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گروه اجتماعی -مرضیه صاحبی
حواسمان پرت بود ،پرت چیزهایی
که فکر می کردیم بسیار مهمتر از آب است،
شنیده بودیم که در آیندهای نهچندان دور،
نزاعها بر سر آب خواهد بود ،اما در باورمان
ی گنجید خرده اعتراضات به شیوه توزیع
نم 
منابعآب،روزیدستمایهجدالهای گسترده
و ادامهدار میشود .سالهاست اصفهانیها
مکررنسبتبهطر حهایانتقالیازایناستان
به کرمان و یزد اعتراض دارند و کثرت تکرار آن
در برخی مواقع ،اهمیتش را پا ک از یادمان
برده است .گاهی سروصدای یکی از این
اعتراضها بلند شده و معترضان خشونت به
خرجدادهاندومسیرخطلولهآباصفهانبه
یزد را درهمشکستهاند و آبرسانی به یزد را
دچار اختالل کردهاند اما سابقه مجادله در
حوضه زایندهرود فقط به این موضوع ختم
نمیشود؛ نزاع کشاورزان در تیرماه سال ۹۵
بر سر پروژه انتقال آب بن-بروجن سبب شد
یک نفر جانش را از دست بدهد .بااینهمه،
واخواهی کنونی به سبب تعمیق بحران آب
و بستنشینی معترضان ،با گذشته تفاوتی
آشکار دارد.
مدتهاست تصاویر تلخ و روشنی از نحوه
سیاست گذاری در عرصه حکمرانی آب
پیش رویمان گشوده شده و در سالیان
پیشین ،پژوهشگران منابع آب ،مدام با
نمایانساختنسوءمدیریتهایی کهمسبب
بحرانفعلیبوده،قاطعانههشداردادهاند که
چیزیاز ذخایرآبیباقینماندهوا گرچیدمان
توسعه را تغییر ندهیم ،برایمان گران تمام
ت گذاران معطوف
میشود .اما ذهن سیاس 
بر الیزال بودن منابع است و سابق بر این،
با تمام قوا به انکار خشکسالی برخاستهاند
و دل خود را به چندین سال بارندگی بیشتر
خوش کردهاند و به عبارت بهتر ،فهم دقیق
و درستی از واقعیتهای اقلیمی نداشتهاند.
حاصل این نگرش ،تشدید تظاهرات مستمر
و وسیع کشاورزان و دیگر اقشار اجتماعی
به خشکیدگی زایندهرود و سپس پیوستن
شهروندان معترض به سیاستآبرسانی
دولتهادرمرکزاستانچهارمحالوبختیاری
است .توقف پروژههای انتقال آب از تونل
بهشتآباد ،گالب و سد و تونل کوهرنگ  ۳و
تخصیصآببهطر حهای کشاورزیوممانعت
از انتقالآببرایصنایعآببرواجرایعدالت
در توزیع و تسریع در تکمیل پروژه آبرسانی
بن-بروجنبرایتأمینآبشرب،محوریترین
ع کنندگان چهارمحال
درخواستهای تجم 
و بختیاری را تشکیل میدهد تا نشان دهند
ناظران منفعل ماجرا نیستند.
بدیهیبهنظرمیرسد کهبحرانآبمسئلهای
چندوجهیاستوفهمسویههایمختلفآن
نیازمندمقدمهچینی،بازتعریفوصورتبندی
مسئلهاست،امادراینبین،لغزشهاواشتباهاتی
کهدرمسیرتوسعهمرتکبشدهایمرابایدبازیگر
نقش اول این بحران قلمداد کرد.
ت گذاری
حجتمیانآبادی-پژوهشگرسیاس 
منابع آب ،از توسعهای که همهجانبه و پایدار
نباشد،انتقاد کردهوآنراتوهمتوسعهنا م گذاری
ی کند«:وقتیدمازتوسعهمیزنیم،مطمئنا
م 
هدفمانرشداستامابایدبینتوسعهورشد
وپیشرفتتفاوتقائلشویم.ازنگاهعامیانه،
توسعه حتما منجر به رشد و رفاه و آسایش
میشود اما عمال این گونه نیست و توسعه
رو به فقر موضوعی است که ما بهشدت از آن
غافل بودهایم».
«هومان خا کپور» -فعال محیطزیست و
کارشناس منابع طبیعی هم در گفتوگوی
مفصلی که با «ما» دارد ،برای کالبدشکافی
اعتراضاتوالزاماتحکمرانیآب،بهچیدمان
توسعهاشارهدارد که«مطابقباداشتههایمان
طراحی نشده و بارگذاریها ،مازاد بر توان
ا کولوژیکی منابع آ بوتاب آوری طبیعت
مد لسازی شده است» و در حال حاضر
که با ورشکستگی آب مواجهایم« ،خا کپور»
ی کند که
حالوروزمان را به تاجری تشبیه م 
تمام پسانداز و درآمدش را خرج کرده و حتی
وام گرفته و مقروض است.
***
پس از اصفهان ،اعتراضات مردم
چهارمحال و بختیاری به «بیآبی» وارد
چهارمین روز خود شده است .سالهای
گذشتهبارهادررابطهبااعتراضاتآبیوجنگ
بر سر آن از سوی کارشناسان هشدارهای
الزم داده شد و ا کنون بعید نیست که سایر
استانهانیزیکیپساز دیگریبهپاخاسته
ومعترضوضعموجودباشند،چهعواملی،
کشور را به این نقطه پرتنش رسانده؟
بحران آب به چند دهه گذشته و رویکرد
توسعه محوری که در کل کشور حا کم است،
ی گرددوالگویدرستومشخصیدراین
بازم 

پیشخوان

سال سیوششم
شماره 10187

گام هایی برای خروج از بحران آب ،همراه با ریشه یابی اعتراضات در چهارمحال و بختیاری و اصفهان

خطاهایفاحشدرالگویحکمرانیآب
رابطهنداشتهایم.توسعهدر کشورمابردوپایه
اجراییشده،اولتوسعهبانگاهبخشیودوم
بانگاهمنطقهای.درنگرشبخشی،هرکداماز
حوزههای کشاورزیوصنایعوشربوخدمات
چ گاه از یک الگوی
راه خود را پیمودهاند و هی 
منسجم،تحتعنوانتوسعهپایداربهرهنبرده
وبایکدیگرهمپوشانینداشتهاند.عالوهبراین،
نگاهمنطقهایهمآسیبزده،بهاینمفهوم که
استانچهارمحالوبختیاریواصفهانویزدو
سایراستانهای کشور،باتوجهبهخواستههای
کوتاهمدتمردمخود،توسعهرابهپیشبرده
و از یک الگوی ساختاریافته و مدون برای کل
کشور بانگاهملیوجامعبینصیبماندهاند.
ماطبقمالحظاتهرمنطقهچیدمانتوسعه
راطراحینکردهایمواینباعثشده کهبهطور
مشخصدر طولدوتاسهدهه گذشتهلطمه
ببینیم .کشور ما خشک است و خشکسالی
جزءشرایططبیعیآنمحسوبمیشودواین
درحالی است که چیدمان توسعه مطابق با
داشتههایمان طراحی نشده و بارگذاریها،
مازاد بر توان ا کولوژیکی منابع آبوتاب آوری
طبیعتمدلسازیشدهاستودرحالحاضر
باورشکستگیآبمواجهایم،مصداقتاجری
کهتمامپساندازودرآمدشراخرج کردهوحتی
وام گرفتهومقروضاستوبااینحال،همچنان
موضوعیبهایناهمیتازسویمسئوالندرک
و دریافت نشده و انگار باور ندارند که کشوری
ورشکسته و بحرانی ازنظر منابع آب هستیم،
بر همین اساس توسعه بخش کشاورزی و
صنایع در استانهایی که به کمبود منابع
آب دچارند ،در دستور کار مسئوالن قرار دارد
ومتأسفانهصنایعرادرنقاطیمستقر کردهایم
کهبیشترینافتسطحایستابیآبراداردوبه
بهانهسرمای ه گذاریهایی کهصورت گرفته،به
دنبالانتقالآباز یکنقطهبهنقطهدیگرند؛
عالوه بر اینکه چنین مشکلی بین استانها
وجود دارد ،در داخل استانها نیز با چنین
چالشی مواجهایم و توسعه به سمتی پیش
رفته که نمایندگان مجلس برای جلب آرای
مردمحوزهانتخابیهخوددردورههایبعدی،
کشاورزیوصنعتراتوسعهدادهاندتابتوانند
اشتغالایجادکنندکهموجبشدهبحرانهایی
ازایندست در حوزه آب رخ دهد.
آیا تشدید این بحران باعث شده تا
اعتراضاتمدنیبهخیابانهاکشیدهشود؟
ا گرازجنبهمطالبه گریدرحوزهمحیطزیست،
بهاینمسئلهخوشبینانهنگاه کنیم،بهنظر
میرسد کهبیداریمحیطزیستیاتفاقافتاده
و در نوع خود بسیار تحسینبرانگیز است و
مردم مطالبه گر شده و به رویه غلط توسعه
معترضاند اما نگرانی از این بابت است که
حرکتهایمردمیمنجربهنزاعهایمنطقهای
وقومیودرگیریهاوتنشهایبیناستانی
شود.امیدوارماینمطالبه گریصرفادرحوزه
محیطزیستوسرزمینباشدوبهمناقشات
منطقهایختمنشود.بهطورخاصدرمورد
استانچهارمحالوبختیاری،پیشازاینکه
مردمبهخیابانهابیایند،فعالینو کنشگران
محیطزیست این استان تمامی راههایی
که ممکن بود مسئوالن به خواسته آنها
بر اساس اصول پایدار تن بدهند را رفتهاند؛
برای پروژه کوهرنگ  3و بهشتآباد از گزینه
شکایت به مقامات قضائی استفاده کردند
اما متأسفانه رسیدگی نشد و یا کسانی که
توان و قدرت البی گری بیشتری داشتند،
مانع از رسیدگی به مطالبات و پروندههایی
شدند که کنشگران محیطزیست بارها
پیگیری کرده بودند .حداقل کنشگران از
اینکهپیگیریقانونیومدنیآنهابهنتیجه
نرسید،سرخوردهشدندوبهسراغنمایندگان
مجلس رفتند ،نمایندگانی که حداقل در
یک یا دو دوره گذشته ،با شعارهای محیط
ی کارآمدندواینجایخوشحالیو
زیستیپا 
امیدواریداشت کهحتیدر کالم،مطالبات
این حوزه در برنامه کاندیداهای انتخابات
مجلس مطرح شد اما در مقام عمل بازهم
نتیجهای حاصل نشد و مطالبات مردم و
کنشگران محیطزیست از سوی نمایندگان
بیپاسخ ماند و در سطح استانی و ملی؛
دستگاههای متولی ،ازجمله وزارت نیرو و
سازمانحفاظتمحیطزیستاقدامیانجام
ندادندوتنهاراهی کهباقیماند،حرکتهای
خودجوش مردمی بود.

معاون وزیر بهداشت:

ورودتماشاگرانبهورزشگاهآزادی
درچهصورتادامهمییابد
معاون بهداشت وزارت بهداشت ،با اشاره به مشکالتی که در ورود تماشا گران
به ورزشگاه آزادی به وجود آمد ،گفت :ا گر قصوری ر خداده باشد ،قطعا جلوی
ورود تماشا گران را خواهیم گرفت .کمال حیدری ،در گفتوگو با خبرنگار مهر،
به موضوع مجوز بلیتفروشی برای حضور تماشا گران در ورزشگاههای فوتبال
اشاره کرد و افزود :وزارت بهداشت ،برای صدور مجوز بلیتفروشی برای  ۳۰درصد
ظرفیت ورزشگاه آزادی ،شرایطی را تعیین کرده است که در صورت رعایت آنها،
میتوانند بلیتفروشی کنند.
وی با تأ کید بر فروش بلیت بهصورت الکترونیکی و غیرحضوری ،گفت :در دیدار
هفته گذشته در ورزشگاه آزادی ،بنا بود که بلیتها بهصورت غیرحضوری فروخته
شود که متأسفانه مشکالتی مشاهده شد.
حیدری با عنوان این مطلب که فروش بلیت فقط برای کسانی است که دو هفته
از تزریق ُدز دوم وا کسن کرونا آنها گذشته باشد ،افزود :مسئوالن ورزشگاه آزادی
میبایست نسبت به رعایت پروتکلها اعم از اینکه تماشا گران ماسک زده باشند،
فاصل ه گذاری رعایت شده باشد و ورود و خروج تماشا گران نیز کنترل شود.
وی ادامه داد :ا گر قرار است ظرفیت حضور تماشا گران افزایش یابد ،بایستی
شرایطمناسبیرابهلحاظرعایتپروتکلهافراهم کنیموایندر حیطهمسئولیت
دوستان در ورزشگاه آزادی است .معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود :باید
ببینیم برای دیدارهای بعدی چه شرایطی در ورزشگاه آزادی فراهم خواهد شد
و سپس برای تداوم حضور تماشا گران تصمیم بگیریم .حیدری تأ کید کرد :ا گر
گزارشها از دیدار اول با حضور تماشا گران ،نشان بدهد که قصوری صورت گرفته
است و دوستان نمیتوانند حضور تماشا گران با رعایت پروتکلها را کنترل کنند،
قطعا جلوی ورود تماشا گران را خواهیم گرفت .زیرا ،سالمت مردم برای ما مهمتر
از تماشای مسابقات است.

هومان خا کپور:
این دغدغهمندی کامال بجاست
که وقتی حرکتهای مدنی در بستر
محیطزیستنباشدوکنشگراننتوانند
اینگونه حرکتها را مدیریت کنند،
ممکن است به خواستههای صنفی
و گروهی منتهی شود و مشکالت را
تشدید کند

واقعیت این است که ما در حوضه
زایندهرودوخاصتردرحوضه کارون که
موضوعچالشبیندواستانچهارمحال
و بختیاری و اصفهان است با بحران
شدیدآبمواجهایموبارگذاریهایی
کهدر هردواستاناتفاقافتادهمشکل
را تقویت کرده است

همیشه این را گفتهام و بازهم
ی کنم کهبیشاز 80تا90درصد
تکرار م 
چالشهای ما در حوضه زایندهرود
مربوطبهمدیریتآبدراستاناصفهان
استولیا گرهمان10درصدبرداشت
آبی هم که در استان چهارمحال و
بختیاری اتفاق میافتد ،دارای خطا
و اشکال است ،از آن خطا هم نباید
چشمپوشی کرد.اینانتقادنیزمتوجه
اصفهاناست کهآن10درصداشکال
در حوضه باالدست زایندهرود نباید
موجب شود که چشمهایمان را بر
خطاهایمدیریتیحوضهپاییندست
ببندیم و آدرس غلط بدهیم

برخی کنشگران محیطزیست نگران
هستندومیگویندمطالباتدراینحرکتهای
مردمی بهصورت منسجم مطرح نمیشود
و احتمال دارد خواستهها به سمتوسوی
صنفی شدن برود ،این استدالل چقدر
درست است؟
باالخره برای جنبشی که ساختار و برنامه
ندارد و آغاز و انتهای آن نامعلوم است ،این
نگرانیوجوددارد.بههرحالجامعهماچندان
تجربه کنشگری و مطالبه گری مدنی ندارد،
حداقلدرحوزهمحیطزیستومنابعطبیعی
وسرزمین،این کنشگریتجربهنشدهوممکن
استخواستههابهسمتصنفیشدنبرود.
به فرض مثال ا گر صنف کشاورزان ،مدیریت
اینحرکتهایمردمیرابهعهدهبگیرند،دیگر
بهمالحظاتمحیطزیستیتوجهینمیشود
و این میتواند آسیب به محیطزیست را به
دنبال داشته باشد و با تخصیص آب بیشتر
به بخش کشاورزی ،طر حهای انتقال آب
تقویت شود.
ظاهرایکیاز انتقاداتمردمچهارمحال
وبختیاریبهعدمتکمیلپروژهبن-بروجن
برمی گردد درحالی که سال  96جمعی از
نمایندگان مردم اصفهان در نامهای به
سرپرست وزارت نیرو تأ کید کردند که طرح
بن_ بروجن غیرقانونی است و باید متوقف
شودوتأ کید کردنداینپروژهتیرخالصیبر
پیکرهزایندهروداست.امابهتازگینماینده
مردمشهرکرددر مجلسخبردادهاست که
ماتوانستهایمپروژهغیرفعالبن-بروجنرا
فعال کنیم و  ۲۲۰میلیارد تومان اعتبار برای
این طرح دریافت کنیم.
ببینید وقتی جنبشها و حرکتهای مردمی
شفافنباشدو گردشاطالعاتبهمعنایواقعی
ن گونه برداشت میشود که
صورت نگیرد ،ای 
تجمعاتدرسطحاستانها،بامنافعمنطقهای
گرهخورده است و واقعا هم این نگرانی وجود
دارد که ا گر حرکتی را در استان چهارمحال و
بختیاری میبینیم شاید وا کنشی باشد به
کنشی در استان اصفهان .آنچه در اصفهان
اتفاق افتاد ،کنشی محیط زیستی نبود بلکه
صنفی بود و بعدازآن ،محیطزیستیها و یا
کسانی که نگران میراث فرهنگی و خطرات
فرونشست زمین بودند به ماجرا اضافه شدند
ولی اصل و پایه کنش در اصفهان صنفی بود و
بیم آن میرود که این وا کنش در چهارمحال و
بختیاری هم به وا کنشی صنفی تغییر ماهیت
بدهد و به مطالبهای برای پروژه بن -بروجن
و یا تخصیص آب به طر حهای کشاورزی
تبدیل شود؛ کما اینکه به همین سمت رفته و
تجمع کنندگانمواردی کهاشاره کردمراخواستار
شدهاند.ایندغدغهمندی کامالبجاست که
وقتیحرکتهایمدنیدر بسترمحیطزیست
ن گونهحرکتهارا
نباشدو کنشگراننتوانندای 
مدیریت کنند ،ممکن است به خواستههای
صنفی و گروهی منتهی شود و مشکالت را
تشدید کند.واقعیتایناست کهمادر حوضه

زایندهرودوخاصتردرحوضه کارون کهموضوع
چالش بین دو استان چهارمحال و بختیاری و
اصفهان است با بحران شدید آب مواجهایم و
بارگذاریهایی کهدر هردواستاناتفاقافتاده
مشکل را تقویت کرده است .همیشه این را
ی کنم که بیش از  80تا
گفتهام و بازهم تکرار م 
 90درصد چالشهای ما در حوضه زایندهرود
مربوطبهمدیریتآبدراستاناصفهاناست،
ولی ا گر همان  10درصد برداشت آبی هم که در
استان چهارمحال و بختیاری اتفاق میافتد،
دارای خطا و اشکال است ،از آن خطا هم
نباید چشمپوشی کرد .این انتقاد نیز متوجه
اصفهاناست کهآن10درصداشکالدرحوضه
باالدست زایندهرود نباید موجب شود که
چشمهایمان را بر خطاهای مدیریتی حوضه
پاییندست ببندیم و آدرس غلط بدهیم .ما
حفر چند هزار حلقه چاه در اطراف زایندهرود
که عامل اصلی فرونشست در استان اصفهان
ی گیریم.براساس گزارشهای
استرانادیدهم 
منتشرشده ،این استان چیزی در حدود 10

تا  12میلیارد مترمکعب کسری آبخوان دارد
و چنانچه  10درصد خطاهای چهارمحال و
بختیاری برطرف شود و مبنا را بر این بگذاریم
که مطابق آمارهای رسمی منتشرشده،
چهارمحال آن  150تا  200میلیون مترمکعب
را که در برابر بحران آب اصفهان بسیار ناچیز
است،برداشتنکندوحتیا گرروندبرداشتها
از سفرههای زیرزمینی در استان اصفهان
متوقف هم بشود ،چیزی در حدود  50سال
زمان الزم است تا در صورت امکان ،آبخوان به
ن کنندهاست که
شرایطعادیبرگردد.ایننگرا 
افرادیبهشکلهدفمندبهدلیلدرخطربودن
منافع اقتصادی و اجتماعیشان آدرس غلط

میدهند.درموردپروژهبن-بروجناعتقاددارم
که منطقی نیست ما با هزینهای کالن ،آب را
از حوضه کارون وارد حوضه زایندهرود کنیم و
دوباره از حوضه زایندهرود تحت عنوان پروژه
بن-بروجنبهحوضه کارونبرگردانیم؛این کار
هماشتباهاست.هرچنددر سالهای گذشته
این تحلیلی که ارائه کردهام با وا کنشهای
تندی در استان روبهرو شده ،ولی هرگونه
بارگذاری که بر روی زایندهرود انجام شود؛ چه
تحت عنوان توسعه باغات در باالدست یعنی
منطقهچهارمحالوبختیاریوچهپروژههای
انتقال آب به بهانه شرب و به کام صنعت در
قالب پروژه بن -بروجن باشد اشتباه است.
اما واقعیت این است که آنچه ذکر شد ،بخش
ناچیزی از بحران آب در اصفهان را تشکیل
میدهد .ما برای نجات اصفهان و زایندهرود و
تاالب گاوخونی ،باید تمام حوضه را از سراب تا
پایاب باهم ببینیم و با مشارکت همه ذینفعان
و دستاندرکاران این مسئله مدیریت شود.
ا گر انتظار داریم که مردم استان چهارمحال و

بختیاری برای زایندهرود دلشان بسوزد ،باید
از خود اصفهان شروع کنیم ،وقتی کشاورزان
چهارمحال و بختیاری میبینند که هنوز در
غرب اصفهان و منطقه فالورجان ،برنج کشت
میشود ،چطور میتوانیم مردم چهارمحال را
متقاعد کنیم که مصرفشان را مدیریت کرده
و کاهش دهند .ا گر دلسوزان اصفهانی انتظار
دارند باالدست همکاری کند و در یک برنامه
اقدامجامعمشارکتیبتوانیمزایندهرودرانجات
دهیم،باید کشتبرنجمتوقفشودوچاههای
غیرمجازپلمبشود.فقطدردشتمهیار،باالی
 24هزار حلقه چاه داریم ،ا گرچه برای نجات
اصفهان فقط پلمب چاههای غیرمجاز کافی

رئیس سازمان پزشکی قانونی:

ایرانازکشورهایتولیدکنندهکیتژنتیکدردنیاست
رئیسسازمانپزشکیقانونی کشور گفت :کیتهایتولیدشده
در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی دارای کیفیتی بسیار باال و
قابلرقابت با کیتهای آمریکایی و آلمانی است و هما کنون
جمهوریاسالمیایرانجزء کشورهایتولیدکننده کیتهای
ژنتیک در دنیا شده است.
به گزارشخبرگزاریفارس،عباسمسجدیدر دیدار باسورنا
ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری کلیاتی از
وظایفسازمانوعملکردآندربخشهایتخصصی،آموزشی
و پژوهشی را ارائه و به دستاوردهای مرکز تحقیقات پزشکی
قانونیاشاره کردو گفت:بهدنبالحمایتهایصورت گرفته
و اطمینان به نخبگان جوان و فرهیخته سازمان موفق به
ساخت کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شدیم که در سال
جاریتوسطرئیسمحترمقوهقضائیهاز ایندستاوردعلمی
سازمان رونمایی شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأ کید بر اینکه تولید
و ساخت کیتهای ژنتیک در داخل کشور از اهمیت بسیار
زیادیدر ارائهخدماتتخصصیبرخوردار است،تصریح کرد:
تولیدواستفادهاز کیتهایساختداخلعالوهبرصرفهجویی
ارزی در انجام آزمایشات تخصصی ،در قطع وابستگی از
کشورهای غربی بهویژه در دوران اعمال تحریمهای ظالمانه
ک کننده است.
بسیار کم 
مسجدی با اشاره به توانمندیهای سازمان در تشخیص
هویت قربانیان حوادث مختلف در آزمایشگاههای ژنتیک
پزشکی قانونی اظهار داشت :آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی

قانونیدارایاستانداردهایبینالمللیاست کهبابهرهمندی
ازمتخصصینژنتیکو کارشناسانباتجربهومتعهدباباالترین
کیفیت و در کوتاهترین زمان ممکن کارشناسی تخصصی در
امر شناسایی هویت متوفیان حوادث دستهجمعی را انجام
میدهند.وی در ادامه خواستار حمایتهای هر چه بیشتر
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سازمان پزشکی
قانونی کشور بهویژهدر فعالیتهاییهمچونتولیدات کیت
ژنتیکودستگاههموژنایزر شدوافزود:باتوجهبهبرخورداری
از استانداردهای بینالمللی و کیفیت باالی کیت و دستگاه
هموژنایزر تولید داخل ،در آینده برنامه صادرات این کیتها
را در دستور کارداریم که در این خصوص به حمایت معاونت
علمی نیازمندیم.
مسجدی با اشاره به عالقهمندی سازمان به همکاری با
شرکتهای دانشبنیان تصریح کرد :معاونت علمی به دلیل
ارتباط با شرکتهای دانشبنیان میتواند شرکتهایی را که
توانمندیساختدستگاههایباتکنولوژیباال (هایتک)و
قطعاتایندستگاههاونیزتولیدموادمصرفیبخشژنتیک،
سرولوژی،آزمایشگاهسمشناسیوپاتولوژیرادارندبهسازمان
معرفی کند تا بتوان در آینده نیازهای سازمان را با همکاری
شرکتهایدانشبنیانومرکزتحقیقاتپزشکیقانونیمرتفع
کرد چرا که فعالیتها و خدمات تخصصی پزشکی قانونی
تعطیلبردار نیست و باید بدون وقفه به مردم ارائه شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به موضوعاتی همچون
حمایت از مرکز تحقیقات در اخذ مجوز دانشبنیان ،تولید،

بازاریابی و صادرات محصوالت دانشبنیان ،رفع چالش
ساختمانپردیسمرکزتحقیقاتپزشکیقانونیو...اشارهو
برلزومحمایتمعاونتعلمیریاستجمهوریدر راهاندازی
واحد فرآوری بافت بهعنوان یکنهاد حا کمیتی تأ کید کرد.
در این جلسه همچنین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
ریاست جمهوری با استقبال از همکاری علمی با سازمان
گفت:درحالحاضرشرکتهایداخلیدرتولیددستگاههای
جی سی و ریل تایم پی -سی -ار و سایر دستگا ههای
آزمایشگاهی موفقیتهای خوبی کسب کردهاند و تا کنون
حدود  ۱۰۰دستگاه  GCتولید داخل در اختیار دانشگاهها و
مرا کز آزمایشگاهی کشور قرارگرفته است.
ویباارائهتوضیحاتیدرخصوصشرکتهایدانشبنیانخاص
وتواناییآنهادرتولید کیتهایساختهشدهتوسطپزشکی
قانونیاز آمادگیمعاونتعلمیریاستجمهوریبرای کمک
به سازمان و قطع وابستگی آن به کشورهای خارجی در تولید
و تأمین دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی خبر داد.
معاون علمی ریاست جمهوری به تولید دستگاه  hplcنیز
اشاره کرد و افزود :این دستگاه باقیمت بسیار مناسب در
داخل کشور ساخته و در اختیار مرا کز درخواست کننده
قرارگرفته است.
گفتنیاستدراینجلسهمقررشد کمیتهایباحضورنمایندگان
سازمانپزشکیقانونی کشورومعاونتعلمیوفناوریریاست
جمهوری تشکیل و اقدامات بعدی در خصوص همکاری
دوجانبه در این کمیته ساماندهی شود.

نیست و برداشتهای مجاز نیز باید به نصف
کاهش پیدا کند ،آن هنگام است که باید توقع
داشته باشیم ،با برداشتهای غیرمجاز در
چهارمحال و بختیاری بهشدت برخورد شود.
دولتهمبایدبااختصاصیارانههایهدفمند
به کشاورزان جبران کند .واقعیت این است
که وضعیت کنونی زایندهرود ما بهمثابه بیمار
سرطانی در حال مرگ است و هرچه بخواهیم
زمان را برای جراحی بیمار از دست بدهیم،
مشکلرابیشترخواهیم کردوشایدزمانیبرسد
که دیگر جراحی هم جوابگو نباشد.
شاید گفته شود ،منع کردن مردم از
کشاورزی در این شرایط ،سخت است
بله سخت است .اما چارهای نیست و فکر
ی کنم در شرایط کنونی ،هیچچیز در کشور
م 
واجبتر از سرمای ه گذاری روی این موضوع و
مدیریت کردن بحث آب نیست و باید مردم
را هم به مشارکت دعوت کنیم.
شما از مدیریت منابع آب سخن
میگویید،درحالیکهاینروزهابرایتحقق
برخی پروژهها البیگری شده و مشاهده
ی کنیم که برای پیگیری پروژه انتقال آب
م 
ونکبهرفسنجان ،کوهرنگ۳وانتقالآب
خرسان به یزد و کرمان و اصفهان ،در برابر
پروژه بن -بروجن البی میشود.
پروژه بن_ بروجن بخشی از مردم استان
ی کند.اماهرگز
چهارمحالوبختیاریرامنتفعم 
نبایداینپروژهبهیک گروکشیبرای کوهرنگ3
و طرح انتقال آب بهشتآباد تبدیل و باعث
شود مردم نسبت به برخی از نمایندگان خود
ی گریها
بیاعتماد شوند .از یاد نبریم که الب 
و معامالت منطقهای خطرنا ک است .حرف
کنشگران محیطزیست در استان چهارمحال
و بختیاری این است که در شرایط کنونی ،هر
نوعانتقالآبوهرطرحیغلطاست؛چهطرح
بن-بروجنو کوهرنگ3وچهطرحبهشتآباد
و یا خرسان باشد .در پروژه خرسان که ا کنون
ف گذاری شده
بهعنوان سد مطرح است ،هد 
آن تخصیصی که به کرمان و یزد دادهاند،
از طریق این سد انجام شود .درصورتی که
خرسان در یک منطقه جنگلی واقعشده و
عالوه بر خسارتهای سد و آسیبهایی که
ی کند ،انتقال آب در آن
به پاییندست وارد م 
رویشگاه جنگلی بهشدت میتواند آسیبزا
باشد و آن بخشی که قرار است به کرمان و یزد
منتقلشودخسارتآفریناست .در موردسد

ونک -رفسنجان هم که پیشینه آن به سال
 1379برمی گردد ،این قضیه مصداق دارد.
وقتی این سد برای انتقال آب سرشاخههای
لوبختیاریبهدشت
کارونازاستانچهارمحا 
ی گیرد،
رفسنجان واقع در کرمان تخصیص م 
برخالف بسیاری از طر حهای انتقال آب که در
پوششتأمیننیازهایشرباجراییمیشوند،
تخصیصآنبهصورتشفافباهدفتأمیننیاز
باغات پسته رفسنجان اعالم میشود و جالب
است که تخصیص آن با آب منطقهای کرمان
نیست بلکه به نام شرکت عمران رفسنجان
است،آنگاهدرچهارمحالوبختیارینمایندگان
دلخوشاند به اینکه بخشی از تخصیص را با

شرکتعمرانرفسنجانتوافق کردهاندتابرای
شهرستانهایلردگانوبروجنباشدواصالبه
کارونوخسارتهایمحیطزیستیاشتوجهی
ندارند .این طرح از سال  1379تا دولت دوم
روحانی که کالنتری ریاست سازمان حفاظت
محیطزیست را عهدهدار شد ،مجوز ارزیابی
ی کهسال
زیستمحیطیدریافتنکرد،درحال 
 1380وقتی کالنتری از وزارت جهاد کشاورزی
برکنارشدهبود،بهعنواننمایندهشرکتعمران
رفسنجاندرچهارمحالوبختیاریبرایآزادسازی
اراضی دریاچه سد اقدام کرد تا مردم محلی را
متقاعد سازد زمینهایشان خریداری شود.
اما با آغاز دولت احمدینژاد نتوانستند مجوز
ارزیابیزیستمحیطیدریافت کنندوحتیدر
دولت اول روحانی که معصومه ابتکار ،رئیس
سازمانحفاظتمحیطزیستبودمجوزیاخذ
نشد.پسازآنکه کالنتریدر قامتریاستاین
سازمانفعالیتشراآغاز کرد،مجوزصادرشد که
خوشبختانهبامخالفتاصفهانیهاوبا کمک
کنشگراناستانچهارمحالوبختیاریهنوزآن
طرح آغاز نشده ،اما عجیب است که برخالف
کنشگرانحوزهمحیطزیستوپژوهشگرانآب
در استان چهارمحال و بختیاری ،نمایندگان
مجلس چالشی با این پروژه ندارند و از آن
دفاع هم می کنند و معتقدند درحال حاضر
دولت بودجه ندارد و با بودجه شرکت عمران
رفسنجانبخشیازنیازهایآبیحوزه کشاورزی
را در دشتهایی که با بحران مواجه هستند،
ی کنیم.
حل م 
ی کاشباتخصیصهایدادهشده،بحرانهای
ا 
بخش کشاورزی حل میشد؛ مگر تا کنون در
نقطهای از کشور توانستهایم ،با طرح انتقال
آب ،بحران فرونشست زمین در دشتها را
کاهشدهیمویا کنترل کنیم؟درهمیناستان
اصفهان براساس آمار موجود به میزان انتقال
هر لیتر آب6 ،لیتر بارگذاری شده و با یک طرح
انتقال آب ،فشار روی آبخوانها و منابع آب را
6برابر کردهایم،اینتجربهتلخدرهمهجامیتواند
تکرار شود.متأسفانهنمایندگاناینمناطقبا
خیالیخام،برایآنکهبهصورتموقتبتوانند
مردم حوزه انتخابیه خود را راضی نگهدارند،
نابخردانه و نادانسته از طر حهای اینچنینی
ی کنند.
حمایت م 
آیا حرف و سخن دیگری باقیمانده که
بخواهید به آن اشارهای مختصر داشته
باشید؟
امیدوارممسئوالندرحوزهمدیریتمنابعآب،
مبتنی بر توسعه پایدار و عقالنیت عمل کنند و
همهذینفعاننیزمشارکتداشتهباشند؛این
مشکلصرفاازطریقوزارتنیروحلنمیشود.
ا گروزارتجهاد کشاورزی،سازمانجنگلهاو
حفاظتمحیطزیستوبخشصنعتهمکاری
نکنند و یا بخشهایی مانند گردشگری که
میتوانند اشتغال آفرین باشند ،به این حوزه
ورودنکنند،توفیقی کسبنخواهیم کرد.باید
اراده و عزمی ملی در بین حا کمیت و ذینفعان
وجودداشتهباشدودر حالحاضرچونمردم
اطالعات شفافی ندارند ،اصفهانیها تصور
ی کنند که آب هست و استان چهارمحال و
م 
بختیاری برداشت بیشتری دارد.
ی کنند،باطر حهای
اهالیایناستاننیزفکرم 
انتقال آب ،یزد و کرمان و اصفهان منتفع
میشوند .تا زمانی که چنین تفکری حا کم
باشد ،مشارکتی اتفاق نمیافتد .ای کاش
مسئوالن با مردم صادقانه سخن بگویند و
اعتمادشانراجلب کنند.قوهقضائیهنیزباید
بهاینمسئلهورود کند ،گاهیمواقعالزماست
کهبوروکراسیسفتوسختیدررأس کارحا کم
ی گوییم الزم است با چاههای
باشد .وقتی م 
غیرمجاز برخورد شود ،نباید تعارف داشته
باشیم.مادراینزمینهموفقنبودهایم،همانطور
که وزارت نیرو طی  4-5سال گذشته در طرح
تعادل بخشی دشتها موفق نبوده و نتوانسته
چاهها را کنترل کند .حتی بخش کشاورزی
که ادعا می کند 30 ،تا  40درصد این بخش را
به سیستم آبیاری تحتفشار مجهز و الگوی
ح کرده ،باید آماری ارائه دهد که
مصرف را اصال 
چقدر توانسته به تعادل بخشی کمک کند؟
متأسفانهدرهرنقطهایهم کهباسیستمآبیاری
ح کردهایم،آب
تحتفشار،الگویمصرفرااصال 
مازاددوبارهصرفتوسعه کشاورزیشدهوهیچ
کمکیبهآبخواننشده کهاینهانشانمیدهد
ی که قرار بود
طرح شکستخورده است .درحال 
خروجیاینطرح کمکبهآبخوانباشدوازافت
سطحآبهایزیرزمینیودرنهایتازفرونشست
جلوگیری کنیم.مانتوانستهایمباتخلفاتبرخورد
کنیم،سال1388مجلسشورایاسالمیمصوب
کرد ،تمام چاههای غیرمجازی که تا سال 1385
حفرشدهاند ،مجوز بگیرند که بهیکباره تعداد
چاههایمجوزدارماچندینبرابرشد.وقتیچنین
بالهایی را بر سر سرزمین میآوریم ،معلوم است
که امروز به چنین نقطهای میرسیم.

آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه آقای موسی بهار برابر درخواست وارده به شماره  1023584مورخ  1400/7/29سندمالکیت دو سهم از چهارده
سهم به شماره  310فرعی از  133اصلی واقع در بخش سه اردبیل به شماره سند  469325ب 75ثبت صادر گشته که به علت
مفقود گردیده سند تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب طبق بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه
ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده  120اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آ گهی گردیده که هرکس ادعایی
به وجود اسناد مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشند ظرف مدت  10روز پس از تاریخ انتشار این آ گهی دالیل قانونی
و یا اصل اسناد مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند .بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی
اسناد مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد و اسناد اولیه از درج اعتبار ساقط خواهد شد.
مالف 325
تاریخ انتشار1400/9/4:
رحمان حسنی قابل-رئیس ثبت منطقه دو اردبیل
============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم جمیله صالحی زهی آهوران فرزند ابراهیم به شماره ملی  6459842175باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء
شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره  -103ایرانشهر رسیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پال ک  1466فرعی
از  -399اصلی واقع در بخش  5بلوچستان شهر ایرانشهر که سند مالکیت آن به شماره چاپی  269058سری د  97و شماره دفتر
الکترونیک  139860322004003975به علت اسباب کشی منزل مفقود گردیده از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت
المثنی نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده  120آیین نامه ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم میباشد از تاریخ نشر این آ گهی ظرف  10روز اعتراض
خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال
پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت
المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مالف 198/1400
اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر
=============================================================================
مشخصات ابالغ شونده
سیروس عبدلی شماره ملی3240710668 :
نوع ابالغیه :ابالغ اخطاریه/احضاریه حضور در جلسه رسیدگی برای شخص ذی سمت و مرتبطین
تاریخ حضور 1400/11/3 :ساعت حضور10 :
نوع علت حضور:رسیدگی
ابالغیه
تاریخ حضور 1400/11/3 :ساعت حضور10 :
در اجرای تبصره یک ماده  394قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  1392درخصوص
شکایت علیه شما مبنی بر درمعرض فروش قرار دادن مقدار  36گرم مواد مخدر از نوع هروئین ابالغ میگردد که با در دست
داشتن شماره پرونده مذکور و مدارک احراز هویت در وقت مقرر فوق با به همراه داشتن وکیل پایه یک دادگستری جهت
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا اتخاذ تصمیم مینماید.
همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است 15 .دقیقه قبل از شروع جلسه در واحد قضایی حاضر شوید و حضور
خود را به دفتر شعبه اطالع دهید .اصل و تصویر برابر اصل شده مستندات خود را به همراه داشته باشید.
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/14 :
تاریخ انتشارنوبت اول 1400/9/4:
مدیر دفتر شعبه  4دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کرمانشاه-مهناز سنگین وزن
=============================================================================

