر خماری شد

بچرخ افتاد ازآن شوری چوز لفش بیقراری شد

ز عشقش دلفروزان مهرومه چون مجمر سوزان

هالل ازدرد شوق ابرویش زردو نزاری شد

به بستان صباحت سرگران اوراخرامی بود

ز شوق قد او ز اشک صنوبر جویباری شد

نمی یم دید از بحر غمش خون در دلش ز دموج

زسوزش کوه را داغی رسید و الله زاری شد

نمودندازمی لعلش مخمر طینت آدم

از آن می چون عجین شد خاک هر گل گل عذاری شد

چو بست از سبزه خط بر رخش پیرایه آن نوگل

طراوت میچکید از سبزهاش باغ و بهاری شد

ز چوگانش که شد گوی خمش سرهای جانبازان

بر وی گلرخان نقشی نشست ابروی یاری شد

چو زلفش شانه زد باد صبا  زان عنبر افشان باشد

وزید از تا مویش نفخٔه مشک تتاری شد

ز بهر آنکه دست نارسایان را کند کوته

عزازیلی شد از زلفش هویدا پرده داری شد

حقیقت چون که پنهان ماند اندر پرده غیبی

دوبینان رامیان آمد سخن هاگیر و داری شد

حکیم سبزواری

جغرافیایی  موقعیت  در  امیری  آبشار 
استان  در   E521747  N355539
کیلومتری   120 در  است.  واقع  مازندران 
تهران در مسیر جاده هراز منطقه ای متشکل 
امیری  منطقه  نام  به  روستا  چندین  از 
وجود دارد. وجود آب فراوان و شکل خاص 
کوه ها باعث شده چشم اندازهای زیبایی از 
و  اولین  آورد.  وجود  به  را  آبشارها  جمله 
مشخص ترین آبشار، آبشار شاهان دشت 
است که نیازی به توضیح نیست ولی 2 
این منطقه وجود  زیبای  دیگر در  آبشار 
دارد که در سایه آبشار شاهان دشت مهجور 
مانده اند.  آبشار روستای ترا در انتهای دره 
سمت چپ در دامنه قله ای مخروطی و 
است.  آبشار  و شامل 2  گرفته  قرار  بلند 
در سمت جنوب شرقی منطقه امیری در 
آبشار  دریا  سطح  از  متری   1980 ارتفاع 
از 100  بیش  است که  گرفته  قرار  امیری 
نیاز  آبشار  به  دارد. دسترسی  ارتفاع  متر 
به 1 ساعت پیاده روی از روستای امیری 
بلند  باالی صخره ای بسیار  از  آبشار  دارد. 
به صورت 2 پله به پایین می ریزد. حدود 
65 کیلومتری محور آمل تهران و پس از 

تونل وانا، سمت چپ جاده، تابلوی منطقه 
ییالقی وانا )امیری( به چشم می خورد که 

در کنار یک پل قرار دارد. 
 از روی پل که عبور کنید، بالفاصله سمت 
شوید  جاده  ای  وارد  می  توانید  راست 
شاهان دشت  آبشار  سوی  به  را  شما  که 
شاهان دشت  جاده  وارد  اگر  اما  می  برد 
نشده و جاده امیری را ادامه دهید، وارد 
که  می  شوید  امیری  کوهستانی  منطقه 
متشکل از 7 روستا است: وانا، شمس آباد، 
از  یکی  حاره.  و  ترا،  آخا،  دینان،  نحر، 
از  پل  یک  وسیله  به  که  روستاها  این 
جاده اصلی منطقه امیری جدا می  شود، 

می  شود. نامیده  شمس  آباد 
شوید،  روستا  این  جاده  وارد  چنان چه   
راهی باریک با شیبی بسیار تند شما را به 
سوی خانه  های روستا و در نهایت کوه  های 
جنوبی این روستا می  رساند. خانه  های این 
روستا به طور کل ییالقی بوده و به دلیل 
سردسیر بودن منطقه، در زمستان ها خالی 
از سکنه است. شکوفه  ها اینجا دیرتر باز 
شده و محصوالت دیرتر می  رسند./ کویرها 

و بیابان های ایران

| تجسمی |

|  سینما |

این پرنده، 24 سانتی متر طول دارد و آشکارا بزرگ تر 
از سنگ چشمک پشت بلوطی، اما سرش کوچک تر 
نخودی رنگ،  پرها  لبه   بلندتر،  دم  همچنین  است. 
دمگاه و پوشش پرهای روی دم نارنجی روشن )در 
سنگ چشم پشت بلوطی دمگاه خاکستری و پرهای 
سیاه، که  خط چشمی  است(،  سفید  دم  پوششی 

را فرا گرفته  باریک تر(  باالی منقار و پیشانی)اما  تا 
بالی( کوچک تر،  )نوار  لکه ی  با  قاعده ی شاهپرها  و 
بالغ سنگ چشم  پرنده ی  ندارد)در  وجود  که گاهی 
بلوطی بسیار مشخص است( دیده می شود. چانه و 
گلو سفید، زیر تنه نخودی، که در پهلوها اندکی حنایی 
است. تارک و پس گردن خاکستری، پشت قز حنایی 

و دم سیاه است. پرنده  جوان کمرنگ تر، تارک و پشت 
قهوه ای خاکستری با لکه ای قهوه ای تیره، و لکه های 
قهوه ای در سینه، زیر تنه و دمگاه دیده می شود. صدای 
این پرنده، به طور معمول شنیده نمی شود، اما خشن، 
و شبیه »گووه ریک« و در ادامه» یاوو- یاوو« شنیده 
می شود. این پرنده در مناطق باز با درخت ها و بوته های 
پراکنده، زمین های کشاورزی و بیشه زار به سر می برد. 

/ کویرها و بیابان های ایران

 سنگ  چشم دمگاه حنایی )سنگ چشم دم دراز(

مطالبه ممانعت از تضییع حق مسلم آبشار امیری، آمل
شهروندان مشهدی در استفاده از 

دوچرخه  های اشتراکی

»مقصرترین عده ما آن هایی هستند 
این کتاب ها  در  خوانده اند.  که کتاب 
طبقه  منافع  با  افکاری گفته شده که 
این  در  دارد،  تباین  ایران  حاکم 
استبداد  مقابل  در  آزادی  از  کتاب ها 
صحبت شده، از آزادی فرد، از آزادی 
طبقه ای  آزادی  از  باالخره  اجتماع 
جرم  این  به  دیگر.  طبقه  مقابل  در 
و  بمانم  زندان  در  سال  ده  باید  من 
دربه در  زنم  باید  بمیرم،  هم  باالخره 

باشد، باید کسانم جرات نکنند به دیدن 
و  پولدار  ما  مخالفان  باید  بیایند،  من 
متمول شوند و بچاپند و بعد روز مبادا 
زندان«  »ورق پاره های  کنند. کتاب  فرار 
و  داستان ها  شامل  علوی«  »بزرگ  اثر 
بزرگ  نویسنده ی  این  دست نوشته های 
در زندان قصر در فاصله سال های 1316 
شرایط  دوران  این  در  است.   1320 تا 
سیاسی و اجتماعی جامعه تیره وتار بود 
و حکومت سعی در سرکوب نویسندگان 
دلیل  همین  به  داشت  روشنفکران  و 
در  سال  چهار  مدت  به  نویسنده   این 
مدت  این  در  او  برد.  سر  به  زندان 
روی  ورق پاره،  روی  را  نوشته هایش 
می نوشت   ... و  سیگار  قند، کاغذ  کاغذ 
می داد.  شرح  را  زندانیان  اوضاع  و 
شرح  داستان  مجموعه  این  در  او 

را روایت  زندانیان  چگونگی اسیر شدن 
را  دوران  آن  نابسامان  اوضاع  و  کرده 
داستان های  است.  کشیده  تصویر  به 
از »پادنگ«، »ستاره  عبارت اند  اثر  این 
و  دنباله دار«، »انتظار«، »عفو عمومی« 
می توانند  را  خواننده  مرگ« که  »رقص 
در شرایطی که کمتر کسی تجربه کرده 

بدهند. قرار  است 
و  فضایی  زندان که  در  علوی«  »بزرگ 
فرصتی برای هجوم افکار است یکی از 
مجموعه  تأثیر گذارترین  و  ماندگار ترین 
نوشته  را  بیست  دهه   داستان های 
خواهرش  به  را  داستان  این  او  است. 
بدری علوی تقدیم کرد و در حال حاضر 
است  ناشرینی  از  یکی  نگاه  انتشارات 
حیف  می رساند.  چاپ  به  را  آن  که 
است، حیف است. نباید مرد. باید ماند 

زندگی کرد.« و 

| ورق پاره های زندان | 
| نویسنده : بزرگ علوی |
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