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ندهیم ،مازندران از نظر تعداد رسانهها بین سایر استانها در رتبه
ششم و از نظر تعداد روزنامهها در رتبه دوم کشور قرار میگیرد.
در چنین شــرایطی طبیعی است که انتظار برود میزان تخلفات
اداری در این اســتان کمتر باشــد و رســانهها به عنوان دوربینهای
نظارتــی فعــال و حســاس ،فعالیتهــای مدیــران و دســتگاههای
مختلــف را رصــد کنند و نقشــی پیشــگیرانه در مقابــل تخلفهای
احتمالی داشــته باشــند .اما آنچه که امروز در مازندران و بویژه در
پرونــده اختــاس مدیریت شــهری ســاری دیده میشــود در مورد
فضای رســانهای اســتان مازندران با نقطه مطلوب مدنظر نه تنها
فاصله دارد ،بلکه در برخی موارد مغایرت نیز دارد.
ëëبازی در زمین مدیران
نگاهــی بــه پیشــینه عملکــرد بســیاری از رســانههای مازنــدران
و بویــژه نشــریات ایــن اســتان اثبــات میکنــد کــه عمدتــاً نگاهــی
منفعتطلبانــه در فعالیــت خــود دارند و تعــداد بســیار اندکی از
رســانهها را میتــوان یافــت کــه اولویت کاریشــان منافــع جامعه
باشد .در بین رســانههای متعدد مازندران کم نیستند نمونههایی
کــه صرفــاً به تریبونی بــرای ارائه گــزارش عملکرد مدیــران تبدیل
شــدهاند و در ازای ایــن تریبون شــدن هــم از منابع مالی رســمی و
حتی غیررسمی ســازمان تحت نظر مدیران ارتزاق میکنند .حتی
در برخی موارد شــائبه روابــط مالی بین مدیران برخی رســانهها و
بعضــی مســئوالن نیز وجود دارد .در چنین شــرایطی پیداســت که
ایــن قبیل رســانهها به دلیل نگاه صرفاً اقتصادیشــان به فعالیت
رســانهای و همچنیــن وابســتگی مالــی بــه مدیــران دســتگاهها و
نهادهــای مختلــف ،در خوشــبینانهترین حالــت چشمشــان را بــر
تخلفــات موجود میبندنــد و تا زمانی که صدایی از تخلف در حال
رخ دادن بیرون نیاید ،سکوت میکنند.
امــا در مازنــدران نــوع متفاوتی از واکنش رســانهها بــه تخلفات
مدیریتی هم دیده میشــود .به طوری که حتی پس از علنی شــدن
تخلــف در یــک نهاد ،باز هم نه تنها حساســیت رســانهای روی آن
مجموعه در برخی رســانهها ایجاد نمیشــود ،بلکه تالش میکنند
که با مدیران جدید این قبیل نهادها ارتباطی صمیمانه برقرار کنند
و اگــر هم قصــد پرداختن به تخلفات موجــود در آن نهاد را دارند،
توپ را در زمین مدیران پیشــین آن نهاد  -که زمانی خودشــان نیز
حامی آنها بودند  -بیندازند .نمونه این ماجرا را میتوان در برخی
نشریات مازندران در همین مورد شهرداری ساری دید.
بــرای مثــال روزنامــهای کــه زمــان حضــور مهــدی عبــوری در
شــهرداری ســاری انتشــار تصاویر و تیترها و مطالب حامیانه از او و
کادر مدیریتیاش را به طور برجســتهای انجام میداد ،پس از روی
کار آمــدن شــهردار جدید همــان روند را برای عبــاس رجبی به کار
گرفــت .برای مثال میتوان به یکی از شــمارههای ایــن روزنامه در
مــرداد  ۱۳۹۷اشــاره کــرد که عکس یک خــود را به مهــدی عبوری
اختصاص داد و نوشت« :مدیری شهری در قامت ملی» و شهریور
امســال در همین صفحه عکسی مشابه از عباس رجبی منتشر کرد
و تیتر زد« :خدا قوت آقای شهردار»
همیــن نگــرش در عمــده رســانههای اســتان نســبت بــه ســایر
مدیــران و دســتگاههای اجرایــی نیــز وجــود دارد .موضوعــی که به
اعتقاد بســیاری از صاحبنظران ناشــی از وابستگی مالی رسانهها
به دستگاههاست ،اما نمیتوان از نقش غیرحرفهای بودن بسیاری
از رســانهداران در مازنــدران نیــز در ایــن زمینــه غافل مانــد .با این
حــال مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی مازنــدران تأکیــد میکند
که تالش زیادی برای کاهش وابســتگی مالی رســانههای استان به
دستگاههای اداری در حال انجام است.
عبــاس زارع گفتــه اســت :بــرای اینکــه بهانــه نیــاز مالــی را از
رســانههای اســتان بگیریم تا به خاطر مســائل اقتصادی به سمت
تعریــف و تمجیدهای اغراقآمیز از مدیــران نروند ،برای مدیریت
توزیع آگهیهای مناقصه و مزایده برنامهریزی کردهایم.

ایران در ایران

ëëازدحام بینتیجه رسانهها در مازندران
مجمــوع تعــداد رســانههای اســتانی و سرپرســتی رســانههای
سراسری در مازندران حدود  ۵۰۰عنوان است .مازندران با داشتن
 ۳۷۴رســانه اســتانی اعــم از چاپــی ،برخط و غیربرخــط ،هفتمین
اســتان از نظــر تعــداد رسانههاســت .ایــن اســتان از نظــر تعــداد
روزنامهها با داشــتن  ۱۷روزنامه پس از تهران و خوزســتان سومین
اســتان کشــور اســت .البته اگر تهران را به دلیل مرکزیت داشــتن از
ایــن آمار مســتثنی کنیم و در مقام مقایســه با ســایر اســتانها قرار
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رکود کامل اقتصاد گردشگری در نوار مرزی غرب کشور

نقش کمفروغ رسانههای پرشمار
مازندران در مبارزه با فساد

پرونــده تخلــف مالــی شــهرداری و شــورای شــهر ســاری عــاوه بر
پرســشهایی کــه درباره جــای خالی نظــارت بر فعالیــت مدیران
شــهری مرکز اســتان ایجاد کرده ،عملکرد نظارتی و کیفیت حضور
رســانههای پرتعداد مازنــدران را نیز به واســطه تعارض و تناقض
در عملکــرد و جانبــداری پررنــگ از مدیــران متخلــف تــا پیــش از
دستگیریشان زیر سؤال برده است .خبرگزاری ایرنا در گزارشی به
این نقش پرداخته است که بخشهایی از آن از نظرتان میگذرد:
در زنجیره تخلفات مالی گســترده مدیریت شهری ساری ،آنچه
کــه تاکنــون بــه آن کمتــر پرداخته شــده و چنــدان مورد توجــه قرار
نگرفته ،نقش رســانههای پرتعداد این استان و نوع واکنش آنها به
این موضوع اســت .یعنی رســانههای اســتان از زمان مطرح شدن
پرونــده در تیــر ماه  ۱۳۹۷تا امروز که شــهردار و پنــج تن از اعضای
شــورای شــهر و چندیــن مدیر ارشــد شــهری مرکــز اســتان در بین
متهمــان تخلفــات مالی قــرار گرفتهانــد ،چه واکنــش و عملکردی
داشــتند و مهمتر اینکه تا پیش از اعالم رسمی وقوع تخلف توسط
مسئوالن قضایی استان چه نگاه و رفتاری به مدیریت شهری مرکز
استان – به عنوان یک نمونه از تخلف مدیریتی  -داشتند؟
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نقش پنجه کرونا بر تابلوی هزار رنگ گردشگری ایالم

ایــام  -محمدکریــم ویســی :آســمان در
ســیروان دســت یافتنــی اســت .بــرای
آنکــه وقتــی از ســرابکالن و کوچههــای
تاریخــی آن میگذرد زمزمــه دور مردان
تاریخــی شــنیدنی اســت .آنکه بــر کناره
سیمره مینشــیند از پیچاپیچ آن روایت
تاریــخ ایــن دیــار را میشــنود و شــانه به
شــانه ســیوانکوه اقتدار و بزرگی را تجربه
میکند.
در ســراب ایــوان میتــوان چشــم
دوخــت بــه تابلــوی زیبای طبیعــی و در
قلعه والی ازگذار تاریخی این شهر دیدن
کرد .ایالم ،این ســرزمین باســتانی و بکر
بــا مناظر چشــم نــواز طبیعــی میزبانی
درخور است برای سفر به جای جایش و
پاسداشت بهار هزار رنگ ایران سربلند.
اســتان ایالم ســابقه دیرینــه در ایران
زمین دارد و وجود آثار باستانی ،تپههای
تاریخــی ،طبیعــت بکــر و هــزار رنــگ و
کوههــای ســربه فلــک کشــیده ،غارهای
بینظیــر و دیگــر جاذبههــای طبیعــی
باعث شده است که آفتاب ایران از ایالم
طلوع کند.
تاریخ و میراث  10هزار ساله از زندگی
بشــر ،گردشگری دفاع مقدس و مذهبی
و جاذبههــای طبیعی و هــزار رنگ آن از
مــوارد گردشــگری این دیار مرزی اســت
در هــر کجای این اســتان قــرار بگیرید به
فاصلــه کوتــاه زمانــی میتوانیــد به یک
اثر مهم گردشــگری و میراثی در اســتان
دسترسی داشته باشید.
در ایــن دیار مرزی ،تپههای باســتانی
قابــل توجهــی همچــون تپــه باســتانی
علــی کــش دهلــران وجــود دارد که نظر
هــر بیننــده را بــه خــود جــذب میکند و
شــاید دلیل این باشــد که تپــه علی کش
همچنــان محکــم و اســتوار و مغــرور از
اینکــه همــه تاریــخ را در دل خــود جــای
داده اســت همچون نگینی درخشان در
گرمایی که دشت موسیان را چون سرابی
مینمایاند ،خودنمایی میکند.
ایــام یــا همــان ســرزمین رنگهــا
بهدلیل داشتن طبیعت زیبای خدادادی
و وجــود کــوه هــای ســربه فلــک کشــیده
قالرنــگ ،مانشــت ،ســیوان ،ملــه گــون،
کبیرکــوه ،ششــکالن ،قالقیــران و تعــداد
کثیــری دیگــر کــه بهدلیــل زیــاد بــودن
نمیتــوان آنهــا را نــام بــرد آوازه مــردان
و زنان ســختکوش وحماســه ســاز آن در
بزم و رزم دهل و ســرنا شــنیده میشــود،
بهعنــوان اســتانی میهمان نوازهر ســاله
پذیرای گردشــگران ودوستداران زیبایی،
فرهنگ و هنر و تاریخ و تمدن بوده است.

اســتان ایــام بــا داشــتن 600هــزار
هکتــار اراضی جنگلی معادل یک ســوم
جنگلهــای غــرب کشــور15 ،رودخانــه
دائمــی 20 ،ســراب 544 ،اثــر ملــی ثبت
شــده ،پدیدههــا و چشــمههای آب گــرم
متعدد ،یک هزار گونه گیاهی 3 ،منطقه
حفاظــت شــده 5 ،ذخیــره گاه جنگلی و
حدود  80زیســتگاه حیات وحش از نظر
تنوع زیســتی و محیط زیســت طبیعی از
جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است.
امــا اکنــون گویــا همــه ایــن جاذبهها
پشت دیوار نامرئی کرونا پنهان شدهاند.
تابلــوی هــزار رنــگ گردشــگری طبیعی
و فرهنگــی و تاریخــی و مذهبــی ایــام
ماههاســت که بازدیدکننــده و میهمانی
ندارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری اســتان ایالم گفت:
تعــداد آثــار شناســایی شــده در ســطح
اســتان بیش از  2هزار اثر میباشــد که از
ایــن تعــداد حــدود  780اثــر تاریخی در
فهرســت آثار ملی کشــور به ثبت رسیده
اســت کــه ایــن آثــار شــامل قبرســتان،
محوطــه ،تپه ،بنای تاریخــی ،غار و غیره
میباشند.
توگو
«عبدالمالک شنبه زاده» در گف 
با خبرنگار روزنامه ایران در اســتان ایالم
بــا اشــاره بــه اینکــه  11اثر منقول شــامل
گچبــری در ایــن اســتان به ثبت رســیده
است ،افزود 9 :اثر طبیعی شامل درخت
و غــار و آبشــار و  43اثــر معنــوی شــامل
آداب و رسوم و فرهنگ و غذاهای محلی
اســتان از جمله عروسی سنتی ،همیاری
در درو محصــوالت کشــاورزی ،همیــاری
در پشم چینی گوسفندان به ثبت رسیده
است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه
قدمت دیرینه و تمدن کهن اســتان کلیه
آثــار موجــود مهــم و از اهمیــت ویژهای
برخــوردار میباشــند ،اظهارداشــت:
ازجملــه شــاخصترین آثــاری که شــاید
بهدلیل نوع ســاخت و ســبک معماری،
قدمــت وغیــره بیشــتر مــورد توجــه
عالقهمنــدان و پژوهشــگران قــرار گرفته
میتــوان بــه تپههــای پیــش از تاریخــی
دهلــران ،شــهر تاریخی ســیمره واقع در
دره شــهر ،شــهر تاریخــی ســیروان واقع
در ســرابکالن ،پــل گاومیشــان واقــع در
دره شــهر ،قلعه والی شــهر ایــام ،قالع
میرغالم هاشــمی،پوراشــرف ،جهانگیر
آباد واقع در شهرستان دره شهر ،عمارت
والــی کهره واقع در شهرســتان هلیالن و
غیره اشاره کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و
گردشگری استان ایالم :تعطیلی تمامی
تأسیسات گردشگری ،تعطیلی کلیه بازارچهها،
کارگاه های تولیدی ،فروشگاه ها و مشاغل
خانگی حوزه صنایع دستی ،رکود کامل
بازار تولید و فروش محصوالت صنایع
دستی و بیکاری چندماهه کارکنان تأسیسات
گردشگری و صنعتگران و تولیدکنندگان
صنایع دستی و به تبع آن ایجاد مشکالت
معیشتی برای این قشر آسیب پذیر از آثار
کرونا در بخش گردشگری ایالم بوده است
وی با بیان اینکه از مهمترین وظایف
و برنامههــا بــرای ایــن آثــار حفاظــت،
ثبــت ،مرمــت و معرفــی آثار میباشــد،
اظهار داشــت :مهمتریــن علت تخریب
آثــار هــم عوامــل انســانی بهدلیل آشــنا
نبــودن و ناآگاهی خواســته یا ناخواســته
و حفاریهــای غیرمجــاز هســت و هــم
طبیعی اســت کــه بهدلیل ســیل ،زلزله،
فرسایش و...به مرور ایجاد میگردد.

وی بــه مهمتریــن مشــکالت موجود
در اســتان کــه بعضاً باعــث تخریب آثار
میشــوند ،اشــاره و تصریــح کرد:اجرای
پروژههــای عمرانی بدون اخذ اســتعالم
از ایــن اداره کل ،کمبــود وســیله نقلیــه
مناســب در شهرســتانها ،کمبود نیروی
متخصــص بــرای سرکشــی از آثــارو
نبــود اعتبــار کافــی جهــت مرمتهــای
اضطراری و حفاظت از آثار میباشد.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری اســتان ایــام
بــه مهمتریــن جاذبههــای تاریخــی
اســتان اشــاره و خاطرنشــان کــرد :مــوزه
تاریــخ کشــاورزی ،قلعــه والــی و مــوزه
مردمشناســی ،تنــگ بهــرام چوبیــن،
تنــگ ماژیــن ،قلعه شــیخ مــکان ،قلعه
امیــر آباد ،شهرباســتانی ســیمره ،شــهر
تاریخــی ســیروان ،آتشــکده دره شــهر،
آتشــکده کوشک ،سنگ نوشــته آشوری،
سنگ نوشته قوچعلی ،قلعه کنجانچم،
ســنگ نوشــته تخت خــان ،پــل تاریخی
گاومیشــان ،پــل چم نمشــت و تپه علی
کــش دهلــران از مهمتریــن جاذبههای
تاریخی استان ایالم هستند.
شــنبهزاده بــه مهمتریــن جاذبههای
مذهبی استان اشاره کرد و افزود:امامزاده
عبــاس دهلــران ،امامــزاده سیدحســن
مهران ،امامزاده علی صالح صالح آباد،
امامزاده محمد عابد ملکشــاهی ،بقعه
حاج بختیــار چوار ،بقعــه حاجی حاضر
ایوان ،بقعه سید عبداهلل ایوان ،امامزاده
ابراهیــم قتــال دهلــران ،امامزاده ســید
اکبر دهلران ،امامزاده ســید ناصرالدین
دهلــران و امامــزاده ســید فخرالدیــن
دهلــران از جاذبههــای مذهبــی اســتان
هستند.

وی بــه مهمتریــن جاذبههــای
طبیعی وغیرطبیعی استان اشاره کرد
و اظهار داشــت :تفرجگاه منجل ،تنگ
ارغوان ،تنگ داالهو ،تفرجگاه ششدار،
تنگ حمام ،تجریــان ،آبگرم دهلران،
چشمه قیر روان ،غار خفاش ،تفرجگاه
مله پنجاب ،جغاســبز ،تفرجگاه میان
تنگ ،غار طبیعی زینه گان ،کوهســتان
مانشــت ،کوهســتان کبیرکوه ،چشــمه
دو قلــو آبدانان ،اردوگاه خــوران ،تنگه
رازیانــه ،آبشــار منجــل ،آبشــار امــا،
منطقــه آوه زا ،شــلم و تنــگ ویژدرون
از جاذبههای طبیعی وغیر طبیعی به
شمار میروند.
وی تصریح کرد :قرارگیری در مســیر
اصلی عتبات عالیات ،وجود جاذبههای
ویــژه و ســایتهای بکــر طبیعــی ،تنــوع
اقلیمی فوقالعــاده ،وجــود ویژگیهای
محیطی مختلف از قبیل کویر ،کوهستان،
جنــگل ،وجــود رشــته کوههــای زاگرس،
جاذبههای طبیعی شناخته شده با حوزه
نفــوذ ملــی و بینالمللــی ،وجــود منابع
آب و خاک مســتعد و فراوان ،وجود آثار
متعدد مذهبــی ،میهمان نــوازی اهالی
و ســاکنان اســتان ،وجــود آثــار تاریخــی
و فرهنگــی متعلــق بــه دوران مختلــف
چند قومیتی بودن ،این اســتان بهعنوان
یکــی از ویژگیهــای جاذب گردشــگران،
ســاختار جــوان جمعیــت ،قابلیتهای
متعدد اقتصــادی ،اجتماعی وفرهنگی
ناشــی از پیشــینه طوالنی صنعتی نفت
دربخشهایی از استان ،دارا بودن سابقه
و تجربه تولید بســیاری از صنایع دســتی
مرغــوب و با کیفیت بــاال در این مناطق،
برخــورداری از پتانســیلهای کشــاورزی
وباغــداری ،قرارگیــری جاذبههــای
جنگلی در کنــار دیگرجاذبههــا از جمله
جاذبههای طبیعــی ،تاریخی فرهنگی و
غیره را از دالیــل اهمیت این دیار عنوان
کرد.
شنبهزاده در انتها با تأکید بر تأثیرات
بیماری کرونا بر مراکز گردشــگری استان
افــزود :تعطیلــی تمامــی تأسیســات
گردشــگری ،تعطیلــی کلیــه بازارچهها،
کارگاههای تولیدی ،فروشگاهها و مشاغل
خانگی حوزه صنایع دســتی ،رکود کامل
بــازار تولید و فــروش محصوالت صنایع
دســتی و بیــکاری چندماهــه کارکنــان
تأسیســات گردشــگری و صنعتگــران و
تولیدکننــدگان صنایــع دســتی و بــه تبع
آن ایجاد مشــکالت معیشــتی برای این
قشــر آســیب پذیر از آثــار کرونا در بخش
گردشگری ایالم بوده است.

آیا بزرگترین اثر به جا مانده از عیالمیان وارد لیست قرمز یونسکو میشود؟

وزیر میراث فرهنگی :با همه توان مقابل ساخت و ساز در حریم چغازنبیل ایستادهایم
زهرا کشوری
خبرنگار

این قصه تلخ از وقتی آغاز شد که سند
 ۳۳۰هکتــار از اراضــی ملــی در حریم
درجــه یــک و دو زیگــورات چغازنبیل
بهنام یک شــخص ســند خورد؛ و حاال
این شخص قصد دارد تا در حریم تنها
زیگــورات ایــران کارخانه قند تأســیس
کنــد .واگذاری حریم درجه یک یکی از
مهمترین آثار ثبت جهانی شده ایران
در یونســکو کام بســیاری از دوستداران
میــراث فرهنگــی را تلخ کــرد .صاحب
ســند  ۳۳۰هکتار از اراضی ملی حریم
چغازنبیــل بخشــی از اراضــی را هــم
تســطیح کــرد .اگــر او بتوانــد کارخانــه
قند را در حریم این اثر جهانی بســازد،
چغازنبیل وارد فهرســت قرمز یونسکو
میشود .محمدحسن طالبیان معاون
میراثفرهنگــی کشــور در گفتوگــو
بــا «ایــران» از اقــدام قانونــی وزارت
میراثفرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشگری کشور برای برخورد قانون با
این حریمشکنی خبر میدهد.

علــی اصغــر مونســان وزیــر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی نیز
از ممانعــت ایــن وزارتخانه با ســاخت
کارخانــه قنــد در حریــم چغازنبیــل
توگــو بــا
ســخن میگویــد .او در گف 
صداوســیما میگویــد« :چغازنبیــل
ثبت جهانی شــده است و دیگر تنها به
یــک ملت تعلق نــدارد بلکه یک بنای
جهانی اســت؛ لذا هیچ کس حق ورود
بــه حریــم آن و ســاخت و ســاز در آنجا
را نــدارد .به تازگی اجرایی شــدن طرح
توســعه کارخانه قنــد در حوالی حریم
این ســایت جهانی خبرســاز شــد که ما
با همــه توان جلــوی آن ایســتادهایم و
حتماً مانع آن خواهیم شد».
ëëقانونشــکنی در حریــم درجــه یــک
چغازنبیل
بر اســاس قوانین ملــی و بینالمللی
هرگونه ساخت و ساز در حریم درجه یک
آثار ثبت ملی و جهانی ممنوع است .این
قانون شــامل حریم درجه یک بزرگترین
اثر بر جای مانده از تمدن عیالمیان یعنی
چغازنبیل هم میشــود .عاطفه رشنویی
مدیــر پایگاه میــراث جهانــی چغازنبیل

نخستین برف پاییزی در راه است
زهره افشار
خبرنگار

با ادامه بارشها در بیشــتر استانهای
کشور باید منتظر روزهای سرد و بارش
برف در برخی استان ها باشیم.
«فریبــا گــودرزی» کارشــناس
پیشبینــی ســازمان هواشناســی در
گفتوگو با «ایران» از روزهای پربارش
و سردی هوا تا پایان هفته خبر داد .وی

تصریــح کــرد :بارش باران کــه از عصر
روز گذشــته (دوشــنبه) و بــا ورود یــک
ســامانه جدید اســتانهای آذربایجان
غربــی ،آذربایجان شــرقی ،کردســتان
کرمانشاه ،ایالم ،لرســتان ،کهگیلویه و
بویراحمــد و چهارمحــال و بختیاری را
در برگرفته امروز اســتانهای بیشــتری
را در برمــی گیــرد .بــه گفتــه وی ،امروز
شــاهد بــاران در اســتانهای ســاحلی
دریــای خــزر ،دامنــه جنوبــی البــرز و

به «ایــران» میگویــد« :جهاد کشــاورزی
شــوش دو بــار از میــراث فرهنگــی بــرای
واگــذاری حریــم درجــه یــک چغازنبیل
اســتعالم کرد .بار اول خواهان  ۳۰هکتار
از اراضــی بــود اما میــراث فرهنگــی رأی
منفی به اســتعالم داد .بــار دوم خواهان
 ۳۳۰هکتار از این اراضی شد که باز هم با
مخالفت میراث فرهنگی رو به رو شد .با
وجود این ســند اراضی بهنام شخصی به
اسم علی زارع صادر شد».
عاطفه رشــنویی میپرســد« :با توجه
به اینکه براســاس قوانیــن ملی واگذاری
اراضــی ملی ممنوع اســت چگونه ســند
 ۳۳۰هکتــار از اراضــی ملــی در حریــم
چغازنبیــل بــه یــک فــرد واگــذار شــده
اســت؟» او میگویــد« :قانــون اجــازه
میدهــد اراضــی ملی بهصــورت موقت
بــرای کشــاورزی بــه افــراد واگــذار شــود
امــا حــق واگــذاری دائــم ،آن هــم بــرای
تغییــر کاربــری را نمیدهــد ».ایــن نکته
هــم حائزاهمیــت و یــادآوری اســت کــه
در واگــذاری اراضــی بــرای کشــاورزی،
بهرهبــرداری از اراضــی بــه افــراد واگذار
میشــود نــه زمیــن آن .علیرضــا ملــک

بخشهــای مرکــزی کشــور از جملــه
تهــران ،البــرز ،زنجــان و قزویــن نیــز
خواهیم بود .وی تأکید کرد :در روزهای
چهارشــنبه و پنج شنبه بارش باران در
اســتانهای سردســیر ماننــد اردبیــل و
ارتفاعات استانهای کوهستانی مانند
البــرز بهشــکل بــرف و در اســتانهای
آذربایجــان شــرقی ،آذربایجــان غربی
و بویــژه چهارمحــال و بختیــاری بــه
شــکل تگــرگ خواهد بود .گــودرزی به

زاده مدیر جهادکشــاورزی شــوش پاسخ
واضحــی بــه ســؤال عاطفــه رشــنویی
توگــو بــا «ایــران»
نمیدهــد .او در گف 
از واگــذاری اولیــه اراضــی ملــی بــه علی
زارع خبر میدهــد و میگوید« :واگذاری
کامل بعد از دریافت اســتعالمها انجام
میگیــرد ».او همچنیــن در جایــی از
حرفهایــش از ابطــال ســند واگــذاری
زمیــن خبــر میدهــد .این خبــر درحالی
از ســوی ملــک زاده اعــام میشــود کــه
محمدحســن طالبیــان معــاون میــراث
فرهنگــی کشــور از فنسکشــی اراضــی

کشــاورزان ایــن اســتانها هشــدار داد
کــه باقیمانــده محصــوالت تولیــدی

واگــذار شــده توســط مالــک جدیــد خبر
میدهــد .روزنامــه ایران تالش بســیاری
کــرد تــا بتوانــد بــا معــاون امــور اراضــی
توگو کند.
جهادکشــاورزی خوزستان گف 
توگو مشخص میکرد که اراضی
این گف 
ملــی کــه قابــل واگــذاری نیســتند بر چه
اساســی در اختیــار زارع قــرار گرفتهاند؟
اگــر اراضــی هنــوز واگذارنشــده اســت،
تســطیح اراضی بــر چه اساســی صورت
گرفت؟ باوجود همکاری روابط عمومی
جهادکشــاورزی خوزستان و قول مساعد
معــاون امــور اراضــی جهــاد کشــاورزی

خــود را هرچــه زودتــر برداشــت کنند .
ضمــن اینکــه کوهنــوردان از صعود به

خوزســتان ،اما «محمد رضــا میانآب»
تماسهای بعــدی خبرنگار «ایــران» را
پاسخ نداد.
ëëآیــا تســطیح حریــم چغازنبیــل ،تنهــا
زیگــورات ایــران را از فهرســت جهانــی
خارجمیکند؟
پاســخ «محمدحســن طالبیــان» و
«عاطفه رشــنویی» به این پرسش منفی
اســت .بهگفتــه آنهــا تســطیح اراضی در
ســطح انجــام گرفتــه و به تخریــب اثری
منجر نشــده اســت .البته اگــر کارخانه در
حریــم درجــه یــک چغازنبیــل ســاخته
شود ،شرایط متفاوت میشود .با ساخت
کارخانــه قند نخســتین اثر ثبت شــده در
فهرســت جهانی یونسکو در لیست قرمز
ایــن ســازمان جهانی قــرار میگیــرد .اگر
وزارت میــراث فرهنگــی نتوانــد در زمان
مقــرر شــرایط حریــم درجــه یــک و دو
چغازنبیل را به وضعیت قبل بازگرداند،
اولیــن اثــر ثبــت جهانــی ایــران در ایــن
فهرست از لیست یونسکو خارج میشود.
زیگورات چغازنبیل در سال  ۱۹۷۹توسط
شــهریار عدل باستانشــناس و بــا هزینه
شخصی او در یونسکو ثبت جهانی شد.

ارتفاعــات خودداری کــرده و مردم در
استانهای کوهستانی از توقف و اتراق
در حاشیه رودخانهها بهدلیل احتمال
بــاال آمــدن آب رودخانه هــا خودداری
کننــد .ایــن کارشــناس هواشناســی
خاطرنشان کرد :از امروز تا پایان هفته
به تدریج دما در بیشتر نقاط کشور بین
 3تا  8درجه کاهش مییابد که اســتان
خراسان جنوبی بیشــترین کاهش دما
را تجربه خواهد کرد.

