
اعالم آمادگی سپاه برای حل 
بحران آلودگی هوای پایتخت 

سردار حسن حسن زاده، فرمانده سپاه محمد رسول هللا تهران در حاشیه حضور در 
صحن شورای تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره راه حل بسیج در 
مسئله آلودگی هوای تهران گفت: برمبنای کالم حضرت امام بسیج برای رفع تهدید 
متولد شد. زمانی که تهدید مردم عزیز را در بر گرفته بود امام راحل با این نگاه الهام 
بخش بسیج را تاسیس کردند و از همان روز دیدیم که تهدید ها یکی یکی کاهش 

پیدا کرد و خیلی ها تبدیل به فرصت شد.

نخستین جلسه دادگاه انهدام 
هواپیمای اوکراینی در میان اعتراض 

برخی خانواده ها برگزار شد

اعتراض ها  پابر جاست

 در نشستی به مناسبت گذشت
  ۲۸ سال از پیوستن ایران

به پیمان نامه حقوق کودک مطرح شد 

  حقوق کودکان
پرونده آتش سوزی جنگل ها   باز است بر زمین مانده است 

احمد قاسمی: آتش سوزی عمدی در جنگل ها مجازات سه تا ده سال حبس را برای مرتکب در پی دارد

مدیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور در گفت وگو با »پیام ما« انتقادها درباره انفعال برخورد با عامالن آتش سوزی را رد کرد

| سردبیر |

| امین شول سیرجانی |

فریب نخوریم

جناب حافظ به ما یادآوری کرده است: »هر 
کسی آن درود عاقبت کار که کشت«. حکایت 
آبی  به کم  این روزهای مردم  اعتراض های 
در استان های کشور حکایت همین مصرع 
حافظ است. از سال ها پیش و به خصوص 
در یک دهه گذشته بارها پژوهشگران حوزه 
آب و جامعه شناسی با تبیین ابعاد اجتماعی 
مساله آب هشدار داده بودند که نگاه کوتاه 
اجرای  و  مساله  حل  به  دولت ها  مدت 
طرح های انتقال آب بین حوضه ای به عنوان 
برای  می تواند  تصمیم گیری  نوع  این  نماد 
کشور گران تمام شود. مهمترین آفت شیوه 
حکمرانی آب در ایران به فقدان نگاه یکپارچه 
به مدیریت منابع برمی گردد. این گونه است 
که هر کسی در دولت و مجلس یا نهادهای 
با  کرده  تالش  داشته  قدرتی  شبه دولتی 
نگاه صرفا منطقه ای پروژه ای را برای استان 

خودش تعریف کند.
 کشاورزان و مردم چهارمحال بختیاری خواستار احقاق حق خود در مساله آب شدند 

اعتراض به کم آبی، این بار شهر کرداعتراض به کم آبی، این بار شهر کرد
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مساله  به  اعتراض  در  شهرکرد  مردم  از  جمعی 
آمدند.  شهر  این  خیابان های  به  دیروز  کم آبی 
»اعتراض به کم آبی«، با جستجوی این عنوان تا 
چند وقت پیش احتماال به اعتراضات خوزستان 
بسیار  تلخی های  اعتراضاتی که  می خوردید.  بر 
به همراه داشت ولی منجر به حل مشکل مردم 
نشد. خوزستان هنوز هم با مساله آب دست به 
سردمدار  هم  اصفهان  روزها  این  است.  گریبان 
اعتراض ها به کم آبی است.  13 روز پیش بود که 
خشکیده  بستر  بر  حضور  با  اصفهانی  کشاورزان 
آب  حکمرانی  سیاست های  به  نسبت  زاینده رود 
به  آب  بازگشت  خواستار  آنان  کردند.  اعتراض 
زاینده رود بودند اما احتماال خودشان هم می دانند 
که تحقق این مطالبه به این سادگی ها نیست 
آن هم وقتی که حجم آب پشت سد حدود 200 
بحرانی.  وضعیت  و  است  مترمکعب  میلیون 
آنان  نگذاشتند.  تنها  را  اصفهان کشاورزان  مردم 
از  یکی  کشاورزان  کنار  در  خود  اخیر  حضور  با 
بزرگترین اعتراضات محیط زیستی ایران را رقم 
زدند. اختالف بر سر آبی است که نیست. ماجرا 
دیروز شهرکرد  نشد.  اصفهان هم محدود  به  اما 

هم وارد میدان شد.
و  چهارمحال  اهالی  و  کشاورزان  از  تعدادی 
با  شهرکرد  در  یکشنبه  روز  عصر  بختیاری 
مشکالتی  و  دغدغه ها  بیان  به  تجمعی  برگزاری 
پرداختند که با کمبود آب با آن مواجه شده اند. به 
این  ایرنا،  اسالمی،  جمهوری  خبرگزاری  گزارش 
تجمع  با  ابتدا  آبان ماه،   30 یکشنبه،  عصر  افراد 
به  حرکت  سپس  و  شهرکرد  انقالب  میدان  در 
سمت چهارراه استانداری چهارمحال و بختیاری، 

بدون  آب  حوضه ای  بین  انتقال  با  اعالم کردند 
در  هستند.  مخالف  مبداء،  نیاز  گرفتن  نظر  در 
اعالم  شهرکرد  در  مردم  از  تعدادی  حرکت،  این 
خشکسالی  دچار  بختیاری  و  چهارمحال  کردند؛ 
مناطق  به  انتقال  برای  آبی  اکنون  و  است  شده 
اعالم  افراد  این  از  تعدادی  ندارد.  کشور  دیگر 
کردند، اجرای برخی از طرح های بین حوضه ای 
چهارمحال  حیات  آسیب دیدن جدی  باعث  آب، 
است.  شده  مختلف  بخش های  در  بختیاری  و 
مسئوالن  حضور  خواستار  نیز  دیگر  برخی 
چهارمحال و بختیاری در جمع خود شدند تا به 
با  آب  مسائل  در خصوص  مسئوالن  آنان،  گفته 

کنند. گفت وگو  آنان 
بختیاری  و  چهارمحال  کارشناسان،  گفته  به 
و  روبروست  آب  سال هاست که مشکالت حوزه 
در طول این سال ها پیامدهای ناگواری بر منابع 
این  اقتصادی  فعالیت های  و  آب، محیط زیست 
استان برجا گذاشته است به طوری که نفس های 
استان را به شمارش انداخته است. بیش از یک 
از وقوع پدیده خشکسالی در چهارمحال و  دهه 
بختیاری می گذرد و در این مدت کاهش نزوالت 
باران  به  از برف  بارش ها  آسمانی و تغییر شکل 
دیگر  از سوی  هوا  دمای  افزایش  و  از یک سو 
رفت  پایین  و  سطحی  آب  منابع  سبب کاهش 
سطح آب سفره های زیرزمینی این استان شده 
و  چهارمحال  استاندار  نیز،  این  از  پیش  است. 
بود که مشکالت حوزه آب  اعالم کرده  بختیاری 
در چهارمحال و بختیاری بیش از دیگر استان ها 
است. اقبال عباسی در یک گفت وگوی رسانه ای 
بختیاری  و  چهارمحال  در  »هم اکنون  بود:  گفته 

بیش از 200 روستا و مخازن پنج شهرک صنعتی 
آب رسانی می شود.« تانکر  با  استان 

همه این ها در شرایطی است که حداقل در کوتاه 
و  اصفهان  مشکالت  حل  برای  راهکاری  مدت 
و  سیستان  و  خوزستان  و  بختیاری  چهارمحال 
بلوچستان و یزد و ایالم و... به چشم نمی خورد. 
چندان  هم  سیزدهم  دولت  سیاست های 
علی  چنانکه  است  نشده  منتهی  آرامش  به 
»پیام  روزنامه  در  آب  مرادی، کارشناس  حاجی 
به  نیرو  وزیر  هفته گذشته  »سفر  نوشت:  ما« 
و  بختیاری  و  چهارمحال  و  اصفهان  استان های 
وعده حل مشکل آب اصفهان در عرض دو سال، 
نه تنها نتوانست منجر به آرامش کشاورزان شود، 
را  هفته ای  دو  وعده  یک  توقع  بلکه کسانی که 
داشتند، نا امیدتر کرد. البته همین تعهد دو ساله 
آب  منابع  رفع مشکالت کسری  برای  نیرو  وزیر 
مورد نیاز بخش های مختلف که از نظر کشاورزان 
با  دیگر  از سوی  قلمداد شد.  درازمدت  وعده ای 
انتقادات برخی کارشناسان مدیریت منابع آب در 
غیرممکن بودن حل مسائل در هم تنیده حوضه 
بازه کوتاه مدت دو ساله  زاینده رود در یک  آبریز 
بود. به هر روی در سالی که به گواه سخن رییس 
دولت در جمع فعاالن محیط زیستی، سخن اول 
ماه  سه  عرض  در  استانی که   10 تمامی  آخر  و 
گذشته به آن سفر داشته اند، مطالبه آب و حل 
دیگر  نگرانی  است.«  بوده  استان  آبی  مشکالت 
در این میان تبدیل آب به عاملی برای نزاع بین 
استانی است. از اینرو به گفته کارشناسانی چون 
واقع بینانه  سیاست های  اتخاذ  حاجی مرادی 

است.   مساله  برای حل 

نیرو در دولت  نماینده مجلس گفت: وزارت  یک 
سیزدهم فرمولی برای محاسبه تعرفه گذاری اعالم 
مسئول  انرژی  کمیسیون  در  نیرو  و کمیته  کرده 
بررسی بیشتر در این رابطه شده است. به گزارش 
مدیریت  از  بخشی  ورناصری  علیرضا  فارس 
تعرفه  اجرای  شامل  را  انرژی  مصرف  اصالح 
تعرفه ها  اصالح  و   IBT افزایشی  پلکانی  گذاری 
برای  پلکانی  تعرفه گذاری  گفت:  و  کرد  عنوان 
در  راهکارها  همه  دربرگیرنده  پرمصرف  مشترکان 
انرژی  یارانه  بخش مدیریت مصرف و اصالحات 

نمی شود زیرا از ابتدای فرآیند تولید برق در کشور 
زیادی  بسیار  و مصرف، مشکالت  توزیع  زمان  تا 
الگوی  و  روش  اصالح  به دنبال  اگر  دارد.  وجود 
مصرف برق و واقعی کردن قیمت انرژی هستیم، 
قرار  بررسی  مورد  چندگانه  فرآیند  این  همه  باید 
خانگی  بخش  برای  پلکانی  تعرفه گذاری  بگیرد. 
 و انتهای زنجیره مصرف مناسب و اثرگذار است.
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  عضو کمیسیون   
از  کشور  نیروگاه های  استفاده  به  اشاره  با 
از  ایران 300 روز  ارزان قیمت گفت:  سوخت های 

اما چرا  است  بهره مند  انرژی خورشید  از  را  سال 
باید نیروگاه های کشور با گاز و نفت اداره شوند؟ 
راهکارهای مختلفی وجود دارند که می توان برای 
بهینه سازی مصرف برق از آنها استفاده کرد تا به 
حدود  اکنون  شوند.  واقعی  قیمت ها  واسطه  این 
70 درصد از مردم جامعه از الگوی مصرف استفاده 
می کنند اما همچنان با افت برق و کمبود سوخت 
وجود  دهنده  نشان  موضوع  این  هستیم.  مواجه 

است. برق  رفتن مصرف  باال  در  دالیل متعددی 

کشاورزان و مردم چهارمحال بختیاری خواستار احقاق حق خود در مساله آب شدند

اعتراض به کم آبی، این بار شهرکرد

 وزارت نیرو فرمول جدید قیمت گذاری را به مجلس ارائه کرد

گرانی برق کلید خورد

 | تومــان    قیمــت  ۲000      | آذر 1400    1 | دوشــنبه   پیاپــی ۲159    |   شــماره  |   ســال شــانزدهم   
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| مهدی زارع |

مخاطرات خشکی  زاینده رود

زردکوه  سرشاخه های  از  زاینده رود  رودخانه   
شواهد  قدیمی ترین  می شود.  شروع  بختیاری 
دال بر سکونت انسان در کنار زاینده رود در غاری 
به نام قلعه بزی مبارکه- بر پایه کاوش های سال 
1384 دکتر بیگلری از موزه ملی ایران- در  جنوب 
غربی اصفهان یافت شده است. بیش از چهل هزار 
سال پیش، گروه هایی از شکارچیان پارینه سنگی 
عنوان  به  قلعه بزی  غارهای  از  )نئاندرتال ها( 
پناهگاهی برای مشاغل فصلی یا موقت استفاده 
ابزار سنگی و استخوان های حیوانات  می کردند و 
یزدی،  دکتر  جا گذاشته اند.  به  را  خود  شکارشده 
داد  نشان  اصفهان  دانشگاه  زمین شناسی  استاد 
تا  کوهرنگ  در  چلگرد  از  زاینده رود  مسیر  در  که 
در  ورزنه  سیاه  و کوه  مبارکه  قلعه ُبزی حسن آباد 
اصفهان انسان شکارگر و جمع کننده حدود 42 هزار 
سال پیش  زندگی می کرده است. تمدن زاینده رود، 
در هزاره ششم قبل از میالد در کناره های زاینده رود 
شکوفا شد. زاینده رود از شهر اصفهان، مرکز بزرگ 

فرهنگی و اقتصادی ایران می گذرد. 

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/0۸/۲3 می باشد.  اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس 
از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد.  حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 50 امتیاز می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : از ساعت ۸ صبح تاریخ 1400/0۸/۲3 الی ساعت 
14 تاریخ 1400/0۸/30

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 تاریخ 1400/09/14

نوبت دوم

شناسه آگهی: 1222949میم الف -1

آدرس :  استان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تداركات و امور كاال فكس  : 0615۲6۲۲6۸3                 
تلفكس : 0615۲6۲0۸97       تلفن : 0615۲6۲۲۲73 داخلی۲3170

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :   مرکز تماس :  0۲1-41934
دفتر ثبت نام :  ۸۸969737- ۸519376۸ 

شماره  به  سوالر(  توربین  مکانیکی  قطعات  قلم   6 )خرید  عمومی  مناقصه  برگزاری  جهت  کیفی  ارزیابی  فراخوان  دارد  نظر  در  آغاجاری  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شركت 
)۲000093۲۲۸000۲05( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا 
ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.  الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : 

تأمین کاال  083/ت ک آ ج/1400
شرکت ملی نفت یران

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری)سهامی خاص(

 آگهی تجدید مناقصه عمومی
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

موضوع مناقصه: عملیات استخراج روباز معدن آبتیل جنوبی 
به میزان 1۸000 تن به مدت یک سال کامل شمسی. 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/09/11
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی شرکت معادن 
زغالسنگ کرمان - امور قراردادها.)تلفن : 3۲1177۲6- 034( 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل ۲.5۸0.000.000 

ریال 
تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ 1400/09/۲۲

مورخ  وفنی  کیفی  ارزیابی  ها:  پاکت  گشایش  تاریخ 
1400/09/۲3 و گشایش پاكات الف و ج مورخ 1400/09/۲4
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می باشد.
شرکت معادن زغالسنگ کرمان
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صفحه 6

نوبت دوم

پیمان و رسیدگی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

آگهی 
مناقصه عمومی 
160-75-00 و 161 -00-75 

صفحه 8

نوبت دوم

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

همزمان با ارزیابی کیفی  ) فشرده(  

بُحران کم آبی را جدی بگیریم 
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حادثه  از  روز   13 و  ماه   10 و  سال  یک 
می گذرد. هواپیمای بوئینگ 737 با شماره 
پرواز 752، فرودگاه »امام خمینی )ره(« 
»بوریسپیل«  فرودگاه  به سمت  را  تهران 
صبح  دقیقه   19 و   6 کرد.  ترک  کی اف 
اندکی  هواپیما   .1398 ماه  دی  هجدهم 
پس از بلند شدن از زمین هدف 2 موشک 
قرار گرفت و منهدم شد. همه 177 مسافر 
متولد  نوزاد  یک  مسافر،   167 شامل  آن 
دست  از  را  خود  جان  خدمه   9 و  نشده 
نیروهای  کل  ستاد  بعد  روز   3 دادند. 
از  اتفاق  این  بروز  اطالعیه ای  در  مسلح 
سوی پدافند را رسما پذیرفت. در طول این 
مدت، برخی مقام های دولت دوازدهم از 
جمله سخنگوی دولت موضوع را تکذیب 
و آن را جنگ روانی می خواندند اما برخی 
مبنی  شواهدی  وجود  از  خارجی  منابع 
موشک  اصابت  اثر  بر  هواپیما  انهدام  بر 
حاجی زاده،  امیرعلی  بودند.  داده  خبر 
فرمانده هوافضای سپاه صبح روز پذیرش 
مسئولیت، مقابل دوربین های صدا و سیما 
مسئولیت،  پذیرش  ضمن  و  شد  حاضر 
است.«  باریک تر  مو  از  ما  »گردن  گفت 
او البته برای مدت ها در این مورد سکوت 
در  اینکه یک هفته پیش  تا  اختیار کرد 
گفت وگویی با بسیج دانشجویی دانشگاه 
شریف اعالم کرد که دلیل سکوتش، قرار 
است.  متهمان  میان  در  نامش  داشتن 
متهمانی که دیروز و به گزارش قوه قضائیه 
حداقل 10 تن از آنان در اولین جلسه دادگاه 
حضور داشتند ولی خبری از نام فرمانده 
نیست.  میانشان  در  سپاه  هوافضای 
موضوعی که خانواده های جان باختگان هم 

بودند. معترضش 

روایت های رسمی 
یک دادگاه غیرعلنی

برگزاری  در  اصل  اساسی،  قانون  مطابق 
اصل  است،  بودن  علنی  دادگاه ها، 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   165
انجام  علنی  »محاکمات،  می گوید: 
می شود و حضور افراد بالمانع است مگر 
بودن  علنی  دادگاه،  تشخیص  به  آن که 
آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی 
باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا 
نباشد.«  علنی  محاکمه  که  کنند  تقاضا 
پرونده  به  رسیدگی  دادگاه  حال  این  با 
مسافربری  هواپیمای  انهدام  متهمان 
اوکراینی غیرعلنی است. در این شرایط 
دادگاه  جلسه  از  جزئیاتی  قضائیه  قوه 
منتشر کرده است. جزئیات رسمی ارائه 
شده از سوی خبرگزاری رسمی دستگاه 
 103 فقط  است که  آن  از  حاکی  قضا، 
قوه  تقدیم  را  خود  شکایت  خانواده 
جلسه  در  آنان  وکالی  قضائیه کرده اند. 
حضور داشته اند. ابراهیم مهرانفر ریاست 
جلسه را برعهده داشت. او تیرماه سال 
95 به عنوان »معاون توسعه مدیریت و 
منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح« 
انتخاب شده بود. قاضی اظهاراتش را با 
تاکید بر رعایت اصول دادرسی بی طرفانه 
غیرعلنی  درباره  او  کرد.  آغاز  شفاف  و 

است. نداده  توضیحی  دادگاه  بودن 
خانواده قربانیان حاضر در جلسه دادگاه 
پیداست،  »میزان«  تصاویر  از  که  آنطور 
را  خود  رفته  دست  از  عزیزان  تصاویر 
در دست گرفته اند. پس از قاضی نوبت 
قرار  او  رسید.  دادستان  نماینده  به 

نماینده شاکیان  دادگاه  در جلسه  است 
آغاز  چنین  این  را  اظهاراتش  او  باشد. 
بی طرفانه  و  جامع  »تحقیقات  کرد: 
حقیقت  کشف  برای  نظامی  دادسرای 
بر  مجازات  اشد  و  عوامل  شناسایی  و 
تعقیب  آن ها؛  مسئولیت  نوع  اساس 
افراد و عواملی که با عدم اقدام مناسب 
در  اخالل  باعث  حادثه  وقوع  از  بعد 
و  شناسایی  شده اند؛  حقیقت  کشف 
به  اقدام  مجازات کسانی که  و  تعقیب 
سرقت اشیا جان باختگان کرده اند، مورد 
خانواده های  برخی  است.«  بوده  توجه 
جانبدارانه  را  اظهارات  این  جان باختگان 
نوشته که  میزان  خبرگزاری  دانسته اند. 
خانواده های حاضر در جلسه دادگاه هم 
انتقاداتی به روند دادگاه داشتند. جلسه 
برده  زمان  ساعت   2 حدود  دادگاه  اول 
است. 103 نفر از اولیای دم مطابق اعالم 
نامشان  عنوان شاکی  به  دادگاه،  قاضی 
ایرانی  نظامیان  از  نفر   10 است.  مطرح 
عنوان متهم  به  رده های مختلف هم  در 
قضائیه  قوه  دارند.  حضور  پرونده  در 
مشخصات متهمان را اعالم نکرده است. 
برگزاری جلسه دوم هم مشخص  زمان 
قوه  سوی  از  است  قرار  و  است  نشده 

شود. اعالم  قضائیه 

اعتراض خانواده ها
اوکراینی  به هواپیمای  اخبار مربوط 
دادگاه  دیواری  چهار  به  محدود  اما 
خانواده ها  هم  دادگاه  بیرون  نبود. 
از  یکی  ضرابی«  »منظر  بودند.  حاضر 
ایستاده  دادگاه  بیرون  است که  افرادی 
احضار  دادگاه،  برگزاری  روند  به  و  بود 
به  رسیدگی  چون  و  چند  و  متهمان 

جریان  در  او  داشت.  اعتراض  پرونده 
اوکراینی،  مسافربری  هواپیمای  انهدام 
سهند  دخترش  صادقی،  الوند  پسرش 
نوه  و  برقعی  نگار  عروسش  صادقی، 
دست  از  را  امامی  سوفی  ساله اش   5
هم  اقبالی  ایمان  خانواده  است.  داده 
سایر  همچون  بودند،  دادگاه  در  مقابل 
حاضرند.  ایران  در  که  باختگانی  جان 
با  رفته شان  دست  از  عزیزان  تصاویر 
شعار »عدالت برای هواپیمای اوکراینی« 
همچون گذشته در دست شان بود. آنان 
عنوان  به  را  ایران  بلندپایه  مسئوالن 
اکراینی  هواپیمای  انهدام  مسئوالن 
در  که  پالکاردهایی  روی  کردند.  اعالم 
دادگاه  روند  به  انتقاداتی  دست داشتند 
این  از  یکی  روی  بود.  مطرح شده  هم 
»مطالعه  بود:  شده  نوشته  پالکاردها 
از رسیدگی، حق مسلم و  پرونده پیش 
در  به  ناظر  انتقاد  این  ماست«.  قانونی 
خانواده ها  برای  پرونده  نبودن  دسترس 
اما  پرونده  قاضی  آن هاست.  وکالی  و 
ندارد  قبول  را  انتقاد  این  معلوم  قرار  از 
به  خطاب  دادگاه  جلسه  در  چنانکه 
گفته  جان باختگان  خانواده های  وکالی 
 10 دوره  دو  جریان  در  »دادگاه  است: 
روزه به شکات و وکالی آن ها وقت داد 
را  پرونده  نواقص  به  خود  ایرادات  تا 
اعالم کنند و در موارد دیگر نیز به وکالی 
برای مطالعه  ابالغ شد که  جان باختگان 
پرونده به شعبه دادگاه مراجعه کنند که 
اگر این کار را نکرده اند نمی توان این امر 

دانست.« دادگاه  کوتاهی  از  ناشی  را 
این موضوع در شرایطی مطرح شده که 
یکی از خانواده های قربانیان به خبرنگار 
نه  و  آنان  برای  نه  ما« گفت که  »پیام 
مطالعه  برای  پیامی  وکیل شان  برای 
انتظار  است.  نیامده  دادگاه  در  پرونده 
از  پیش  که  است  آن  خانواده ها  این 
برگزاری جلسه دوم دادگاه، اجازه مطالعه 
کامل پرونده به آنان و وکالی شان داده 
حقوقی  منظر  از  که  موضوعی  شود. 
»رسیدگی  ندارد.  ایرادی  هیچ  هم 
خالف  کارشناسان  به  نظر  ابالغ  بدون 
دست  در  پالکارد  دیگر  است«،  قانون 
دادگاه  روند  به  معترض  خانواده های 
این  کیفرخواست،  قرائت  اثنا  در  بود. 
دادگاه هم مطرح شد.  انتقاد در جلسه 
آنطور که خبرگزاری میزان نوشته، وکالی 
مسافربری  هواپیمای  قربانیان  خانواده 
سبب  به  »پرونده  اوکراینی گفته اند که 
کارشناسی  نظر  اعالم  از  پس  اینکه 
نشده  ابالغ  آن ها  وکالی  و  شکات  به 
از  این نقص  واجد نقص است.«  است 
شده.  پذیرفته  نیز  دادگاه  قاضی  طرف 
به  نقص  رفع  برای  پرونده  او گفته که 
دادسرا ارجاع داده شده است. همه این 
مباحث در کنار هم ناشی از وجود نقص 
در پرونده است. نقص هایی که می تواند 
روند برگزاری دادگاه و رسیدن به نتیجه 
عادالنه و مطلوب خانواده ها را با چالشی 
جدی مواجه کند. شاید به همین دلیل 
در  پالکاردی  خانواده  از  یکی  است که 
شده  نوشته  آن  روی  داشت که  دست 
پرونده، سپس  از  نقص  رفع  »اول  بود: 
رسیدگی«. مطالبه ای که دیروز در شبکه 
تکرار  بارها  و  بارها  توئیتر هم  اجتماعی 
از قرار معلوم چاره ای نیست جز  شد و 
خانواده های  وکالی  سبک  به  امیدواری 
دادگاه.  جلسه  در  حاضر  قربانیان 
امیدواری به رفع نقص پرونده از سوی 

دادگاه. عادالنه  برگزاری  و  دادسرا 

نخستین جلسه دادگاه انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی در میان اعتراض برخی خانواده ها برگزار شد

اعتراض ها  پابر جاست
پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی، 10 متهم دارد ولی خانواده ها می گویند متهمان اصلی احضار نشده اند

رئیس فراکسیون محیط زیست 
مجلس:

الیحه حمایت از حیوانات 
خانگی با مشارکت مردم 

تصویب می شود
رئیس فراکسیون محیط زیست یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی خبر از تصویب الیحه ای 
مشارکت  با  خانگی  حیوانات  از  حمایت  برای 
مردم خبر داد. سمیه رفیعی، نماینده تهران در 
مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است: » الیحه 
حیوانات خانگی دولت که اخیرا به مجلس ارائه 
شده است را لزوما تایید یا لزوما رد نمی کنم. 
الیحه هم اکنون دست معاونت نظارت بر قوانین 
مجلس است و تا آنجایی که اطالع دارم مواردی 
دیگر  قانون های  با  که  شده  داده  تشخیص 
محتوا  در  معاونت  این  البته  دارد.  همپوشانی 
فرمی  نظر  از  را  قانون  فقط  و  نمی کند  ورود 
محیط  فراکسیون  رئیس  می کند.«  بررسی 
زیست مجلس ضمن دعوت دغدغه مندان حوزه 
حیوانات خانگی برای نظر دادن در  مورد این 
الیحه گفت: »کارشناسانی که در زمینه حیوانات 
خانگی فعال هستند اگر تمایل به جلسه بررسی 
حضوری دارند، فراکسیون محیط زیست مجلس 
این جلسات را برگزار می کند. این یعنی تدوین 
محیط  فراکسیون  مردم.  مشارکت  با  قانون 
زیست یا صحن مجلس تابه حال طرح یا طرح  
مشابهی در این خصوص در دستور کار  نداشته 
و فضاسازی های اخیر شایعاتی علیه مجلس 
است. ان شاءهللا متن اصلی الیحه دولت را در 
صفحه رسمی فراکسیون محیط زیست منتشر 
خواهیم کرد تا نظرات و پیشنهادات را دریافت 

کنیم«

رئیس جمهوری در اولین جلسه شورای 
عالی مناطق آزاد 

دلواپس آمار پایین صادرات 
غیرنفتی هستیم

و  ظرفیت ها  به  اشاره  با  سیزدهم  دولت  رئیس 
امکانات گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار 
را،  مناطق  این  از  غیرنفتی  صادرات  پایین  بسیار 
تاکید کرد  و  دانست  نگران کننده  و  برانگیز  تاسف 
که باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و 
اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی 

بازگردند. خود  تشکیل 
جمهوری،  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
اولین  در  یکشنبه  دیروز،  رئیسی  ابراهیم  سید 
و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  شورای عالی  جلسه 
ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه 
و  تولید  رونق  صادرات،  مرکز  به  باید  آزاد  مناطق 
ارتباطات مالی تبدیل شوند،  گفت: »معموال در آمار 
را  انرژی  بخش  آزاد،  مناطق  از  صادرات  به  مربوط 
هم محاسبه می کردند، در حالی که صادرات انرژی، 
ارتباطی به این مناطق ندارد؛ لذا گزارش ارائه شده 
درباره آمار پایین صادرات غیر نفتی از این مناطق، 
ایجاد  و  است  نگران کننده  و  برانگیز  تاسف  بسیار 
مناطق  است.  ضروری  زمینه  این  در  جدی  تحول 
تولید،  رونق  برای  مناسبی  امکان  و  ظرفیت  از  آزاد 
و  هستند  برخوردار  اشتغالزایی  و  صادرات  افزایش 
با کشورهای همسایه می  مناطق  این  از همسایگی 
رئیس جمهوری  استفاده کرد.«  صادرات  برای  توان 
صادرات،  در  آزاد  مناطق  سهم  افزایش  بر  تاکید  با 
 4 به حداقل  درصد   2 از  باید سهم صادرات  گفت: 
از  آزاد  مناطق  زمینه  این  در  و  یابد  افزایش  درصد 

هستند. برخوردار  مهمی  نقش 
رئیسی با بیان اینکه »برخی از مناطق آزاد از تولید 
واردات  مرکز  به  عمدتا  و  فاصله گرفته  صادرات  و 
»مناطق  خاطرنشان کرد:  شده اند«،  تبدیل  بی رویه 
آزاد نباید مرکز واردات بی رویه کاال به ویژه کاالهایی 
باشند.  شوند،  می  تولید  کشور  در  آنها  مشابه  که 
و  دارند  قرار  دریا  کنار  در  آزاد  مناطق  از  بعضی 
اقتصاد دریا داشته  می توانند نقش مهمی در رونق 
کشورهای  از  برخی  ارتباط  که  همچنان  باشند. 
اروپایی با دریا بسیار کمتر از کشورمان است اما 50 
درصد از تولید ناخالص ملی آنها از طریق دریا انجام 
اقتصادی  تاثیرگذار  جایگاه  به  دستیابی  می شود. 
نیازمند انجام اقدامات جهشی است و در این راستا 
ارتباطات مرزی و رونق  اقتصاد دیجیتال،  به  توجه 
است.« تاثیرگذار  بسیار  اقتصاد گردشگری  و  صنعت 
آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر  از  پایان  در  رئیسی 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواست راه های 
برون رفت از موانع شتاب در توسعه فعالیت مناطق 
آزاد را شناسایی و راهکارهای الزم را در این زمینه 
محمد،  سعید  جلسه  این  در  اجرایی کند.  و  اتخاذ 
تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
و  وضعیت  آخرین  از  گزارشی  اقتصادی،  ویژه  و 
عملکرد اقتصادی مناطق آزاد ارائه کرد و پیشنهادات 
مناطق  این  در  تولید  و  رونق صادرات  راهکارهای  و 

گرفت. قرار  تصمیم گیری  و  بررسی  مورد 

برنامه دولت؛ ارزانی و فراوانی 
کاالهای مصرفی مردم

دولت  برنامه  رئیس جمهوری  اول  معاون 
و  مردم  مصرفی  ارزانی کاالهای  را  سیزدهم 
همچنین فراوانی آن ها در بازار اعالم کرد. محمد 
مخبر دیروز در حاشیه مراسم افتتاح 2550 
طرح محرومیت زدایی که در سازمان بسیج 
سوال  به  پاسخ  در  شد،  برگزار  مستضعفین 
یکی از خبرنگاران، اظهار کرد: »به نظر می رسد 
و  فراوانی کاال  یعنی  اول  مورد  دو  در  دولت 
ثبات قیمت ها تا حد زیادی موفق بوده است. 
اجناس  فراوانی  دولت تالش کرده است که 
موضوع  دومین هدف  و  نشود  اختالل  دچار 
ثبات قیمت ها است که در حال تدبیر و برنامه 
ریزی هستیم تا این برنامه نیز به طور کامل 
محقق شود. در مورد گرانی باید توجه داشته 
باشیم که دالیل و زمینه هایی وجود داشته که 
باعث گرانی شده نظیر آنکه با کسری بودجه 
و محدودیت های درآمدی مواجه بودیم. او 
با یادآوری اینکه دولت سیزدهم کشور را در 
شرایط سخت اقتصادی و با تورم باال تحویل 
البته  ترجیحی که  »ارز  تصریح کرد:  گرفت، 
واقعا آن را برای اقتصاد کشور مفید نمی دانم 
اما در هر صورت جزو ابزارهایی بوده که فنر 
نگه  متراکم  اخیر  را طی سال های  قیمت ها 
داشته است و متاسفانه بخش عمده مجوزی 
که مجلس برای سال 1400 برای استفاده از 
ارز ترجیحی داده بود در دولت گذشته هزینه 
شده بود و در نتیجه ما با مشکالت متفاوتی 

بودیم.« مواجه 

ابالغ کیفرخواست 
سرکرده االحوازیه

قوه قضائیه از »ابالغ کیفرخواست صادره از سوی 
انقالب تهران برای حبیب  دادسرای عمومی و 
فرج هللا چعب ملقب به حبیب اسیود سرکرده 
گروهک تروریستی االحوازیه« خبر داد. مرکز 
رسانه قوه قضائیه ضمن انتشار این خبر اعالم 
کرد: »اسیود در جریان جلسه ابالغ کیفرخواست، 
تابعیت  دارای  و  اداره کار سوئد  را کارمند  خود 
سوئد معرفی کرد. بر اساس کیفرخواست صادره، 
اتهام او اداره و سرگروهی گروه تروریستی به نام 
»حرکه النضال العربی لتحریراالحواز« و طراحی 
و اجرای عملیات های بمب گذاری و تروریستی 
اموال  تخریب  و  خوزستان  استان  در  متعدد 
عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمی 
ایران است. در جریان جلسه ابالغ کیفرخواست 
به اسیود تاکید شد وکیل متهم حتما باید در 
دادگاه حضور داشته باشد. بمب گذاری در اداره 
مسکن و شهرسازی اهواز، عملیات بمب گذاری 
سازمان برنامه و بودجه اهواز، بمب گذاری در اداره 
محیط زیست، بمب گذاری انتقال خط لوله های 
نفت، بمب گذاری در محور انتقال نفت آبادان و 
اهواز و ماهشهر، بمب گذاری در فرمانداری دزفول 
و آبادان، برنامه ریزی به جهت بمب گذاری در 
دادگستری اهواز از اهم موارد تفهیم شده به متهم 
در جریان ابالغ کیفرخواست بود. حبیب اسیود از 
سال 2005 فعالیت های تروریستی خود را تحت 
جاسوسی  و  اطالعاتی  سرویس های  حمایت 
از جمله موساد و عربستان سعودی و در چتر 
تروریستی  کرد. گروهک  آغاز  سوئد  حمایتی 
سال  در  فقط  اسیود  سرکردگی  به  االحوازیه 
1384، 10 مورد عملیات تروریستی انجام داده که 
منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان شده 
است. اولین عملیات تروریستی این گروهک به 
سرکردگی اسیود 22 آذرماه 1384 بوده است.«

اولین جلسه رسیدگی به 
انهدام هواپیمای مسافربری 
اوکراینی در شرایطی برگزار شد 
که خانواده قربانیان خواستار 
رفع نقص پرونده بودند. آنان 
از نداشتن دسترسی به پرونده 
و مطالعه نکردن آن، گالیه مند 
بودند ولی قاضی دادگاه حاضر 
به پذیرش انتقادات آنان نشد

انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی سرانجام دیروز برگزار شد. 103 نفر از خانواده  نخستین جلسه رسیدگی به حادثه 
قربانیان این انهدام نامشان جزو شاکیان ثبت شده است. پرونده 10 متهم از رده های مختلف نظامی دارد. برگزاری دادگاه 
به صورت غیرعلنی، دسترسی نداشتن به جزئیات پرونده و احضار نشدن متهمان اصلی از جمله اعتراض های خانواده های 

جان باختگان انهدام هواپیمای اوکراینی است.

وزیر کشور جمهوری اسالمی بار دیگر و اینبار 
در جمع معاونان خود تاکید کرد که اختیارات 
بیشتری به استانداران سراسر کشور واگذار 
می شود و مطابق فرایند پیش بینی شده در 
بودجه 1401 صندوق توسعه ملی در استان ها 
شکل خواهد گرفت. از نخستین روزهایی که 
قدرت  ایران  در  رئیسی  ابراهیم  دولت سید 
را به دست گرفت، مساله تفویض اختیارات 
شد.  مطرح  فرمانداران  و  استانداران  به 
ادبیات  به  هم  ویژه  استانداری های  مساله 
سیاسی و حقوقی ایران اضافه شد ولی هیچ 
خبری از چگونگی آن نبود. به گزارش پایگاه 
وحیدی  احمد  کشور،  وزارت  اطالع رسانی 
دیروز در جلسه شورای معاونان وزارت کشور، 
گفت: »باید کشور را استاندار محور اداره کنیم 
نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از 
اختیارات وزارتخانه ها به استانداران تفویض 
می شود و وزارتخانه ها بیشتر نقش حمایتی 
و نظارتی خواهند داشت.« این اظهارات در 
بخشنامه ای  اخیرا  مطرح شده که  شرایطی 
آن  مطابق  شد که  منتشر  وزارتخانه  این  از 
استانداران اختیار عزل و نصب فرمانداران را 
هم از دست داده اند. فرمانداران نیز دهیارها 
و بخشداران را نمی توانند عزل و نصب کنند 
و همه چیز منوط به قدرت مرکزی و وزارت 
حال گفته  این  با  کشور  وزیر  است.  کشور 

با  استانی  بودجه   ،1401 بودجه  »در  است: 
در  استانداران  بیشتر  عمل  اختیار  محوریت 
به حضرت  پیشنهاد  این  و  نظر گرفته شده 
محترم  رئیس جمهوری  رئیسی  آیت هللا  

ارائه شده است.« کشور 
وزیر کشور در مورد اعطای اختیارات بیشتر 
تحقق  »برای  گفت:  هم  استانداران  به 
ارائه  دولت  هیات  به  ای  مصوبه  امر  این 
دیگری  بخش  در  وحیدی  کرد.«  خواهیم 
از صحبت های خود  ضمن اشاره به اهمیت 
و جایگاه مجلس شورای اسالمی در کشور 
با  بیشتر  و  تر  نزدیک  تعامل  ضرورت  بر 
»باید  گفت:  و  کرد  تاکید  ملت  نمایندگان 

ملت  نمایندگان  با  ای  گسترده  ارتباطات 
معاونان  خصوص  این  در  و  باشیم  داشته 
وزارتخانه ها ارتباطات بیشتری با نمایندگان 
استانداران  از  او همچنین  برقرار می کنند.« 
خواست تعامل، همکاری و همراهی بیشتری 
با نمایندگان مجلس شورای اسالمی داشته 
اینکه  بیان  با  پایان  در  کشور  وزیر  باشند. 
انقالبی  و  مادر  وزارتخانه  کشور،  وزارت 
اعم  وزارتخانه  این  »کارکنان  گفت:  است؛ 
انقالبی،  روحیه  با  فرمانداران  استانداران،  از 
باید  باال  عمل  تحرک  و  جهادی  مدیریت 
اهتمام بیشتری  در در انجام  ماموریت های 

باشند.« داشته  محوله  

وزیر کشور در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه مطرح کرد

وعده تفویض اختیار بیشتر

دولت

حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه ایران در آستانه از 
سرگیری مذاکرات برجامی با 
کشورهای آمریکایی، اروپایی 
و روسیه و چین خواستار 
حل و فصل معضالت مربوط 
به بازداشت ایرانیان دو 
تابعیتی شد

روزها  این  که  ایران  خارجه  امور  وزیر 
تیم  و  خود  زمانی  هر  از  بیشتر 
دیپلمات اش را به مذاکره با قدرت های 
در  دیروز  می بیند،  نزدیک  جهانی 
شرایطی خواستار حل و فصل معضالت 
شد که  تابعیتی  دو  ایرانیان  به  مربوط 
افراد  این  بازداشت  بابت  بارها  ایران 
اما  است.  شده  بشر  حقوق  نقض  به 
امیرعبداللهیان  حسین  معلوم  قرار  از 
اتهام  از  مساله،  این  حل  با  دارد  قصد 
کند.  جلوگیری  ایران  به  تازه  زنی 
روسای  جلسه  اولین  در  دیروز  او 
ایرانیان  امور  عالی  کارگروه های شورای 
وزارت  محل  در  که  کشور  از  خارج 
»بحث  گفت:  بود،  شده  برگزار  خارجه 
است که  موضوعی  دوتابعیتی  ایرانیان 
و  شود  حل  باید  همیشه  برای  یکبار 
سطح  در  باید  است که  موضوعی  این 
آن  موضوع  مجلس  در  قانون گذاری 
ایران  خارجه  امور  وزیر  شود.«  انجام 
در  اظهاراتش که  از  دیگری  بخش  در 
منتشر  نهاد  این  اطالع رسانی  پایگاه 
کارگروه های  روسای  به  خطاب  شده، 
این جلسه گفت: »من  شرکت کننده در 
در  که  می کنم  خواهش  شما  همه  از 
بر موضوع ضرورت  تک تک کارگروه ها 
کشور  از  خارج  ایرانیان  قانون  تدوین 

دو  ایرانیان  مثل  مهمی  بحث های  و 
حقوقی  نظر  از  که  مسائلی  و  تابعیتی 
و  شود  پرداخته  می شود  مترتب  آن  بر 
این  به  واقعیت  یک  عنوان  به  باید  ما 
را  آن  و  توجه کنیم  دولت  در  موضوع 

کنیم.« حل 
جمهوری  خارجه  امور  وزارت  اول  نفر 
دیگری  بخش  در  همچنین  اسالمی 
با  نشست  این  در  خود  صحبت های  از 
اروپایی  تالش های کشورهای  به  اشاره 
چهره ای  ترسیم  برای  آمریکایی  و 
مخالف با حقوق بشر از ایران، بیان کرد: 
»ایران هراسی در بین ایرانیان خودمان 
معضل  یک  اکنون  کشور  از  خارج  در 
خاطرنشان  مسئول  مقام  این  است.« 
کرد: »ممکن است این نگرانی در بین 
کشور  از  خارج  در  ایرانیان  از  برخی 
ورود  هنگام  در  باشد که  داشته  وجود 
مشکل  دچار  فرودگاه  در  کشور  به 
در  سامانه ای  چارچوب  این  در  شوند، 
وزارت خارجه از حدود یک هفته دیگر 
در  افراد  این  به  که  می شود  بارگزاری 
اعالم  و  کند  می  راهنمایی  زمینه  این 
برای  مشکلی  هیچ  شما  که  می کند 
مشکلی  اگر  و  ندارید  برگشت  و  ورود 
است  مسئول  خارجه  وزارت  آمد  پیش 
می کنیم.« تضمین  را  مسئله  این  ما  و 

وزیر امور خارجه مطرح کرد

لزوم حل معضل دوتابعیتی ها؛ یکبار برای همیشه
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مخاطرات خشکی 

زاینده رود 
در قرن هفدهم میالدی، شیخ بهایی برای 
اصفهان،  حومه  به  زاینده رود  آب  توزیع 
سامانه ای از کانال ها را طراحی و اجرا کرد. 
اقتصاد  و  جمعیت  رشد  به  زاینده رود  آب 
مرکز  یک  عنوان  به  را  اصفهان  کمک کرد، 
سرسبز  منظره ای  و  کرد  تثبیت  تأثیرگذار 
بخشید.   میان کویر  در  شهری  اصفهان،  به 
هنر  آمریکایی  مورخان  و  باستان شناسان 
ایرانی، آرتور آپهام پوپ و همسرش فیلیس 
آکرمن در مقبره کوچکی در ساحل رودخانه 
پژوهشگر  فرای،  ریچارد  شده اند.  دفن 
آمریکایی مطالعات ایران و آسیای مرکزی 
نیز درخواست کرده  بود که در آنجا دفن شود، 

نشد.  فوتش چنین  از  بعد  البته  که 
در  بختیاری هفت تنان  زردکوه  از  زاینده رود 
مرکزی  بخش  در  تنگزی  شوراب  منطقه 
چهارمحال  استان  کوهرنگ  شهرستان 
از  پس  و  می گیرد  سرچشمه  بختیاری 
جذب آب های روان در برخی نقاط فریدن و 
فریدون شهر به سمت شهر اصفهان می آید. 
شیب  و  کیلومتر   405 رودخانه  این  طول 
در  است.  درصد   15 کانال  بستر  متوسط   
در  باتالق گاوخونی  به  رودخانه  این  نهایت 
حدود 120 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان 
ساالنه  بارندگی  متوسط    می شود.  ختم 
وسعت  و  میلی متر   450 رودخانه  طول  در 
مربع  کیلومتر   27100 حدود  آبریز  حوضه 
است. سهم شهر اصفهان از آب رودخانه ای 
زیرشاخه های  و  اصلی  نهر   9 طریق  از  که 
آنها در شهر توزیع می شد به حدی است که 
در ادوار اخیر این شهر به باغ شهر با وجود 
در  زاینده رود  تبدیل شد  و مزرعه  باغ   158
کنار سایر منافع فرهنگی و اقتصادی برای 
توسعه  برای  اصفهان، فضایی عمومی  شهر 
تعامالت اجتماعی انسان ها با یکدیگر ایجاد 
مکانی  بر  عالوه  رودخانه  این  است.  کرده 
فراغت،  اوقات  گذراندن  و  تفریح    برای 
شهری  هویت  برای  را  خاصی  موقعیت 

شهروندان اصفهانی فراهم کرده است. 
رودخانه های  از  بسیاری  خالف  زاینده رود 
ایران که فصلی هستند در تمام طول سال 
امروزه  اما  داشت،  قابل توجهی  جریان 
به  رسیدن  از  قبل  آب  استحصال  دلیل  به 
شهر اصفهان خشک می شود. در اوایل دهه 
1390، پایین دست رودخانه پس از چندین 
شد.   خشک  کاماًل  فصلی  خشکی  سال 
 41500 مساحت  دارای  زاینده رود  حوضه 
تا  متر   3974 از  ارتفاع  و  مربع  کیلومتر 
1466 متر متغیر است. 2700 کیلومتر مربع  
دارد.  وجود  زاینده رود  در حوضه  آبی  زمین 
این رود به مردم مناطق مرکزی ایران عمدتًا 
در استان های اصفهان و یزد در طول تاریخ 
حیات بخشیده است. قبل از خشک شدن، 
آب به ازای هر نفر 240 لیتر بود. مخزن سد 
زاینده رود تنها تا حدود 8 درصد از ظرفیت 
آبی  1.4 میلیارد متر مکعبی خود در سال 
گذشته پر شد که فقط برای مصارف شرب 
از شور  نشانه هایی  است.    یزد  و  اصفهان 
افزایش  و  کشاورزی  زمین  های  شدن 
آلودگی در پایین دست رودخانه  پدید آمده 
است. رقابت شدیدتر برای آب از بخش های 
شور  ادامه  صنعتی،  و  شهری  رشد  به  رو 
و  حوضه  پایین تر  بخش های  در  شدن 
از  بدتر شدن کیفیت آب در طول رودخانه 
مخاطرات خشک شدن زاینده رود است که 
خشکید،  رودخانه  وقتی  کرده.  بروز  اکنون 
و  شد  استان خشک  در  آبیاری  کانال های 
به  منجر  امر  این  و  متوقف شد  کشاورزی 
شد.  روستاها  از  بسیاری  شدن  متروکه 
و  آب  جستجوی  در  کشاورزان  از  بسیاری 

کرده اند.  مهاجرت  شغل 
داد  نشان  تومانیان  دکتر  پژوهش های 
و  زمین ریختی  زمین شناختی،  شواهد  که 
خاک شناختی در شرق دره زاینده رود موید 
اقلیمی  تغییرات  با  حیاتی  تکاملی  مراحل 
سال گذشته  میلیون   20 طی   در  متوالی 
طوالنی  اقلیمی  تغییرات  آخرین  است. 
مدت که در دهه های اخیر و در اثر مداخله 
انسان و توسعه ناپایدار حاصل شده است، 
به همراه خشکسالی و اختالل در تامین آب 
رودخانه منجر به تخلیه سفره های زیرزمینی 
محیط   تدریجی  فرونشست  نتیجه  در  و 
و  ساختمان ها  به  جدی  آسیب  و  رودخانه 
رودخانه شده  در حاشیه  قدیمی  سازه های 
است. این واقعیت با اثرات نامطلوب محیط 
اقتصادی که می تواند  و  اجتماعی  زیستی، 
تهدید کند،  را  شهری  فضای  پایدار  توسعه 
همراه شد. بنابراین استفاده از رویکردهای 
به  ریسک  ارزیابی  و  شناسایی  کارآمد 
ضروری  موثرتر  ریسک  مدیریت  منظور 
است.  شناسایی و اولویت بندی مخاطرات 
خشکسالی رودخانه با توجه به هر سه حوزه 
از محیطی، اجتماعی و  اعم  پایدار،  توسعه 
اقتصادی ضروری است.  کاهش سطح آب 
تدریجی  تخریب  و  اقلیم  تغییر  زیرزمینی، 
در   که  است  اصلی  مخاطرات  از  خاک 
به  باید  پایدار  توسعه  ریسک های  مدیریت 

شود. توجه  آن ها 

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

از یک  باران های پاییزه، بیشتر  بادها و  به مدد 
مراتع  و  جنگل ها  در  آتش سوزی  است که  ماه 
رخ نداده. در سالی که جنگل ها و مراتع بسیاری 
درباره  همیشه  از  بیش  و  سوختند  آتش  در 
آخرین  شد،  صحبت  عمدی  آتش سوزی های 
روستای  ارتفاعات  به  مربوط  آتش سوزی،  مورد 
گناوه در ضلع شمالی گچساران در بیستم مهر 
بود  که بعد از سه بار مهار و گر گرفتن دوبارِه، 
سرانجام خاموش شد. دو روز پیش از این تاریخ 
هم آتشی گسترده در کوه جنوبی کازرون شعله 
کشیده بود و به همین منوال در لکه های سبز 
نقاط مختلف آتش زبانه می کشید. تنها در مناطق 
تحت مدیریت منابع طبیعی استان گلستان، طبق 
آماری که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری این 
استان دیروز اعالم کرده از ابتدای امسال تاکنون 
690 هکتار از مراتع و جنگل های گلستان دچار 
آتش سوزی شده است. این روند در حالی است 
که مسئوالن محیط زیست و منابع طبیعی بارها 
اشاره کرده اند که بیش از 90 درصد آتش سوزی ها 
در طبیعت کشور به دلیل عوامل انسانی است و به 
ویژه در حریق های پیاپی زاگرس بیش از همیشه 
عمدی بودن آتش سوزی ها مطرح شد. با این همه 
اگرچه بسیاری در این ارتباط از عملکرد دستگاه 
قضایی گله کرده اند، بعد از پیگیری های فراوان، 
پاسخ  »پیام ما«  به  سرانجام  مربوطه  مسئوالن 

دادند و گفتند که این انتقادات را نمی پذیرند. 

در حالی که آتش سوزی ها چند هفته ای است 
آرام گرفته، کارزار درخواست تجهیز ناوگان هوایی 
کشور به امکانات اطفای حریق جنگل ها همچنان 
در حال امضاست. در بخشی از متن این کارزار که 
14 مرداد به راه افتاده و تا 14 دی ادامه خواهد 
پیوسته اند،  آن  به  نفر  هزار   5 تاکنون  و  یافت 
پرسنل سازمان حفاظت  و  عادی  »مردم  آمده: 
با  تنها  و  و حمایت  یاری  بدون  زیست  محیط 
آب،  ظروف  نظیر  وسایل  ابتدایی ترین  داشتن 
به  آتش کوب های دستی و شاخه های درختان 
ستیزه با شعله های مهارنشدنی آتش شتافتند و 
در این راه شهدای عزیزی همچون مختار خندانی، 
و  آب  این  به  نیز  امینی  بالل  و  یاسین کرمی 
خاک گران سنگ تقدیم داشتند.« آنها در ادامه 
درخواست کرده اند که تخصیص بودجه مشخص 
و مداوم برای تجهیز و پشتیبانی ناوگان هوایی 
حریق  اطفای  هواپیماهای  به روزترین  با  کشور 
انجام گیرد و عالوه بر آن نقشه مناطق بالقوه و 
در خطر آتش سوزی و پایش دوره ای آن ها تهیه 
شود. نکته دیگر مورد تاکید مردم در این کارزار، 
اطفای  در  سهل انگاری  عوامل  و  علل  بررسی 
آتش سوزی ها در پوشش های گیاهی زیست بوم 
کشور به خصوص منطقه زاگرس بوده و در پایان 
هم خواستار برخورد قاطع با مسئوالن و مدیران 

خاطی و سهل انگار شده اند.
آتش سوزی ها هرچند بهار و تابستان سختی را 

برای کشور به وجود آورد، در پاییز هم ادامه داشت 
و مهر ماه پر بود از خبر سوختن بلوط ها و بنه های 
کوه  سفید  جنگل های  مهر ماه  چهارم  زاگرس. 
شهرستان لنده به مدت چهار روز درگیر آتش شد. 
قبل از آن در دوم مهرماه دو هکتار نخلستان در 
منطقه  گردشگری بنو در بلندی های شمال شهر 
در  آتش سوزی  و  سوخت  آتش  در  پارسیان 
جنگل های کردکوی که از اواخر شهریور ماه شروع 
شده بود هم پایش به فصل پاییز کشیده شد.

نقص قانونی نداریم
رئیس جمهور  از  فعلی،  کارزار  در  هرچند 
مجلس  زیست  محیط  فراکسیون  رئیس  و 
خواسته اند تا به ماجرای آتش سوزی ها وارد شوند 
اما دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم، یکی 
از ارگان هایی است که حق رسیدگی و دخالت در 
این حوزه را دارد و در سال های گذشته بسیاری 
داشته اند.  دستگاه گله  این  انفعال  از  فعاالن  از 
در  مدنی  و  زیست  محیط  فعاالن  از  بسیاری 
سال های  در  آتش سوزی  با  درگیر  شهرهای 
اخیر، مجازات  آتش زدن عمدی طبیعت را کافی 
نمی دانند و تاکید دارند که این نوع برخورد عاملی 
جنگل ها  زدن  آتش  از  ترسی  افرادی  تا  شده 
نداشته باشند. پیگیری های »پیام ما« از مسئوالن 
در دستگاه قضایی برای پاسخ دادن به این سوال 
چند ماه به طول انجامید و در نهایت بعد از حدود 
سه ماه پیگیری مستمر،  احمد قاسمی، مدیرکل 

حوزه حقوق عامه دادستان کل کشور این انتقادات 
»دستگاه  گفت:  »پیام ما«  به  و  نپذیرفت  را 
و  عمومی  دادسراهای  و  عام  نحو  به  قضایی 
انقالب شهرستان محل وقوع آتش سوزی ها به 
را  مقابله ای  و  پیشگیرانه  اقدامات  خاص  نحو 
درخصوص آتش سوزی جنگل ها و مراتع انجام 
دادستان  موضوع  اهمیت  لحاظ  به  و  می دهند 
مورخ  شماره 14683  بخشنامه  طی  کل کشور 
99/4/4 تمامی دادستان های عمومی و انقالب 
سراسر کشور را مکلف کرده که در راستای مواد 
42، 45، 46 و 47 قانون حفاظت و بهره برداری 
از جنگل ها و ماده 675 قانون مجازات اسالمی 
خاص  و  عام  ضابطان  ظرفیت  از  بهره گیری  با 
با  قاطع  برخورد  و  دادگستری ضمن شناسایی 
متخلفان، در صورت سهل انگاری مسئوالن محلی 
در انجام وظایف قانونی نسبت به تعقیب آنها اقدام 
و در اجرای این امر همکاری الزم را با ادارات منابع 

طبیعی معمول دارند.«
به گفته او بر اساس مجازات قانونی حسب ماده 
جنگل ها،  از  بهره برداری  و  حفاظت  قانون   47
آتش سوزی عمدی در جنگل ها مجازات سه تا ده 
سال حبس را برای مرتکب در پی دارد و رسیدگی 
به این جرایم خارج از نوبت خواهد بود. قاسمی 
این باره  در  مجازات ها  دارد که  تاکید  همچنین 
بازدارنده است و حسب ماده 54 قانون مذکور در 
صورتی که ماموران جنگل بانی مرتکب این جرم 

شوند به حداکثر مجازات یعنی 10 سال حبس 
محکوم می شوند و در صورت مسامحه در انجام 
وظایف قانونی به یک تا سه ماه حبس محکوم 
و  است  بازدارنده  مجازات ها  بنابراین  می شوند 

نقص قانونی وجود ندارد.

مأموران دولتی اعم از لشکری و کشوری 
و شهرداری ها باید کمک کنند

اما از جمله نکاتی که مدیرکل حوزه حقوق عامه 
دادستان کل کشور به آن اشاره می کند، غیرعمدی 
بودن آتش سوزی ها بر اساس گزارش های رسیده 
به دستگاه قضا است. این در حالی است که 90 
درصد آتش سوزی ها عامل انسانی دارند و سال 
حوزه  کل  مدیر  همتی،  محمدرضا  هم  گذشته 
ریاست، بازرسی، ارزیابی و پاسخگویی سازمان 
جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بر این موضوع 
تاکید کرده و گفته بود: »طبق بررسی ها تنها 5 
درصد آتش سوزی های کشور عمدی برآورد شده 
و 85 درصد آن به دلیل بی توجهی گردشگران، 
دامداران  برداران،  بهره  رهگذران،  طبیعت گردان، 
بر  در  مراتع  و  جنگل ها  حاشیه  ساکن  افراد  و 
افروختن آتش غیرایمن، ته سیگار و رها کردن 
اجسام صاف و صیقلی و براق که موجب انعکاس 
و شکست نور و بروز آتش سوزی می شود، است.« 
تاثیر نود درصدی انسان در آتش سوزی ها آنچنان 
است که باید برای جلوگیری از آن برنامه ریزی 
و  شود  گرفته  نظر  در  مدت  طوالنی  آموزش  و 
در این میان قاسمی می گوید چنانچه آتشی در 
منطقه ای درگیرد، با توجه به تبصره ماده 47 قانون 
تمامی ماموران دولتی اعم از لشکری و کشوری 
و شهرداری ها که در نزدیکی آن محل باشند در 
با  موظفند  جنگل بانی  ماموران  تقاضای  مقابل 
تمامی وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در 
اختیار دارند به آتش نشانی کمک کنند و اگر در 
ایفای این وظیفه مسامحه و قصور رخ دهد به 

مجازات انفصال از خدمت محکوم می شوند.
 1400 سال  نخست  ماه  در شش  وجود  این  با 
مدت  طوالنی  و  گسترده  آتش سوزی  چند 
داشتیم. آتش هایی که به جان زاگرس کشیده 
شد و استان های مختلف را درگیر کرد و از آن 
جمله آتش سوزی  کوه  خامی که در حوزه قضایی 
که  آنطور  حاال  بود.  است،  شهرستان گچساران 
دادستان کل کشور  عامه  حقوق  حوزه  مدیرکل 
می گوید »حسب گزارش شماره 4597 در تاریخ 
مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان   ،1400/4/29
استان کهگیلویه و بویراحمد مسئوالن دستگاه های 
و  دادگستری  رئیس  نیز  و  ذی ربط  اجرایی 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان و مرکز استان 
بالفاصله در محل حاضر و از کلیه امکانات از جمله 
امداد  برای  پاسداران  سپاه  هوانیروز  بالگردهای 
همچنین  است،  شده  استفاده  به  آتش نشانان 
دادیاری  اول  شعبه  در  پرونده  تشکیل  ضمن 
دادسرای شهرستان گچساران دستور تحقیقات 
کشف  درخصوص  غیرمحسوس  و  محسوس 
دالیل آتش سوزی و شناسایی مرتکبان احتمالی 
و تعقیب و دستگیری آنان صادر شده است«. 
و  می داند  بازدارنده  را  قوانین  قاسمی  هرچند 
می گوید باید همه ارگان ها در خاموش کردن آتش 
همکاری کنند، اما در عمل گویا نه قوانین بازدارنده 
است و نه در هنگام آتش همه برای مهار آن وارد 
فعاالن  از  بسیاری  نکته ای که  می شوند.  عمل 
حوزه های درگیر در آتش را با مشکالت بسیاری 
مواجه کرده است. آنها می گویند هلی کوپتر مهار 
آتش نیست و اگر هم باشد اغلب مواقع آنقدر 
دیر فرستاده می شود که بودن و نبودنش فرقی 
نداشته باشد. آنها همچنین معتقدند که اگر قوانین 
بازدارنده بود و جنگل ها مهم بودند باید برای همه 
این موارد چنان جرم انگاری ای صورت می گرفت 
که کسی نتواند برای مهار آتش بهانه ای بیاورد. آنها 
می گویند دستگاه قضا باید به عنوان مدعی العموم 
در این موارد با دقت و نکته سنجی دخالت کند تا 

در نهایت میزان تخلفات کم شود.  

 مدیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور در گفت وگو با »پیام ما« انتقادات درباره انفعال برخورد
با عامالن آتش سوزی را رد کرد

پرونده آتش سوزی جنگل ها  باز است
احمد قاسمی: آتش سوزی عمدی در جنگل ها مجازات سه تا ده سال حبس را برای مرتکب در پی دارد و رسیدگی به این جرایم 

خارج از نوبت خواهد بود
کارزار مردمی مجهز شدن ناوگان هوایی کشور به تجهیزات اطفای حریق همچنان در حال جمع آوری امضاست

احمد قاسمی: در صورتی که 
ماموران جنگل بانی مرتکب جرم 

آتش سوزی جنگل ها شوند 
به حداکثر مجازات یعنی 10 

سال حبس محکوم می شوند 
و در صورت مسامحه در انجام 
وظایف قانونی به یک تا سه 
ماه حبس محکوم می شوند. 
بنابراین مجازات ها بازدارنده 
است و نقص قانونی وجود 

ندارد

بالگرد  فروند  دو  و  ایلوشین76  هواپیمای  فروند  یک  می سوخت،  طوالنی مدت  آتشی  در  ترکیه  جنگل های  وقتی  امسال  مردادماه 
ام آی 171 نیروی هوافضای سپاه به ترکیه اعزام شدند. اعزام این هواپیماها در حالی بود که جنگل های ایران هم درگیر آتش بودند اما 
نشانی از امداد هوایی در میان نبود و اگر هم اعزام بالگردی صورت گرفت، آنقدر دیر بود که فایده چندانی نداشت. با فرستادن این 
بالگردها به ترکیه بسیاری از فعاالن محیط زیست نسبت به این فضا انتقاد کردند و گفتند چرا به جنگل های داخلی بی اعتنایی می شود 
و جنگل های خارج مهم است، و چرا همچنان تجهیزات اطفای هوایی حریق در ایران فراهم نیست؟ این پرسش ها پاسخی نداشت. حاال 
اگرچه فصل آتش سوزی نیست اما کارزاری که در میانه تابستان برای تجهیز ناوگان هوایی کشور به امکانات اطفای حریق جنگل ها به راه 
افتاده، همچنان در حال جمع آوری امضاست. این کارزار از رئیس دولت و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس می خواهد تا ناوگان 

هوایی کشور را به تجهیزات اطفای حریق مجهز کند و مقابل تخریب بیشتر جنگل ها بایستند.

به مدد بادها و باران های پاییزه، 
بیشتر از یک ماه است که 

آتش سوزی در جنگل ها و مراتع 
رخ نداده. در سالی که جنگل ها 

و مراتع بسیاری در آتش 
سوختند و بیش از همیشه 

درباره آتش سوزی های عمدی 
صحبت شد، آخرین مورد 

آتش سوزی، مربوط به ارتفاعات 
روستای گناوه در ضلع شمالی 

گچساران در بیستم مهر بود 
|  

رنا
 ای

 |

جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک خطاب به رئیس مجلس:

طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات 
غیرکارشناسی است

|پیام ما| اعضای جامعه دامپزشکی حیوانات 
کوچک در نامه ای خطاب به رئیس مجلس 
شورای اسالمی طرح جنجالی مجلس علیه 
حیوانات را غیرکارشناسی خوانده و خواستار 

ملغی کردن آن شدند.
در این نامه با اشاره به اینکه چند روزی 
در  عامه  حقوق  از  صیانت  »طرح  است 
مقابل حیوانات مضر و خطرناک« توسط 
آمده  شده،  مطرح  نمایندگان  از  تعدادی 
است: »مطالعه این طرح توسط اعضای 
این جامعه که همه از قشر تحصیل کرده 
عدم  از  نشان  هستند  دست اندرکار  و 

کارشناسی و بررسی و مشاوره با کاردانان 
دامپزشکی  جامعه  اعضای  دارد.  امر 
از  خود  شدید  نگرانی  کوچک  حیوانات 
بهداشتی،  پیش بینی  غیرقابل  عواقب 
و  حیوانات  متقابل  حقوق  اجتماعی، 
انسان ها، صنعتی و حتی کارآفرینی این 
از آن مقام محترم  و  اعالم کرده  را  طرح 
انتظار دارند با درایت الزم نسبت به ملغی 
کردن آن، دستورات الزم را صادر کنید.« در 
ادامه این نامه به این موضوع اشاره شده که 
جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک آمادگی 
همکاری کامل و شرکت در جلسات برای 

تدوین  در  و کمک  تخصصی  کارشناسی 
قوانین جامع و کامل و نافذ در زمینه های 
و  خطرناک  جو  ایجاد  بدون  و  مربوطه 
ناشایست حیوان ستیزی در کشور را دارد.
به این نامه دو برگ استفتا صورت گرفته 
در سال 1359 از امام خمینی )ره( درباره 
تایید نگهداری حیوانات پیوست و رونوشت 
نامه به رئیس سازمان نظام دامپزشکی، 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست و دو تن 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ارسال 

شده است.

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  از طریق سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی 

امضای الكترونیكی راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

دارا بودن  رتبه 4  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع كار در ساختمان یا 
ابنیه الزامی است.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/0۸/۲7
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :                   ساعت14/00                        مورخه  1400/09/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :                                             ساعت14/00                        مورخه   1400/09/۲1

زمان بازگشایی پاكت ها :                                                ساعت 0۸/00                        مورخه   1400/09/۲3
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف

 آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس :   0۲1-41934 

دفتر ثبت نام :   ۸۸969737 و0۲1-۸519376۸
این آگهی همزمان در سایت iets.mporg.ir نیز درج گردیده است.

آگهی مناقصه همراه با ارزیابی

مبلغ برآورد                      پروژهردیف
)به ریال(

مبلغ ضمانت نامه       
)به ریال(

شماره فراخوان ستاد 
ایران

1
احداث اسکلت ساختمان 

تجاری مسکونی بلوار آیت آمل
152,246,254,2577,613,000,0002000003377000054

محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران

ت اول
نوب قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060301060003270 هیأت اول / موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای ابراهیم پورجعفر کتم جانی فرزند احمد علی بشماره شناسنامه 284 
شماره  پالک  مربع  متر  مساحت 69/87  به  یکبابخانه  ** ششدانگ 

324 فرعی از 12 اصلی واقع در خیر آباد بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین از مالیکت احمد خانی ** محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی 1227840 میم الف 411

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/16
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از جمله مهمترین سخنرانی های این نشست 
برمی گردد.  ایران  در  موزه ها  قانون  بحث  به 
موزه های  سال  صد  این  در  که  قوانینی 
یافتن  قوام  باعث  و  دادند  شکل  را  ایران 
ایکوم و مدیر  آن شدند. منیر خلقی، عضو 
میراث  پژوهشگاه  و حقوقی  بین الملل  امور 
در  اینکه  بر  تاکید  با  و گردشگری  فرهنگی 
کشور 700 موزه داریم گفت که باید این دوره 
تقسیم  مختلف  دوره های  به  را  ساله  صد 
و  شکل گیری  دوره  آن  نخست  دوره  کنیم. 
نظام بخشی بوده و دوره دیگر، دوره تحول و 
توسعه موزه ها »حدود 40 موزه کشور متعلق 
حدود  و  است   1350 تا   1300 سال های  به 
650 موزه دیگر از 1350 تاکنون ساخته شده 
است. اما اگر به قوانین این حوزه بپردازیم، 
نخستین قانون به تاسیس انجمن آثار ملی 
در سال 1301 برمی گردد که در مواد 8 و 11 
به صراحت درباره موزه صحبت شده است. 
موزه  باید  آثار  انجمن  آمده که   8 ماده  در 
11 گفته  ماده  در  و  باشد  داشته  و کتابخانه 
و کتابخانه  موزه  این  ساخت  برای  انجمن 
چه کارهایی باید انجام دهد. قانون دیگری 
که داریم متعلق به سال 1306 و لغو امتیاز 
به  است که  ایران  تمام  در  حفاری  انحصار 
دولت فرانسه واگذار شده بود و آنها موظف 

ایران بسازند.« شدند یک موزه هم در 

این زمانی است که قانون استخدام »آندره 
گدار« را در سال 1307 داریم که به تصویب 
قانون  آن  استناد  به  رسید.  ملی  شورای 
پنج  و  متوالی  دوره  سه  برای  تا  شد  مقرر 
سال ریاست موزه ای که تاسیس می شود 
به یک فرانسوی داده شود اما گودار تا سال 

را برعهده داشت. 1337 مدیریت موزه 
از جمله دیگر قوانینی که خلقی به آن اشاره 
کرد، ماده 26 قانون مدنی است که هیچکدوم 
از آثار فرهنگی و ملی جزو اموال خصوصی 
نیست و از دیگر قوانین شاخص در این حوزه 
قانون 1309 است که حفظ آثار ملی است و 
20 ماده دارد. »این قانون مشخصا به اشیای 

منقول موزه ها اشاره می کند.«
به گفته این پژوهشگر حوزه قانون، تا سال 
که  داریم  کشور  در  موزه   10 حدود   1320
است.  افسری  دانشکده  موزه  موزه،  اولین 
بعد موزه دانشکده کشاورزی در سال 1307 
ایران  موزه  آن  از  و پس  تاسیس می شود 
ساخته   1316 تا   1308 سال  از  باستان 
می شود. موزه هنرهای ملی در سال 1309، 
موزه تخت جمشید در سال  و موزه آستان 
قدس رضوی و موزه مردم شناسی در سال 
در  شده  ساخته  موزه های  جمله  از   1314

هستند. اول  پهلوی  دوران 
زمینه  در  تغییرات  دوم  پهلوی  دوران  در 

نبود.  فرهنگی کم  میراث  و  موزه ها  قوانین 
در سال 1337   قرارداد الهه برای حمایت 
و  جنگ  وقوع  صورت  در  فرهنگی  اموال 
یکی  و  شد  تصویب  آن  اجرایی  آیین نامه 
از شاخص ترین اتفاق ها در این زمان قانون 
 1340 سال  در  معارف  وزارت  تاسیس 
بسیار  وزارتخانه  این  است. »شرح وظایف 
و  میراث  آموزش وپرورش،  و  بود  سنگین 
تصمیم  بنابراین  داشت.  برعهده  را  اوقاف 
اوقاف  و  شود  کم  کار  این  بار  شد  گرفته 
جدا شد و بعد وزارت فرهنگ و هنر در سال 
43 تاسیس شد که یک معاونت با عنوان 
موزه ها  اداره کل  و  باستانی  آثار  پژوهش 
همان  در  هم  شناسی  مردم  مرکز  داشت. 
از جمله  ایجاد موزه  و  سال ها شکل گرفت 

شد.« داده  قرار  وظایفش 
به گفته خلقی از  دیگر قوانین مهم در این 
ملی  سازمان  تاسیس  و   44 سال  حوزه، 
حفاظت  و  مرمت  و  ملی  آثار  از  حفاظت 
و  بود  هنر  و  فرهنگ  وزارت  زیرنظر  بود که 
نبودند  این سال ها هم قوانین کم  البته در 
قانونی   1354 سال  »در  پنجاه.  دهه  تا 
و  ورود  معافیت  »قانون  عنوان  با  دیگری 
صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری 
اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی« 
معاف  افرادی  تنها  اساس  بر  این  که 

بعد  باشند.  اثر  پدیدآورنده  که  می شدند 
قانون   58 سال  در  و  می رسیم  انقالب  به 
داریم.«  را  عتیقه  اشیای  صدور  ممنوعیت 
در سال  64 و همزمان با جنگ اتفاق مهم 
هم  آن  و  می افتد  برای کشور  هم  دیگری 
فرهنگی  میراث  سازمان  تشکیل  قانون 
تغییر  بعد  سال های  در  قانون  این  است. 
می کند و در دهه های هفتاد و هشتاد و نود 
قانونی  زمینه  در  گسترده ای  تغییرات  هم 
داریم که مهمترین آن به تشکیل وزارتخانه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

برمی گردد.

 معماری موزه ای، معماری پیشرو
معماری موزه های ایران و تغییراتی که 
در این صد سال دیده اند هم محل صحبت 
هیات  عضو  قلی نژاد پیربازاری،  علیرضا 
کاربردی سازی  و  فناوری  معاون   و  علمی 
گردشگری  و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه 
تغییرات  درباره  وقتی  او  گفته  به  بود. 
این  از  روند  این  می گوییم،  موزه  معماری 
بابت مهم است که موزه ها فضای پیشروی 
معماریشان  نتیجه  در  و  بوده اند  فرهنگی 
باید  »شاید  داشته.  اثر  جامعه  روی  هم 
این کار  ابتدایی  نقطه  را  مشروطه  انقالب 
فعالیت  مهمترین  انقالب  این  دهیم.  قرار 
و  است  کشور  مدرن  دوران  در  مدنی 
اهدافی که داشت برساختن هویت جدید 
این  در  هم  معماران  بود.  ایرانیان  برای 
دیگر  کشورهای  از  تا  شدند  وادار  دوران 

کنند.« الگوبرداری 
اول، برساخت  پهلوی  از آن در دوران  بعد 
مصالح  شد.  عنوان  جدی تر  هویت 
نتیجه  در  و  کردند  تغییر  ساخت وساز 
از نظر محتوایی  از نظر ظاهری و هم  هم 
»در  افتاد.  اتفاق  گسترده ای  تغییرات 
باستان  معماری  جدید  نوع  دوران  این 
گرایانه بود. از سویی به دلیل شکل گیری 
دانشگاه های معماری و هنرهای زیبا نبوغ 
ایران  از  خارج  در  تحصیل کرده  معماران 
با  هم دست به دست هم داد و معماری 

شد.« ایران  وارد  سبک  این 
اول  پهلوی  اواخر  در  قلی نژاد  گفته  به 
اما  بودند  زیاد  خارج  در  تحصیل کردگان 
بین المللی  سبک  موزه ای ای،  معماری  در 
خیلی جا باز نکرد و طبقه روشنفکر جامعه 
تالش کردند در موارد معماری موزه خودش 
تغییر  اما  نکند.  عامه پسند  فضای  درگیر  را 
بناهای تاریخی به موزه در دستور کار قرار 
گرفت. »از بعد انقالب نگاه به هویت ایرانی 
نگاه  با  افتاد که  راه  جریانی  و  کرد  تغییر 
ذائقه مدرن عمل  با  به سنت های معماری 
می کند و نمونه اش ساختمان حج و زیارت 
با  بعد  به   70 دهه  در  است.  جمله  آن  از 
شد  وارد  مدرنیسم  پست  نوسازی،  جریان 
تاریخی  بناهای  عملکرد  تغییر  نهایت  در  و 
گرفت.« قرار  توجه  مورد  همچنان  موزه  به 

مردم دیجیتالی  فضای  از  هراس  
را از موزه ها دور کرد

در این همایش حسن عمیدی، رئیس موزه 
ارتباطات هم در سخنانی از پیشگامی موزه 
نوین گفت  فناوری های  زمینه  در  ارتباطات 
و هراس موزه داران از فضای دیجیتالی. او 
نمی توانند  از دالیلی که مردم  گفت: »یکی 
این  کنند  برقرار  موزه ها  با  خوبی  ارتباط 
از  است که موزه داران و دست اندرکاران آن 
فضای دیجیتالی سازی بسیار هراس دارند 
دیگر  مساله  و  می گیرند  فاصله  آن  از  و 
مفاهیم  انتقال  برای  شرایط  است که  این 
و  جوانان  بچه ها،  مانند  سنین  تمام  برای 

نداریم.« نوجوانان 

امروز  که  کرد  اضافه  ادامه  در  عمیدی 
روندها  می توانند  که  موفقند  سازمان هایی 
دهند.  انطباق  تغییر  با  را  فعالیت هایشان  و 
و  فناوری  از  استفاده  در  خالقیت  و  »نوآوری 
رقابت پذیری باعث می  شود موزه ها جذابیت 
بیشتری پیدا کرده و در حالی که از منابع خود به 
طور موثرتری استفاده می  کنند، عملکرد بهتری 
به  ارتباطات  موزه  رئیس  باشند.«  داشته  هم 
حرف هایش این را هم اضافه کرد: »از آنجا که 
وظیفه موزه ها ثبت و نگهداری میراث فرهنگی 
است، هر چیزی که به سازماندهی و مدیریت 
آن کمک می کند می تواند مفید باشد و باید در 
این راستا از ظرفیت های نوین در حوزه فناوری و 
اپلیکیشن ها و نرم افزارهای مختلف بهره برداری 
در  اطالعات  حجم  فزونی  او  به گفته  کرد.« 
موزه ها برای مخاطبان، نیازمند خالصه سازی و 
ساده سازی است و باید با طبقه بندی اطالعات 
و انتقال آنها از طریق فناوری های نو، رابطه اشیا 

موزه و مخاطبان آن ارتقا یابد.

دیجیتالی سازی  از  صحبت  ادامه  در  عمیدی 
از  آگاهی  با  باید  »موزه داران  گفت:  موزه ها 
جدیدی  تکنیک های  تکنولوژی ها،  نوع  این 
مخاطبان  و  موزه  آثار  با  ارتباط  ایجاد  برای  را 
موزه  گفت  او  که  اینطور  کنند.«  برنامه ریزی 
دلیل  به  سال گذشته  دو  طول  در  ارتباطات 
اهمیت  و  کشور  در  ویروس کرونا  همه گیری 
خروج حداقلی مردم از خانه و تعطیلی موزه ها 
و اماکن تاریخی، ابتکار عمل در دست گرفت 
و  عالقه مندان  غیرحضوری  بازدید  امکان  و 
فراهم  را  تاریخ کشور  و  فرهنگ  دوست داران 
آورد. رئیس موزه ارتباطات با تاکید بر رویکرد 
مثبت موزه ملی ارتباطات در کمک به تقویت 
نهادی  عنوان  به  موزه ها  نگه داشتن  زنده  و 
تاریخ  معرفی  در  نقش آفرین  و  فرهنگ ساز 
روزهای  »در  داد:  ادامه  کشور  فرهنگ  و 
کمیته  پشتیبانی  با  ارتباطات  موزه  کرونایی 
اینترنت  ارائه  با  ملی موزه های ایران )ایکوم( 
اینکه امکان  رایگان به سایر موزه ها، عالوه بر 
انتشار آن در  بازدید مجازی و  ایجاد تورهای 
فراهم  مجازی  فضای  و  اجتماعی  شبکه های 
شد، خود در این زمینه پیشتاز بود.« همکاری 
در  ایران  موزه  تورهای مجازی13  برگزاری  در 
نوروز 99 از اقدامات دیگر مورد اشاره عمیدی 
هویت  احیای  به  اشاره  با  نهایت  در  او  بود. 
پست و نماد سازی از نوستالژی های پست با 
بازسازی اماکن تاریخی پست، راه اندازی اولین 
مرکز پست-موزه-مدرسه دنیا در رشت، اولین 
پست موزه یزد و اولین خانه موزه تمبر ایران 
سال گذشته  یک  اقدام های  از  را  تبریز  در  را 
و  اقدام ها  این  »همه  داد:  ادامه  و  برشمرد 
تا طی دو سال  این موزه موجب شد  تالش 
برتر  موزه  عنوان  به  ارتباطات  موزه  متوالی 
کشور بر اساس رای هیات داوران کمیته ملی 

شود.« انتخاب  ایران  موزه های 

به مناسبت هفتاد و پنجمین سال حضور شورای بین المللی موزه ها در ایران، همایشی برای بررسی صدسال موزه داری برگزار شد

قرن پر فراز و نشیب موزه در ایران
 رئیس موزه ارتباطات: موزه داران و دست اندرکاران آن از فضای دیجیتالی سازی بسیار هراس دارند، در نتیجه مردم نمی توانند
 با موزه ها ارتباط برقرار کنند

حوض و آب انبارهای 
 تاریخی فردوس 
در انتظار مرمت

شهرستان  تاریخی  آب انبارهای  و  حوض 
از  بسیاری  که  جنوبی  خراسان  در  فردوس 
آنها ثبت ملی شده، نیازمند مرمت و بازسازی 
قدیم  ایرانیان  مهندسی  ابتکار  این  تا  است 
برای نسل های آینده حفظ شود. مدیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
بناهای  این  وضعیت  آخرین  درباره  فردوس 
تاریخی به ایرنا گفت: تمامی حوض انبارهای 
این شهرستان نیازمند مرمت و بازسازی هستند 
و این اقدام نیازمند اعتباری بالغ بر چهار میلیارد 
تومان است. روح هللا صداقت طالبی افزود: در 
قدیم آب آشامیدنی مردم توسط این مکان ها 
تامین می شد و در حال حاضر حوض انباری که 
بشود از آن استفاده کرد در شهرستان فردوس 
تاریخی  انبارهای  تعداد حوض  و آب  نداریم. 
شهرستان فردوس 37 مورد بوده که 24 مورد 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.مدیر 
میراث فرهنگی فردوس افزود: در چند سال 
گذشته یک سری اقدامات اولیه توسط میراث 
فرهنگی برای مرمت حوض انبارهای روستای 
خانکوک انجام شده و اگر بخواهیم بازسازی 
کامل انجام دهیم به اعتباری بیش از 150 تا 
200 میلیون تومان نیاز داریم.او تصریح کرد: با 
توجه به اعتباراتی که در حوزه میراث فرهنگی 
است، برای جلوگیری از تخریب این بناهای 
تاریخی تنها توانستیم عملیات نجات بخشی را 
در دستور کار قرار دهیم. او با بیان اینکه مرمت 
هر حوض انبار پنج تا 10 میلیون تومان هزینه 
در  اعتبارات  دلیل کمبود  به  دارد گفت:  بر  در 
حال حاضر می توانیم استحکام بخشی حوض 
انبارهایی مانند برون را انجام دهیم تا از تخریب 
جلوگیری شود.از سوی دیگر پنج حوض انبار 
تاریخی در روستای »خانکوک« فردوس که با 
قدمت بیش از 100 سال در فهرست آثار ملی 
قرار دارد، اکنون در معرض تخریب قرار گرفته 
است. دهیار روستای خانکوک فردوس در این 
باره گفت: حوض انبارها با وجود مرمت جزئی 
توسط میراث فرهنگی، به دلیل قدمت باال و 
مرمت  و  بازسازی  نیازمند  بنا،  بودن  فرسوده 
اساسی هستند. محسن دانشور افزود: تاکنون 
به خاطر مکاتبات و پیگیری های متعدد فقط 
تعمیر جزئی در پله های یکی از حوض انبارهای 
این روستا توسط میراث فرهنگی انجام شده 
حوض  داالن  و  سقف  حاضر  حال  در  است. 
انبارها در حال ریزش بوده و خطرآفرین است.

 3 اثر تاریخی همدان
 و آذربایجان غربی 
تعیین حریم شد

وزارت  حرایم  و  آثار  ثبت  دفتر  مدیرکل 
میراث فرهنگی از تعیین حریم سه اثر فرهنگی-
 تاریخی از استان های همدان و آذربایجان غربی 
در جلسه شورای حریم کشور خبر داد.به  گزارش 
جلسه  مورد  در  پورعلی  مصطفی  میراث آریا، 
شورای حریم کشور، افزود: در این جلسه هشت 
پرونده  پیشنهادی حریم از استان های آذربایجان 
غربی، همدان، اردبیل، قم، مازندران و کرمانشاه 
از  افزود:  او  گرفت.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
پرونده های پیشنهادی سه اثر فرهنگی تاریخی 
از  شریعتی  دبیرستان  و  تاج آباد  کاروانسرای 
همدان و تپه مکی از استان آذربایجان غربی مورد 
تصویب قرار گرفت و پنج پرونده دیگر به جلسه 
آتی این شورا موکول شد. پورعلی درباره حریم 
کاروانسرای تاج آباد که از جمله آثار منتخب برای  
ثبت در پرونده  میراث جهانی کاروانسرای ایرانی 
این کاروانسرا،   اهمیت  دلیل  به  است، گفت: 
ضوابط و مقررات حفاظتی کامل تری برای حرایم 
این اثر پیشنهاد شده بود که در جلسه شورای 

حریم آثار مورد تصویب قرار گرفت.

بررسی ترجمه شناسی 
مهدی سحابی در موزه 

هنرهای معاصر
نقد  و  بررسی  تخصصی  نشست  دومین 
آثار نمایشگاه مروری بر آثار مهدی سحابی 
تهران  معاصر  هنرهای  موزه  در  آذر  دوم 
روابط عمومی  گزارش  به  می شود.  برگزار 
نشست  این  تهران،  معاصر  هنرهای  موزه 
ترجمه شناسی«  و  »ترجمه  عنوان  با 
دوم  سه شنبه  روز   18 تا   16 ساعت 
معاصر  هنرهای  موزه  کتابخانه  در  آذرماه 
برگزار  آنالین  و  حضوری  صورت  به  تهران 
عنوان  با  نشست  نخست  بخش  می شود. 
نظریه های  و  پروست  از  سحابی  »ترجمه 
مهرگان  سخنرانی  با  ترجمه شناسی« 
نظامی زاده، دکترای زبان و ادبیات فرانسه 
و بخش دوم با عنوان »تحلیل دو ترجمه 
مادام  و  سیاه  و  سرخ  سحابی:  مهدی  از 
بوواری بر اساس آرای نظری ُامبرتو اکو(« 
عزم،  نیک  اطهاری  مرضیه  سخنرانی  با 
دکترای نشانه -معناشناسی و زبا ن شناسی 

می شود. انجام 

منیر خلقی: حدود 40 موزه 
کشور متعلق به سال های 1300 
تا 1350 است و حدود 650 
موزه دیگر از 1350 تاکنون 
ساخته شده است. اما اگر به 
قوانین این حوزه بپردازیم، 
نخستین قانون به تاسیس 
انجمن آثار ملی در سال 1301 
برمی گردد که در مواد 8 و 11 
به صراحت درباره موزه صحبت 
شده است

|پیام ما| شورای بین المللی موزه ها )ایکوم( در ایران 75 ساله شد. این سازمان که اطالعات مورد نیاز موزه ها را ارائه می دهد، از 
و  ملی شان  گنجینه های  از  و حراست  زمینه حفظ  در  را  آنان  جهان  موزه های سراسر  اعضای کمیته  به  ارائه خدمات  با   1946 سال 
برای موزه های  اتفاقی که  به 75 سال رسیده است.  ایران  این سازمان در  یاری می کند و حاال عمر حضور  تاریخ و فرهنگ  تبادل 
ایران اتفاق خوبی است و به همین دلیل هم همایش »صد سال موزه در ایران« برگزار شد تا وضعیت موزه ها از سال 1300 تا 1400 
مورد بازخوانی قرار گیرد. احمد محیط طباطبایی، رئیس کمیته ملی موزه های ایران )ایکوم( هم میزبان این نشست بود و بیش از 
15 سخنران از اهمیت موزه ها و موزه داری در ایران گفتند و در نهایت موزه تمبرهای طال و نقره با عنوان »تمبرهای زینتی« ایران 

افتتاح شد. به همین مناسبت 

علیرضا قلی نژاد پیربازاری: 
در اواخر پهلوی اول تحصیل 
کردگان در خارج زیاد بودند 

اما در معماری موزه ای ، سبک 
بین المللی خیلی جا باز نکرد 

و طبقه روشنفکر جامعه 
تالش کردند در موارد معماری 
موزه خودش را درگیر فضای 

عامه پسند نکند. اما تغییر 
بناهای تاریخی به موزه در 

دستور کار قرار گرفت

|  
رنا

 ای
 |

تهران شهری خودرومحور است 
و این ویژگی باعث می شود 
سرعت تردد زیاد باشد و به 
دنبال آن آمار وقوع سوانح باال 
رود اما در شهر انسان محور 
سرعت تردد کمتر می شود 

رویداد

برگزاری همایش روز جهانی سوانح ترافیکی با همراهی دوچرخه سوارها
خیابان هایی برای زندگی

از سال 2006  به پیشنهاد سازمان بهداشت 
هر  نوامبر  ماه  یکشنبه  سومین  جهانی، 
ترافیکی  سوانح  جهانی  روز  را  سال  
می نامند، هفته منتهی به این روز را هفته 
با  را  آن  روز  هر  و  حمل ونقل  در  ایمنی 

می کنند. نام گذاری  مرتبط  عنوانی 
برنامه ای  روز  این  در  و شهری   هر کشور 
را  موضوع  این  اهمیت  تا  می بیند  تدارک 
امسال  کند.  گوشزد  مردم  و  مدیران  به 
پرشور  همراهی  با  تهران  در  روز  این 
از  اطالع  برای  برگزار شد.  دوچرخه سواران 
نحوه برگزاری این روز و نقش دوچرخه ها 
در کاهش سوانح ترافیکی به این همایش 

زدیم. سری 

دوچرخه استارت آپ های 
شیراز  بهار  خیابان  گردهمایی  و  همایش 
در  فعال  استارت آپ های  همراهی  با 
بود.  شهری  دوچرخه سواری  توسعه  زمینه 
در   حاضر  حال  در  که  استارت آپ هایی 
در  و  اشتراکی  دوچرخه های  ارائه  زمینه 
فعال  برقی  دوچرخه های  و  اسکوتر  آینده 

بود.  خواهند 
اسکوتر  امتحان  امکان  همایش  این  در 
وجود  حاضرین  برای  برقی  دوچرخه  و 
زمینه  در  هم  استارت آپ  یک  داشت. 

بر  مبتنی  کارهای  و  کسب  راه اندازی 
دوچرخه در این همایش حضور داشت که 
محصوالت  ارائه  برای  سه چرخه ها  ارائه  به 

می پرداخت. نوشیدنی  و  غذایی 

شهری برای دوچرخه ها
خودروهایش  و  ترافیک  با  را  تهران 
می شناسیم اما در این سال ها دوچرخه سوار 
می شود.  دیده  بیشتر  شلوغ  شهر  این  در 
توسعه  واحد  مدیر  آزاده،  یعقوب 
سازمان  پاک  حمل ونقل  سیستم های 
حمل ونقل و ترافیک درباره میزان تصادفات 
»پیام ما«  به  تهران  در  دوچرخه سوران 
تهران  در  سال گذشته  چهار  »در  می گوید: 
برای  فوت  به  منجر  حادثه  چهار  شاهد 
دوچرخه سوران  بودیم و دو مورد در اتوبان ها 
بود که تردد دوچرخه در آنها ممنوع است.« 
او در مورد تدابیری که برای افزایش ایمنی 
شده  اندیشیده  تهران  در  دوچرخه سواران 
مبنی  تبلیغاتی  »ما  می گوید:  هم  است 
انجام  اتوبان  به  دوچرخه  نشدن  وارد  بر 
افراد  دوچرخه سواران  خوشبختانه  و  دادیم 
کاله  از  بیشترشان  و  هستند  قانون مندی 
ایمنی استفاده می کنند. احداث مسیرهای 
دوچرخه و نصب عالئم هشداردهنده هم در 

است.« بوده  کار  دستور 

پویش خیابان هایی برای زندگی
خیابان هایی  نام  به  پویشی  برنامه  این  در 
برای زندگی آغاز به کار کرد. آزاده دل درباره 
این پویش توضیح می دهد: »در این پویش 
ما بر خیابان هایی با محدودیت سرعت 30 
کیلومتر بر ساعت است تاکید داریم؛ یعنی 
دارای  خیابان های  یا  محلی  خیابان های 
این  در  سرعت  منع  متاسفانه  اما  مدرسه. 

نمی شود.   رعایت  خیابان ها 
فوت  به  ناشی  تصادف  درصد   40 تا   30 ما 
کودکان در شهر تهران را در این خیابان ها داریم. 
این هدف هستیم که  دنبال  پویش  این  در 
بگوییم این خیابان ها فقط برای ماشین نیست 
و برای کاربردهای مختلفی است از جمله عابر 
پیاده و دوچرخه سواران هم هست. این پویش 
از خیابان بهار شیراز تهران شروع شد که در آن 
تابلو محدودیت سرعت، تابلو احتیاط دوچرخه، 
مسیر درجه سه دوچرخه سواری و کف نویس 

دوچرخه و سایر موارد دارد. 
پویش خیابان هایی برای زندگی به مرور در 
خواهد  هم گسترش  خیابان های شهر  سایر 
یافت. ما قصد داریم تا با کاهش سرعت تردد 
این  در  را  کاربران  برای سایر  استفاده  امکان 
خیابان ها بیشتر و همچنین میزان سوانح را 

کمتر کنیم.«

انسان محور شهر 
حضور پررنگ دوچرخه سوارها در همایش 
آیا  اما  بود  خوشایندی  اتفاق  دیروز 
تهران  شهر  در  دوچرخه سواران  افزایش 
ترافیکی  تلفات   باعث کاهش  تواند  می 
با  آزاده دل  است که  سوالی  این  باشد؟ 
و  می داند  مثبت  را  آن  جواب  قطعیت 
تعداد دوچرخه سواران  می گوید: »هر چه 
که  گفت  می توان  شود  بیشتر  معابر  در 
تهران  بود.  بیشتر خواهد  آن معبر  ایمنی 
ویژگی  این  و  است  خودرومحور  شهری 
باشد  زیاد  تردد  سرعت  می شود  باعث 
باال  سوانح  وقوع  آمار  آن  دنبال  به  و 
بودن  خودرومحور  از  شهر  چه  هر  رود. 

انسان محور  سمت  به  و  بگیرد  فاصله 
کمتر  تردد  سرعت  برود  پیش  شدن 
و  تعداد  کاهش  باعث  این  و  می شود 
منجر  سوانح  مخصوصا  سوانح  شدت 
موارد  این  بیان  با  او  فوت می شود.«  به 
مهم  عوامل  از  یکی  که  می کند  اضافه 
توسعه  شهر  یک  شدن  انسان محور  در 
اتفاقی  است؛  شهر  در  دوچرخه سواری 
سوارها  دوچرخه  پررنگ  حضور  با  که 
آن  به  می توان  همایش هایی  چنین  در 
یک  امروز  دوچرخه  چرا که  بود  امیدوار 
شهرها  پاک  توسعه  برای  پایدار  حل  راه 
در شهرها  آن  توسعه  برای  باید  و  هست 

کنیم. تالش 

| روزنامه نگار |

| محمد مهدی گوهری  |
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فریب نخوریم 
طرح  تا  پتروشیمی گرفته  و  فوالد  احداث  از 
توسعه کشت چغندر قند و احداث سد خاکی 
و انتقال آب و... آیا ما انتظار داریم در نتیجه 
این سیاست گذاری مغشوش محصول دیگری 
برداشت کنیم؟ عاقبت چند دهه نادیده گرفتن 
پنهان،  یارانه  گرفتن  نادیده  اقتصاد،  اصول 
دولت زدگی مدیریت منابع آب، بذل و بخشش 
مجوز حفر چاه، استقرار صنایع آب بر در بدترین 
صدای  نشنیدن  جغرافیایی،  موقعیت های 
جامعه محلی، توزیع رانت زیر عنوان دهن پرکن 
اشتغال زایی و بی اعتنایی محض به طرح های 
ارزیابی محیط زیستی و طرح های توجیه فنی 
و اقتصادی نتیجه اش می شود همین وضعیتی 
اعتراض مردم  داریم؛  آن قرار  اکنون ما در  که 
خوزستان با آن همه پیامد ناگوار و متاثرکننده، 
بستر  در  اصفهان  و کشاورزان  مردم  اعتراض 
زاینده روِد خشک شده و سرانجام اعتراض دیروز 
این استان ها  انگیزه های مردم  مردم شهرکرد. 
البته متفاوت است. برخی آب شرب می خواهند، 
عده ای آب کشت بهاره و پاییزه را طلب می کنند 
و گروهی دیگر هم دلسوز محیط زیستند. در این 
میان گروهی از مسئوالن و صاحبان نفوذ هم 
خیال می کنند با دادن وعده جدید برای انتقال 
آب بین حوضه ای می توانند بحران را مدیریت 
کنند. در این میان اظهارات کسانی که بدون ذره ای 
بی محابا  آب،  ملی  مساله  از  سیستمی  درک 
بین  دعواهای  سطح  تا  را  مساله  می کوشند 
استانی تنزل دهند بسیار خطرناک است. بنزین 
ریختن بر آتش اختالفات منطقه ای و پرکردن 
کانال های رسانه های محلی از انواع دشنام علیه 
مردم استانی دیگر نه تنها به حل مساله کمکی 
نمی کند بلکه موجب می شود سیاست گذار باز 
هم از اصالحات اساسی چشم پوشی کند و صرفا 
با دادن داروی مسکن موقت التهاب اجتماعی را 
کاهش دهد. مساله آب، مساله همه مردم ایران 
است. نه فقط ایران، بلکه بسیاری از کشورهای 
منطقه خاورمیانه و آفریقا هم در شرایط بغرنجی 
به سر می برند. درک کالن از مساله و تن دادن 
به راه کارهای سخت اما درست، یگانه راه ممکن 
برای مواجهه با این مساله است. روشن است 
به  عمومی  اعتماد  به  راهکارها  این  اجرای  که 
سیاست گذار هم نیاز دارد. پیش نیاز اول این 
است که فریب منطقه گرایی را نخوریم و بدانیم 
سفره های نیمه جان آب زیرزمینی با باال گرفتن 
ممکن  فقط  نمی شود.  بهتر  وضع شان  دعواها 
این  دل  از  بتوانند  ذی نفع  شرکت  چند  است 
دعواها مسئوالن را متقاعد کنند به طرح های پر و 
سر صدا اما نیمه تمام سال های اخیر تن دهند. 
چنین نتیجه ای مساله را به بغرنج تر می کند. 

فریب نخوریم. 
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بسیاری از موانع گردشگری، داخل وزارتخانه است
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| رئیس کمیسیون 
گردشگری اتاق ایران |

  | علی اکبر عبدالملکی |

| عضو کمیته گردشگری 
خالق اتاق ایران |
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مشکل  نیست.  فقه  ما  امروز  »مشکل   
ساختارها  و  روشها  پوسیدگی  و  ناکارآمدی 
آن  از  که  است  کسانی  زیر میز  و  زدن 
وزیر  توییتری  پاسخ  این  می برند«  نفع 
رئیس  عبدالملکی  علی اکبر  به  گردشگری 
کمیسیون گردشگری اتاق ایران بود که دیروز 
بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیئت  در جلسه  و 
در سخنان خود با اشاره به اینکه همزیستی 
در  تاریخ  طول  در  مختلف  ادیان  حضور  و 
ایران  در  می تواند  مذهبی  گردشگری  ایران 
ظرفیت های بالفعلی ایجاد کند پیشنهاد کرده 
علما  گردشگری،  وزارت  محوریت  »با  بود: 
وزارت  مجلس  ایران  اتاق  تقلید،  مراجع  و 
فقه گردشگری  ارشاد، کمیته  و  خارجه  امور 
ایجاد  و  بازنگری  برای  و  کنیم  ایجاد  را 
جدیدی  راه کارهای  عرفی  و  شرعی  قوانین 
با هدف توسعه پایدار بخش گردشگری ارائه 
اخیرا  سخنرانی هایی که  در  ضرغامی  کنیم« 
گردشگری  و  میراث فرهنگی  وزیر  عنوان  به 
ساختاری  مشکالت  به  بارها  داشته،  کشور 
میراث فرهنگی  وزارتخانه  سازمانی  درون  و 
اختالفات  به  مواردی  در  و حتی  اشاره کرده 
موردی مدیران هم نقبی زده است، او دیروز 
هم در جلسه با فعاالن بخش خصوصی گفت: 
کارشناسان  حرف  به  مسئوالن  نباید  چرا   «
گوش کنند و عمل کنند و مدام در نشست ها 

شما  حرف های  من  بزنند؟  حرف  خودشان 
بخش  باید  می دهم.  تبصره گوش  بدون  را 
کند.  کمک  گردشگری  بخش  به  خصوصی 
احیا  برای  اهتزاز  حال  در  بیمار  این  به  باید 
کمک شود. ما از روز اول شروع کردیم به زیر 
میز زدن. بسیاری از موانع داخل وزارت خانه 
وزارتخانه  مدیران  اولین همایش  است. من 
روش های  و  نگاه  در  تحول  کردم.  برگزار  را 

است« من  اصلی  هدف  اقدام، 
در  هم  کشور  گردشگری  معاون  شالبافیان 
تکمیل سخنان ضرغامی با تاکید بر اهمیت 
آثار  خصوص  در  دولت،  در  رویکرد  تغییر 
ایجاد  از  این تغییر نگاه در حوزه گردشگری 
هماهنگی های بین بخشی به عنوان اولویت های 
این  ما  »تالش  گفت:  و  برد  نام  وزارتخانه 
دستگاهی  بین  هم افزایی  ایجاد  با  است که 
مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی هموار 
با  رایزنی هایی  نیز  حضور  ابتدای  از  و  کنیم 
دستگاه های مربوطه داشته ایم« او مشکالت 
هماهنگی  عدم  از  ناشی  را  بخش خصوصی 
اضافه  و  دانست  دستگاه ها  بین  همکاری  و 
بخش  در  جاری  »سیاست های  کرد: 
سرمایه گذاری  محرک  نمی تواند  گردشگری 
جدید در این حوزه باشد. یک راه برای تشویق 
مجتمع های  بر  تمرکز  سرمایه گذاری،  به 
است.  متفاوت  کاربری  چند  با  گردشگری 

مشخصی  چارچوب های  باید  حوزه  این  در 
تعریف کنیم تا به  صورت منسجم کار را جلو 
بهره برداری  پروانه  تمدید  گذشته  در  ببریم. 
بود  فرایندهایی  به  منوط  اقامتی  تأسیسات 
این  اگر  و  نبود  ما  دستگاه  وظیفه  ذاتًا  که 
هتل های  تعداد  می کرد،  پیدا  ادامه  فرایند 
به  آینده  سال  تا  بهره برداری  مجوز  دارای 
کشور  گردشگری  معاون  می رسید.«  نصف 
»الگوهای  بازرگانی خواست:  اتاق  اعضای  از 
پیشنهاد  را  حوزه ها  دیگر  در  سرمایه گذاری 
کنید، شاید بتوان از آنها نیز در این عرصه بهره 
ببریم. از سویی می توان از مزیت های سایر 

استفاده کرد« نفع گردشگری  به  بخش ها 
ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  جلسه   این  در 
خصوصی  بخش  فعاالن  وضعیت  به 
گفت:  و  داشت  اشاره ای  گردشگری  حوزه 
»سال هاست که بخش گردشگری در کشور 
مورد بی مهری قرار گرفته و آن گونه که بایسته 
استفاده  آن  موجود  ظرفیت های  از  است 
 نشده و بعضًا آثار تاریخی و ثبت شده کشور 
هم در معرض آسیب های جدی بوده است. 
توجه  تاکید کنم که  مورد می خواهم  این  در 
تاریخی  مفاخر  و  فرهنگی  میراث  به  جدی 
زدن  آتش  آن  به  نکردن  توجه  و  است  الزم 
در  ارزیابی  قابل  که  است  ملی  ثروت  به 
و  تحریم ها  نیست. مشکالت  هیچ شرایطی 

همه گیری کرونا نیز به مشکالت قبلی اضافه 
و بسیاری از فعاالن بخش خصوصی در این 
حوزه را با تنگنای جدی و حتی ورشکستگی 
مواجه ساخته است. فعاالن بخش خصوصی 
انگار بی پناه رها شده اند. ایران  در این حوزه 
و  تاریخی  از جاذبه های  برخورداری  علی رغم 
ظرفیت های  از  نتوانسته  بی شماری،  طبیعی 
استفاده کند«  به خوبی  بخش  این  در  خود 
بخش  نگاه  »از  گفت:  شافعی  غالمحسین 
خصوصی احیای این بخش نیازمند اقدامات 
مبتنی بر برنامه با ترکیب علم و تجربه است. 
پتانسیلی  حاضر  حال  در  بخش گردشگری 
چنانچه  و  است  اقتصاد  در  تحرک  برای 
عملیاتی  برنامه  یک  با  موجود  ظرفیت های 
گرفته  به کار  اساسًا  رویکردهای  تغییر  با  و 
شوند، می توانیم شاهد تحول قابل مالحظه ای 
کل  آن  سرریز  از  و  باشیم  بخش  این  در 

شود« منتفع  اقتصاد 
فعاالن  سوی  از  چالش ها  طرح  و  انتقادها 
با  بسیاری  تفاوت  اما  خصوصی  بخش 
تجربه های  از  آنها  داشت.  مدیران  سخنان 
در  که  گفتند  مشکالتی  و  موانع  و  زیسته 
دوران فعالیت خود در این حوزه با آن روبرو 
عضو کمیته  عقدایی،  سهند  جمله  از  بودند. 
اتاق  خالق کمیسیون گردشگری  گردشگری 
ایران به طور مشخص به وضعیت دماوند به 

تاریخی  و  فرهنگی  نمادهای  از  یکی  عنوان 
گردشگری  ظرفیت  بر  و  کمرد  اشاره  کشور 
تاکید کرده و  نگرفته  قرار  توجه  آن که مورد 
گفت: »دماوند یکی از برندهای ملی و اصلی 
در ایران است. اما جایگاه دماوند را در حوزه 
که  کنید  مقایسه  کلیمانجارو  با  گردشگری 
هزینه  دالر  هزار   35 بر  بالغ   ،2020 سال  در 
ورودی آن بود و هر کوهنورد 2 هزار دالر در 
کلیمانجارو هزینه کرده و در ایران در سال 95 
حدود 1700 گردشگر به دماوند رفته و در سال 
98 این حدود 800 نفر بوده است. اما هجوم 
روند  و  آنجا  به  داخلی  بی ضابطه کوهنوردان 
بدون مجوز و ضابطه به این کوه آسیب جدی 
مورد  در  را  خود  دستگاه  چندین  است.  زده 
می دانند؛ شهرداری،  ذی نفع  طبیعی  اثر  این 
فرهنگی،  میراث  جنگل ها،  و  طبیعی  منابع 
افراد محلی، فدراسیون کوهنوردی، انجمن ها 
هیچ کدام  اما  کوهنوردان،  و  سمن ها  و 
این  نپذیرفته اند.  آن  بر  را  واحدی  مدیریت 
امکان گردشگری را از ما گرفته است. این را 
به کل طبیعت، جنگل ها، کویرها تعمیم دهید 
و کار  ندارند  واحدی  مدیریت  هیچ کدام  که 
سازمانها خنثی کردن همدیگر است. مدیریت 
طبیعی  میراث  پایگاه  تاسیس  با  واحد 
دماوند که تمام ارگان ها زیر آن و با هماهنگی 
مورد  باید  است که  پیشنهادی  کنند  فعالیت 

گیرد« قرار  توجه 
محمد جهانگیری، رئیس انجمن گردشگری 
سالمت ایران در سخنان خود در این جلسه 
گردشگری  حوزه  در  موجود  ظرفیت های  به 
تریلیون   8« گفت:  و  کرده  اشاره  سالمت 
دالر گردش مالی حوزه گردشگری در سطح 
دنیاست و یک چهارم آن به خدمات گردشگری 
سالمت اختصاص دارد. 10 درصد اشتغال دنیا 
مربوط به گردشگری بوده و مهم ترین مقصد 
آسیاست  دنیا  در  سالمت  گردشگری  برای 
در  نابی  فرصت های  بخش  این  در  ایران  و 
اختیار دارد. ایران نیروهای کارآمد پزشکی در 
اختیار دارد و رتبه اول در عمل زیبایی را به 
خود اختصاص می دهد. بنابراین با مدیریت 
و سرمایه گذاری مناسب می تواند به یکی از 
مقاصد اصلی برای گردشگری سالمت تبدیل 
شود« او با مرور ظرفیت های موجود در حوزه 
گردشگری سالمت رتبه ایران را ازنظر جذب 

گردشگر سالمت در دنیا 46 عنوان کرد.
اتاق  تشکیل  خصوص  در  سخنانی  اخیرا 
گردشگری در کشور شنیده می شود اما هنوز 
جزییاتی در مورد آن از منابع رسمی منتشر 
کمیسیون  رئیس  هم   دیروز  است،  نشده 
»با  کرد:  پیشنهاد  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
عنوان  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  همراهی 
و  شود  اضافه  ایران  اتاق  نام  به  گردشگری 
در دوره آینده حضور حداقل یک نفر در هیات 
نمایندگان اتاق استان ها و اتاق ایران از بخش 
گردشگری از 5 نفر بخش صنعت در هیات 
رئیسه اتاق ایران داشته باشیم« عبدالملکی 
مشاوره  مرکز  راه اندازی  برای  اقدام  از 
کسب وکارهای گردشگری در اتاق ایران خبر 
داد و گفت: »ایجاد فدراسیون گردشگری در 
و  فعالیت ها  هدفمند کردن  برای  ایران  اتاق 
در  خصوصی  بخش  نظرات  کردن  یکپارچه 
اقدامات کمیسیون  دیگر  از  حوزه گردشگری 

است«
در جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
سخنان دیگری هم مطرح شد، سخنانی که 
بارها در قالب تئوری و پشت تریبون ها مرور 
عمل  و  اجرا  حوزه  در  جایی  اما  می شوند 
روزی  باالخره  سخنان  این  امید که  ندارند. 
گردشگری  از  دردی  و  بپوشند  عمل  لباس 
ایران که به تعبیر ضرغامی »بیماری در حال 

دوا کنند. را  احتضار است« 

 »امروز مهمان اتاق بازرگانی بودم. بیشتر شنیدم، تا بگویم« ضرغامی دیروز در توییتر با این جمله از جلسه خود با اعضای پارلمان بخش 
خصوصی خبر داد و نوشت: »باز هم به اتاق خواهم رفت« در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضرغامی به همراه 
معاون گردشگری و چند نفر از فعاالن حوزه گردشگری حضور پیدا کرد تا مسائل و چالش های بخش گردشگری کشور را در حضور فعاالن 
بخش خصوصی مرور کنند. ضرغامی در این جلسه برای چندمین بار در ماه های اخیر به مسائل و مشکالت درونی وزارتخانه متبوعش 
-که در دوره وزیر سابق در سکوت خبری و انزوایی مزمن مشغول به کار بود- اشاره و تاکید کرد: »بسیاری از موانع داخل وزارتخانه 
است« غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با اشاره به مشکالتی که فعاالن بخش گردشگری در دوسال گذشته 
پشت سر گذاشتند، گفت: »مشکالت تحریم و همه گیری کرونا به مشکالت قبلی حوزه گردشگری اضافه شده و بسیاری از فعاالن بخش 

خصوصی را با تنگنا و حتی ورشکستگی مواجه ساخته است. فعاالن بخش خصوصی در این حوزه بی پناه رها شده اند«

گردشگری به عنوان یک صنعت 
مهم و با توجه به ظرفیت های 

این بخش در آینده با همراهی 
هیات رئیسه اتاق ایران، عنوان 

گردشگری به نام اتاق ایران 
اضافه شود

 هجوم بی ضابطه کوهنوردان 
داخلی به دماوند و روند بدون 

مجوز و ضابطه به این کوه 
آسیب جدی زده است. چندین 
دستگاه خود را در مورد این اثر 

طبیعی ذی نفع می دانند؛ اما 
هیچ کدام مدیریت واحدی را 
بر آن نپذیرفته اند. این امکان 
گردشگری را از ما گرفته است

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی               
    شماره :    18/1400/1419         تاریخ:     1400/07/24         پیوست:  ندارد       

آگهي نوبتي مشمولين   سه ماهه دوم    سال   1400  هجری شمسی  اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان جغتاي

اسامي اشخاصي كه  قانون مذكور  آئيننامه  و ماده 59  ثبت  قانون  ماده 11   به دستور 
نسبت به امالك ذيل كه تا آخر سه ماهه دوم سال 1400 در حوزه ثبتي شهرستان جغتاي 
درخواست ثبت نموده اند و همچنين مواردي كه آگهي نوبتي آن برابر تبصره يك ماده 25 
قانون ثبت كه با صدور رأي هيئت نظارت تجديد مي شود به شرح ذيل آگهي و به اطالع 

عموم مي رساند :
بخش 7 سبزوار

اراضي دیمه سار عبدل آباد    پالك  167-  اصلي
783  فرعي -  آقايان  داریوش شاهیده  و کیانوش شاهیده  فرزندان کامبیز  بالمناصفه  

ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی.
797  فرعي -  خانم صغرا کهنهء  فرزند رضا قلی  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی ) 

اراضی معروف به شخ عبدل آباد(.
805  فرعي -  آقاي  شهروز شاهیده  فرزند  اصغر  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی.

اراضي مزرعه ُاریان    پالك  254-  اصلي
466  فرعي -  آقاي حسین دستورانی  فرزند  محّمدرضا  ششدانگ يك قطعه زمین 

مزروعی .
اراضي مجاور دیمه سار محمدآباد    پالك  639-  اصلي

5  فرعی -  آقاي حسین محمدآبادی  فرزند  عباس  ششدانگ يك قطعه زمین مشّجر .

10  فرعی -  آقاي عبداله محمدآبادی  فرزند  عباس  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی .
لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهي شده در باال معترض 
ميباشد و يا  اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگري اقامه دعوي شده و در جريان است 
ميبايست اعتراض يا گواهي مشعر به جريان دعوي خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين 
آگهي تا نود روز و  در مورد آگهي هاي اصالحي تا سي روز كتبًا به  اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان  مربوط تسليم و رسيد در يافت نمود و در اجراي تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترض ثبتي و ماده 86 آئين نامه اصالحي قانون ثبت 
معترضين مي بايست ضمن تسليم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالك محل تا يك 
ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائي تقديم و گواهي الزم را از مراجع 
مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند ضمنًا حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود و در 
صورتمجلس تحديدي منظور خواهد شد و از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي تا سي 

روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول :       08/01 /1400
تاريخ انتشار نوبت دوم:      01 /09 / 1400

حميدرضا  آريان پور
یرئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان جغتاي

غتا
ج

دوم
قوه قضائیهنوبت 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 

شماره 5/1400/455۲
آگهی فقدان سند مالکیت 

فرزند  عصمتی  ناصر  آقای/خانم  اینکه  به  نظر 
غالمحسین بموجب دو برگ استشهادیه شهادت 
شهود تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نوبت 
اول دوازده هزار و پانصد و هشت سهم مشاع از 
سه میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و ششصد 
و هفتادو هشت سهم یک قطعه زمین مزروعی 
بشماره پالک 34 فرعی از 303- اصلی بخش 
13 مشهد را نموده و مدعی است سند مالکیت 
مزبور به دلیل جابجایی مفقود گردیده است که به 
حکایت سامانه مدیریت کشوری امالک مالکیت 
   76821 ثبت  ذیل  کشوری  مدیریت  سامانه 
صفحه 391 دفتر 446 بنام ناصر عصمتی ثبت 
تسلیم  و  صادر   91 د  مالکیت 213602  سند  و 
گردیده پرونده ثبتی و دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره یک ماده 120 

آگهی  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین 
و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود است بایستی ظرف 10 روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اعتراض  کتبی خود را 
به پیوست اصل سند مالکیت یا سند مالکیت 
رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارایه سند مالکیت یا سند 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  رسمی  معامله 
المثنی نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد.
تاریخ انتشار:1400/09/01

مالک فعلی: ناصر عصمتی فرزند غالمحسین
نوع ملک: زمین مزروعی 

فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  رونوشت: 
امام )ره(

و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  نیکوفر  هادی 
امالک تربت جام

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
شماره 5/1400/355۸

آگهی ابالغ اخطاریه طول ومتراژ ششدانگ پالک 197 فرعی 17-اصلی واقع در 
اراضی ابدال اباد بخش 13 مشهد  

بدینوسیله به کلیه مجاورین پالک  287 فرعی صغری خانم و غیره و 196 
فرعی سرور خانم ابالغ می گردد: نظر به اینکه مالکین ششدانگ پالک 197 
فرعی از 17- اصلی واقع در اراضی ابدال اباد واقع در بخش 13مشهد تقاضای 
تنظیم صورت مجلس تعیین طول ومتراژ ششدانگ پالک مذکور را نموده است 
و مقرر گردیده نماینده و نقشه بردار این اداره در مورخ 1400/09/14ساعت 8 
صبح جهت اجرای عملیات نقشه برداری به محل وقوع ملک عزیمت نمایند. 
بدینوسیله به علت عدم دسترسی به سایر مالکین همجوار و به استناد ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابالغ می گردد که در تاریخ مقرر در محل 

وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است عدم حضور  مالکین همجوار 
مانع از انجام عملیات نقشه برداری نخواهد شد.

تاریخ انتشار : 1400/09/01
هادی نیکوفر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

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

برابر 140060306012002916 هیات اولین موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم مرضیه 
بابازاده فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 48 صادره از کاشمر در ششدانگ 
اعیان یک باب ساختمان به مساحت 140/37متر مربع از پالک 15 فرعی 
از 911 اصلی واقع در در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان سلمان 
فارسی 4 پالک 19 خریداری از مالک رسمی آقا/خانم اداره اوقاف )موقوفه 
سلیمان خانی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت از صادر خواهد شد.
هادی نیکوفر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/0۸/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15

از طرف محمود قاسمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   140060306012002920 رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم سیده 
معصومه جعفرنیای خلیل آباد فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 121 
صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 167/52متر 
مربع از پالک 189 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر 
آدرس خیابان فاطمیه 6 پالک 38 خریداری از مالک رسمی آقای/خانم 
شمسی حسینی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15

از طرف محمود قاسمی

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
شماره 5/1400/3551

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای / خانم ناصر عصمتی فرزند 
غالمحسین بموجب دو برگ استشهادیه شهادت 
شهود تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نوبت 
پانصد و هشت سهم مشاع  اول دوازده هزار و 
از دو میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و 
سیصد سهم یک قطعه زمین مزروعی بشماره 
از 303  فرعی(  )باقیمانده 3  فرعی  پالک 37 
-اصلی بخش 13 مشهد را نموده و مدعی است 
مفقود  جابجایی  دلیل  به  مزبور  مالکیت  سند 
مدیریت  سامانه  حکایت  به  که  است  گردیده 
کشوری امالک مالکیت سامانه مدیریت کشوری 
بنام  ذیل ثبت 76822صفحه 394 دفتر 446 
ناصر عصمتی ثبت و سند مالکیت 213601 د 91 
صادر و تسلیم گردیده پرونده ثبتی و دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره 

یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
بایستی  است  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
سند مالکیت رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارایه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/09/01

مالک فعلی: ناصر عصمتی فرزند غالمحسین
نوع ملک: زمین مزروعی

فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  رونوشت: 
امام )ره(

و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  نیکوفر  هادی 
امالک تربت جام

جام
ت 

جامترب
ت 

ترب

مر
اش

ک
مر

اش
ک

جام
ت 

ترب

مفقودی

مفقودی

برگ سبز کامیون بنز کمپرسی ال پی 
کا ۸0۸/3۲ سبز کاهویی روغنی مدل 
 10116۲۲7 موتور  شماره  با   1365
به   1640546۸ شاسی  شماره  و 
شماره پالک 735 ع ۲6 ایران 54 
به نام ولی اله شیبانی خبری کدملی 
3149۸17145 مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پر  ته  تکلول  مدل  اسلحه  جواز 
سالح  1۲وشماره  کالبیر  کوسه، 
ایران  ساخت   EUA16001۲4
به  اوریا  خلیل  اقای  به  متعلق 
تولد  تاریخ  به   1515 ش  ش 
کهنوج  صدور  محل   1336
ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

گنج  قلعه   . است  گردیده 

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه 
ثبتی راور بخش 1۸کرمان

نظر به اینکه شش دانگ یک باب خانه نیم ساز پالک 56 فرعی از 1532 
اصلی مورد تقاضای سجاد احمدی برهان آبادی واقع در راور خیابان امام رضا 
)ع( کوچه شماره 11 بخش 18 کرمان به مساحت 275 متر مربع به استناد 
رای 140060319004000630 مورخ 1400.05.12 حوزه ثبتی راور در مالکیت نامبرده قرار گرفته و 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است 
و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مالک بدین وسیله آگهی تحدید حدود آن 
به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 9 صبح 
دوشنبه مورخ 1400.009.29 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله به مالک 
و یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این آگهی در محل 
وقوع ملک حاضر گردند در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک 
انجام چنانچه شخص و  یا اشخاصی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند بر 
طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی 
به استناد ماده 86 آیین نامه قانون ثبت حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به مرجع قضایی تقدیم نمایند در غیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک راور تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
1400.09.01 تاریخ انتشار روز دوشنبه مورخ: 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور مرتضی کاربخش راوری-رئیس 

مواد غذایی در صدر 
کاالهای قاچاق 

بیشترین  حمایت،  سازمان  اعالم  اساس  بر 
کاالی قاچاق کشف شده در هفت ماهه امسال، 
مواد غذایی و خوراکی، لوازم یدکی و الستیک، 
قانون   18 ماده   4 تبصره  موضوع  کاالهای 
لوازم  و  آن  قطعات  و  رایانه  قاچاق،  با  مبارزه 
خانگی بوده است. به گزارش ایسنا، بر اساس 
اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در هفت ماهه 
امسال 300 هزار و 451 مورد بازرسی برای مقابله 
با عرضه، نگهداری و فروش کاالی قاچاق انجام 
و 5138 پرونده قاچاق به ارزش بیش از 1600 

میلیارد تومان تشکیل شده است.
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پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به شرح زیر به پیمانكار 
واجد شرایط واگذار نماید.

محل دریافت اسناد :  سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی 
www.setadiran.ir

به سایت http://IETS.MPORG.IR  مراجعه  بیشتر  اطالع  جهت 
نمایید 

آخرین مهلت دریافت اسناد : تا ساعت 14 مورخ 1400/09/03
آخرین مهلت ارائه  پیشنهاد قیمت : تا ساعت 14 مورخ : 1400/09/13

محل تحویل پاكت الف به صورت فیزیکی: دبیرخانه اداره كل واقع 
در همدا ن بلوار سید جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار 

ابراهیمی
سامانه  الکترونیکی:  به صورت  ج  و  و ب  الف  پاكت  تحویل  محل 

www.setadiran.ir تدارکات الکترونیک دولت به نشانی
تاریخ بازگشائی پاكات : ساعت 9 صبح مورخ 1400/09/14

 محل بازگشایی پاكات : سالن جلسات اداره کل واقع در همدا ن بلوار 
سید جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی 

صالحیت الزم : مناقصه 160 :صرفا سرپرستی های بیمه مجاز به شرکت 
در مناقصه می باشند.

مناقصه 161 : دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه 5 راه 
و ترابری  ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تائید دفتر ایمنی راه و 

حریم  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  
مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت : 3ماه

آگهی مناقصه عمومی 
160-75-00 و 161 -00-75 

نوبت اول: 1400/0۸/30 - نوبت دوم: 1400/09/01
میم الف: 1۲1۸

شماره 
مبلغّ برآوردموضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع 
کار)ریال( براساس آیین نامه تضمین 

معامالت دولتی به شماره 1۲340۲/
ت50659هـ مورخ 94/9/۲۲

00-75-160
انجام خدمات بیمه شخص ثالث 
ماشین آالت اداره کل راهداری 

همدان
260/000/000 ریالمقطوع

00-75-161
تهیه و اجرای خط کشی سرد 

ترافیکی در سطح راه های حوزه 
استان همدان

29/889/229/941
) بر اساس فهرست بهاء 

راهداری 1400 (
1/495/000/000 ریال

نوبت دوم

    شرکت آب وفاضالب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، الزم است کلیه مناقصه گران واجد 
صالحیت در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1400/0۸/۲9 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت  1۲  ظهر  
مورخ 1400/0۸/۲9  لغایت ساعت 19 مورخ 1400/09/04.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 19  مورخ1400/09/16.
زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 1400/09/17.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : ساعت 9 صبح مورخ 1400/1۲/16.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 

درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات )الف(:

ولیعصر  بلوار    - بهمن   ۲۲ میدان    - آباد  خرم  آدرس: 
شمالی(-  متری   60( پور  شفیع  شهید  خیابان   – )عج( 

کدپستی:6۸17۸55371 
تلفن 33۲۲5۸04-5 -33۲۲449۲ – 33۲۲۲745 -066 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 0۲1-۲7313131                          

دفتر ثبت نام: 0۲1-۸۸969737- 0۲1-۸519376۸

    شرکت آب وفاضالب استان لرستان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

برآورد اولیه عنوان پروژهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

مدت پیمان  
)ماه(

محل تامین 
اعتبار

کد فراخوان در 
سامانه

1
نیرو رسانی)برق رسانی(به چاه آب شرب شماره 

3و4 هفت چشمه دورود 
2000001340000116عمرانی170،730،0573،414،601،14112

2
حفر، کف شکنی و الیروبی چاههای عمیق و نیمه 
عمیق در سطح شهرستان های خرم آباد، سلسله، 
دلفان، الیگودرز، دورود، کوهدشت، چگنی و پلدختر

2000001340000118عمرانی430,480,9718,609,619,41810

3
خرید و نصب  20 دستگاه آناالیزر  2 كاناله 

سنجش كلر و كدورت و  4 دستگاه آنااالیزر تک 
کاناله سنجش كدورت)تجدید مناقصه(

2000001340000119عمرانی430,000,0008,600,000,0006

4
خرید،حمل و نصب 50 دستگاه دزدگیر اماکن و 
تاسیسات و تانسفورماتور هوایی ) سطح استان(

2000001340000120جاری150،000،0003،000،000،0006

5
تامین 75000 متر لوله پلی اتیلن در اقطار 

) PE100و PN10(مختلف
2000001340000121عمرانی8_5،925،000،000

۲۸ سال از پیوستن ایران به پیمان نامه حقوق کودک گذشت 

حقوق کودکان بر زمین مانده است

 تهاتر 3600 اتوبوس
 با نفت 

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
اتوبوس در  وزیر کشور گفت:  3600 دستگاه 
ناوگان حمل ونقل عمومی از طریق تهاتر نفت 
ایرنا  به  نژاد  جمالی  مهدی  می شود.  تامین 
گفت: از این تعداد اتوبوس که قرار است از 
طریق تهاتر نفت تامین شود، 1200 دستگاه آن 
با توجه به اینکه تهران از لحاظ تعداد جمعیت 
و آلودگی هوا در اولویت اول ما قرار دارد، به 
پایتخت تخصیص پیدا می کند. او با اشاره به 
تشکیل قرارگاهی در وزارت کشور برای حمایت 
و رصد مسائل مربوط به حمل ونقل عمومی 
موضوع  به سه  قرارگاه  این  خاطرنشان کرد: 
بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی، 
مربوط  ملزومات  و  تجهیزات  و  واگن  خرید 
به مباحث پسماند می پردازد. رئیس سازمان 
مباحث  داد:  ادامه  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
مربوط به پسماند بسیار مهم است، بخصوص 
اینکه  دلیل  به  برای شهرهای ساحلی کشور 
زمین در آنها محدود است در نتیجه مدیریت 
گیرد. قرار  توجه  مورد  باید  آنها  در  پسماند 

جمالی نژاد تصریح کرد: به دلیل اینکه اخیرا 
برنامه  این قرارگاه تشکیل شده  و در حال 
ریزی هستیم و جلساتی هم با دستگاه های 
ذیربط در این مورد برگزار شده، باید نوسازی 
ناوگان حمل ونقل عمومی تسریع شود و در این 
مورد  عزم جدی در دولت برای نوسازی ناوگان 
وجود دارد.او ادامه داد: اما در شرایط موجود 
یک همدلی و هم افزایی بین وزارت کشور و 
شهرداری ها ایجاد شده و دولت نیز کمک کرده 
که تدابیری را اتخاذ و با همین شرایط موجود 
نیز ناوگان را نوسازی کنیم.معاون وزیر کشور با 
بیان اینکه اگر راهی نتوانستیم پیدا کنیم باید 
راهی بسازیم، اضافه کرد: اگر منابعی نداریم 
که نوسازی ناوگان را انجام دهیم در نتیجه 
بحث تهاتر نفت را مطرح کردیم و به دنبال 
تحقق این موضوع هستیم تا بتوانیم ناوگان 

را نوسازی کنیم.

 نایب رئیس شورای اسالمی
 شهر اصفهان: 

سیاسی شدن مطالبه 
حقابه زاینده رود گره 
مشکالت را کور می کند

اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
گفت: اشکاالتی که در مسیر تحقق این حقابه 
وجود داشته دالیل فراوانی دارد که باید به دور 
از جنجال و بازی های سیاسی به آن پرداخته 
شود و هشدار می دهیم که اگر این مطالبه رنگ 
گره های  بر  بگیرد، گره ای کور  سیاسی کاری 
دیگر این حوضه آبریز خواهد بود.به گزارش 
مردم  حرکت  گفت:  قربانی  ابوالفضل  ایمنا 
مؤمن، متدین و انقالبی اصفهان در راستای 
مورد  زاینده رود  آبریز  حوضه  حقابه  احقاق 
حمایت اعضای شوراست. او افزود: اشکاالتی 
که در مسیر تحقق این حقابه وجود داشته 
دالیل فراوانی دارد که باید به دور از جنجال و 
بازی های سیاسی به آن پرداخته شود و هشدار 
می دهیم که اگر این مطالبه رنگ سیاسی کاری 
بگیرد، گره ای کور بر گره های دیگر این حوضه 
رئیس جمهور  داد:  ادامه  بود.او  خواهد  آبریز 
هرچه  باید  جهاد کشاورزی  و  نیرو  وزرای  و 
سریع تر راهکار مناسب برون رفت از این معضل 
را احصا کنند که یکی از راهکارهای اساسی در 
این زمینه سوآپ آب بین چهار استان است 
تا آب در جاهایی که از دست رفته و خوب 
نقاط  به  استفاده نمی شود، مدیریت شده و 

دیگری که کمبود دارد، تحویل شود.

رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان تهران تاکید کرد: 

 شرط ساخت 
 پکیج تصفیه فاضالب 
در منطقه ۲۲ تهران 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
در  کارگروهی  تشکیل  پی  در  گفت:  تهران 
مهرماه قرار شد شهرداری زمینی را به شرکت 
تصفیه  پکیج  احداث  برای  فاضالب  و  آب 
فاضالب واگذار کند و باتوجه به تحقق این 
شده  واگذار  زمین  از  جاری  هفته  طی  امر، 
بازدید می کنیم. علی روشنی به ایسنا گفت: 
در صورتی که زمین واگذار شده از نظر محیط 
زیستی از سوی ما تایید شود، پکیج تصفیه 
فاضالب در این منطقه ساخته می شود. در 
از  »قسمتی«  پکیج  این  احداث  صورت 
حل  فاضالب  بخش  در   22 منطقه  مشکل 
برای حل مشکل  اینکه  بیان  با  او  می شود. 
فاضالب منطقه 22 به برنامه های کوتاه مدت 
برنامه های  از  است، گفت:  نیاز  بلندمدت  و 
کوتاه مدت به احداث پکیج سیستم تصفیه 
فاضالب و از برنامه های بلندمدت به اتصال 
اصلی  شبکه  به  فاضالب  تصفیه  سیستم 

اشاره کرد. می توان 

|پیام ما| ایران ۲۸ سال است که به پیمان نامه حقوق کودک و نوجوان پیوسته است. در این ۲۸ سال روزگار کودکان ایرانی 
رخ می دهد. سو تغذیه  ایران  و کنار  گوشه  در  نیست. کودک همسری همچنان  امیدوار کننده  است؟ شمای کلی  بوده  چگونه 
آینده سالمت کودکان نگران کننده می کند. سند کلی  ایران وضعیت را برای  همه کودکان برطرف نشده و محیط زیست نحیف 
نفع کودکان  به  تحلیلگران حوزه کودک،  منظر  از  نیز  قانون جوانی جمعیت  و  ابالغ شد  تازگی  به  نوجوان که  و  حقوق کودک 
که  نشستی  کرد.  برگزار  کار  کودکان  یاری  شبکه  با  تخصصی  نشستی  »پیام ما«  روزنامه  کالب هاوس  آبان ماه،   ۲۸ نیستند. 
صحبت های  از  توصیف کردند. گزیده ای  را  ایران  در  اجتماعی کودکان  وضعیت  سیمای کلی  صاحب نظران  از  جمعی  آن  در 

می آید.  ادامه  در  کارشناسان 
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 |

این  که  گفت  باید  ابتدا  در 
عالی   شورای  برای  صالحیت 
که  ندارد  وجود  فرهنگی  انقالب 
کند.  مبادرت  سند  تدوین  برای 
به  سند  این  نیز  ماهیت  نظر  از 
رژیم  پیکره  از  بخشی  عنوان 
نقش  نوعی  به  می تواند  هنجاری 
برای سیاست گذار  را  اقدام  برنامه 
جهت  این  از  کند  ایفا  عمومی 
از  باالیی  و  بلند  فهرست  ما  که 
را  کودک  حقوق  حوزه  مشکالت 
به  می بایستی  سند  این  و  داریم 
از  دست کم  یا  می پرداخت  آن ها 

می کرد.  ابهام زدایی  آن 
مسائل  دادگاه ها  و  محاکم  در  ما 
حقوق  زمینه  در  را  مختلفی 
موضوعاتی  می بینیم،  کودک 
رشد  سن  همسری،  کودک  مانند 

این  اسالمی.  مجازات  قانون  و 
سیاست گذار  از  را  حداقلی  انتظار 
حکمرانی  عاقله  قوه  و  عمومی 
سندی  است  قرار  اگر  داشتیم که 
حوزه  در  مسائلی که  شود  منتشر 
حل  را  دارد  وجود  کودک  حقوق 
سند  این  در  ما  اما  کند  فصل  و 
این  و  نیستیم  این موضوع  شاهد 
بخش های  ماهیتی  حیث  از  سند 
حوزه  فعاالن  انتظارات  از  مهمی 
نکرده  برآورده  را  کودک  حقوق 
است. یکی از مهم ترین بحث های 
است.  تبعیض زدایی  موضوع  آن 
را  مقرراتی  و  قوانین  ما  وقتی 
دغدغه  و  نگاه  یک  می کنیم  وضع 
این است که شمول حداکثری  ما 
می رسد  نظر  به  اما  باشد  داشته 
که این سند فاقد این نگاه است. 

اقلیم  تغییر  باشد  قرار  اگر  کلی  به طور 
بگذارد  تاثیر  ما  کودکان  سالمت  بر 
است  مستقیم  به صورت  هم  تاثیر  این 
تاثیر  غیرمستقیم.  به صورت  هم  و 
که  است  صورت  این  به  آن  مستقیم 
بارش  و کاهش  دما  افزایش  طریق  از 
می گذارد،  تاثیر  کودکان  سو تغذیه  بر 
طریق  از  نیز  غیر مستقیم  صورت  به 
در  می گذارد.  تاثیر  تعیین کننده ها 
گروه  عنوان  به  کودکان  میان  این 
برابر  در  و  شدند  شناسایی  آسیب پذیر 
البته  حساس ترند.  اقلیمی  تغییرات 
تغییر  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
تاثیر  کودکان  خود  بر  صرفا  اقلیم 
جنینی  دوران  از  تاثیر  این  و  نمی گذارد 
که  مطالعاتی  براساس  می شود.  آغاز 
تحت  باردار  مادران  است  شده  انجام 

دما، وضعیت جنین شان  تغییرات  تاثیر 
می توان  و  می گیرد  قرار  تاثیر  تحت 
نوزادان هنگام تولد  گفت که قد و وزن 
است.  محیطی  فاکتور  این  به  وابسته 
صحبت  کودک  سالمت  از  ما  وقتی 
روان و جسمی  منظور سالمت  می کنیم 
بسیاری  تحقیقات  است.  اجتماعی  و 
باعث  اقلیمی  تغییرات  که  داده  نشان 
در  می شود.  کودکان  استرس  افزایش 
شده  مشخص  مختلف  مصاحبه های 
است که کودکان ترس عمیقی نسبت به 
تغییرات  همچنین  دارند.  اقلیم  تغییر 
روی  جسمی  منظر  از  می تواند  اقلیمی 
و آسم کودکان  روده  سوتغذیه، سالمت 
سالمت  درباره  همچنین  باشد  موثر 
می تواند  اقلیم  تغییر  اجتماعی کودکان، 

دهد.  افزایش  را  کودکان  ناامیدی 

کودکانی  درباره  بخواهم  اینکه  از  پیش 
بگویم که تازه به ایران وارد شدند و قرار 
می خواهم  کنند.  زندگی  اینجا  در  است 
در  کودکان  زندگی  پیشینه  به  گریزی 
باشم.  داشته  افغانستانی  خانواده های 
با  لحاظی  هر  از  افغانستانی  کودکان 
متفاوتند.  دیگر  کشورهای  در  کودکان 
یا  یافته  توسعه  کشورهای  در  کودکان 
همسایگی کشور  در  حتی کشورهایی که 
از  بهتری  شرایط  دارند،  قرار  افغانستان 
کودکانی دارند که درون افغانستان زندگی 
می کنند. این تفاوت به معنای تفاوت بارز 
در نقض حقوق این کودکان است. کودک 
و  بزرگسالی  تا  تولد  بدو  از  افغانستانی 
بدیهی ترین  از  نوجوانی  دوران  طی کردن 
و ابتدایی ترین حقوق خود محروم است. 

در  جنگ  سال   20 طی  در  آمار  براساس 
افغانستان، حدود 33 هزار کودک کشته 
ما  آنچه  کردند.  پیدا  معلولیت  یا  شدند 
می دانیم این است که بسیاری از مناطق 
بودند،  دسترس  از  دور  چون  افغانستان 
نشدند.  گنجانده  هم  آمار  این  در  حتی 
متاسفانه با وضعیت پیش آمده  و حضور 
آینده  وجود  برای  تضمینی  هیچ  طالبان 
باثبات برای کودکان وجود ندارد. در چند 
ملل  سازمان  دیده بان  نیز  گذشته  روز 
 14 حدود  افغانستان  در  که  کرد  اعالم 
میلیون کودک افغان در معرض گرسنگی 
قرار گرفتند و یک میلیون هم در معرض 
در خطرند. همه  از گرسنگی  ناشی  مرگ 
افزایش  که  می شود  باعث  مسائل  این 
شود.  دیده  خانواده ها  در  هم  مهاجرت 

شبکه یاری از حدود 40 سازمان مردم نهاد 
و  دشوار  شرایط  در  حوزه کودکان  در  فعال 
عمدتا کودکان کار تشکیل شده است. آنچه 
است،  آورده  را گردهم  یاری  شبکه  اعضای 
است.  کودک  حقوق  پیمان نامه  به  اعتقاد 
فعالیت های  کلیه  در  دارند که  التزام  آن ها 
مبنای کار  را  حقوق کودک  پیمان نامه  خود 
قرار دهند. پیمان نامه حقوق کودک 4 محور 
عالی  منافع  رشد،  و  بقا  حق  دارد.  اساسی 
کودکان، عدم تبعیض و مشارکت باعث شده 
یاری  شبکه  اعضای  فعالیت های  است که 
حول این 4 محور شکل بگیرد اما فعالیت 
را چه تعریف می کنیم؟ فعالیت را می توانیم 
کار میدانی ای دید در حالیکه اینطور نیست 
اعضای شبکه یاری اعتقاد دارند که نیاز است 
وظایفی که  از  اما  دهند.  انجام  میدانی  کار 

باز  دارند،  مطالبه گری  و  ترویج  راستای  در 
نمی مانند. در واقع اگر انجمن های عضو شبکه 
یاری فعالیت میدانی انجام ندهند نه نسبت 
می توانند  نه  و  دارند  شناخت  کودکان  به 
استفاده  مطالبه گری  در  را  رسانه ای  آگاهی 
همیشه  که  مسائلی  از  یکی  کنند.  بهینه 
درباره ان جی  اوها مطرح است این است که 
آیا فعالیت هایی که سازمان های مردم نهاد 
انجام می دهند، وظایف دولت نیست؟ این 
به نظر من نکته ای ظریف است که باید به 
مردم  سازمان  عنوان  به  اگر  توجه کرد،  آن 
غرق  خدمت رسانی  و  عملیاتی  کار  در  نهاد 
شویم، انتقاد مطرح شده، صحیح است. اما 
اگر از فعالیت های میدانی استفاده شود تا 
بتوان الگوسازی و سیاست گذاری کرد، این 

است.  مثبت  رخدادی 

طرح جوانی جمعیت از مناظر مختلفی قابلیت 
نقد و بررسی دارد، با یک مقدمه ای وارد این 
بحث می شوم که در دوره پیشامدرن کیفیت 
زندگی کودکان اهمیتی نداشته است و کودک 
یک بزرگسال بالقوه به حساب می آمده است 
که مالکش صبر کرده تا از آب و گل درآید تا 
بخشی از وظایف به او سپرده شود. در واقع 
بعد از ظهور سرمایه داری صنعتی ممنوعیت کار 
کودکان مطرح می شود و به تدریج و اندک 
اندک نگاه آرمانی درباره کودک شکل می گیرد 
و مساله حقوق کودک مطرح می شود. هرچند 
که این مساله حقوق کودک اکنون هم جهان 
شمول نیست و در حالی که گفته می شود کار 
کودک ممنوع است اما بسیاری از شرکت های 
بزرگ از نیروی کار ارزان کودک در کشورهای 
توسعه نیافته استفاده می کنند. اما اخیرا نگاه 

آرمانی به حقوق کودک و مساله فرزند محوری 
مهم شده است و به دنبال آن قوانینی تصویب 
شده است برای حمایت از حقوق کودکان و 
ممنوعیت کار آن ها. در واقع نوع جدیدی از 
والدگری ایجاد شده است که والدین باید برای 
کودکان شان وقت کافی بگذارند و به نیازها و 
خواسته های آن ها توجه کنیم. اما اگر همین 
اصول را توجه داشته باشیم و به قانون جوانی 
اشاره کنیم،  خانواده  از  حمایت  و  جمعیت 
نکته ای که نادیده گرفته شده است، محوریت 
و مرکزیت فرزند در خانواده است. یعنی این 
موضوعی که خانواده باید خودش را موظف 
به تامین نیازهای کودک بداند در این قانون 
نادیده گرفته شده است و آن چه در این طرح 
حداقلی  نیازهای  است،  پیدا کرده  اهمیت 

کودکان یعنی مسکن و تغذیه است. 

|  صالح نقره کار |

|  وکیل دادگستری |

|  گیتی بهرامی |

| عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی 
موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی البرز |

|  مژگان نظری |

| مسئول بخش مددکاری مدرسه فرهنگ |

|  افخم صباغ |

| رئیس هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار |

| سیمین کاظمی |

| پزشک و دکتری جامعه شناسی | تاثیر مستقیم تغییر اقلیم بر سالمت کودکان سند ملی کودک انتظارها را برآورده نکرد

33 هزار کودک افغان در جنگ کشته یا معلول شدند 

33 هزار کودک افغان در جنگ کشته یا معلول شدند 

بی توجهی به سرنوشت کودکان در قانون جوانی جمعیت  



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 1 - تندیس، پیکره - حریق2 - پسوند 
صفت ساز - مقداری، بعضی - پوشاك 
ستور3 - پرنده دریاچه، معروف است که 
این پرنده تنها می میرد - نیمه صورت - 
حالل و روا، خالص و صاف، بوی خوش 
- از غالت، اتمسفر4 - کالم تنفر، حرف 
بیزاری - پیامبر نقاش - برگ5 - پار 
برعکس - حرف فاصله، خمیدگی كاغذ، 
لنگه بار - برهنه، عریان، همسر اسكارلت 

بی  مفعول  عالمت  مفعولی،  نشانه   -
واسطه6 - از معروفترین علمای شیعه 
مخترع   - كردن7  خم   - بیهوده   -
دستگاه اندازه گیری سرعت باد - پسر 
یعقوب، پیامبرخوش سیما8 - گشودن 
چسبناک   - جدول  به  پاسخ  معما، 
- پرتالش - متد بی سر9 - ویران - 
كاشف میكروبهای گیاهی10 - دوستی 
- چربی - بی وفا11 - بزرگ قبیله - 
چیز - کاغذ کاهی، شبكه رایانه ای - شن 
وارونه12 - وسیله كشاورزی، گندم درو 

كن، ابزار درویدن، یكی از انواع سیستم 
عامل ها - بد اخم، اخمو - همسر زن، 
مردن و مرگ، مقابل زن13 - مو وارونه 
- نت چهارم، نت قبل از سل، کلید آن در 
موسیقی معروف است - شی وارونه - 
نیك، مقابل بد - همسر مرد14 - بستر 
- شهری در مازندران15 - تشنه، صفتی 
 - ماده  - گوسفند  شهدای کربال  برای 

گوشت بن دندان

عمودی
1 - كم شدن - داروی زخم، مهربانی، 
لطف  - بازگشت 2 - مردان - پایان3 
اصفهان،  قدیمی  نام  تهران،  پادگان   -
اصفهان قدیم - مسلط و پیروز، مسلط، 
پیروز - بله بیگانه، سوره سی و ششم، 
 - مرغابی4   - قران  مقطعه  حروف  از 
آداب و رسوم، آیین ها، آداب - تابلویی 
راز5  شدن  آشکار   - تامس گینزبرو  از 
التین، عالمت  هنوز  وفراهم -  آماده   -
مصدر جعلی - نام ترکی، نام آذربایجانی 
مژه   - رایگان   - ساموآ6  پول  واحد   -
 - بدی  و  فتنه  بدی،  فتنه،   - چشم 
قدرتمند  پول  آسیایی،  پول  ژاپن،  پول 
آغوش، میوه، خشكی - کج  آسیا7 - 
و ناراست - سابق، سدی در سیستان و 
بلوچستان8 - نرم تر، مالیم تر - دفاع 
فوتبال - شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال 
جنگهای انفصال - باران اندک9 - عصاره 
می  جا  به  متوفی  از  ماترك،   - کنجد 

 - ایتالیا  لیگ  در  فوتبالی  تیم   - ماند 
گیاه مرداب، ساز موالنا، ساز شاکی10 - 
بازیگوشی - وسنی، نسبت دو زن با یک 
نیکو11 - دهن کجی  شوهر - خوب و 

آشامیدن12 -  رغبت -  و  ارزومندی   -
اندازه دست - رشد دادن گیاه - بگذار13 
- تیزی آقتاب  - ضد پشتك - شكننده 
- کهنه و پوسیده 14 - کشیدن، زدنی در 

بازی، کشمکش و نزاع - فرمان - گل 
چشمداشت،   - انگور15  درخت  سرخ، 
انتظار، امید یاری و محبت داشتن - باغ 

حضرت فاطمه )س( - جسمی
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قزوین 

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین:  زنان 
با داشتن نقش چند وجهی و کلیدی در خانواده و جامعه 
می توانند نقش موثر آموزشی در کاهش حوادث ترافیکی 
داشته باشند . به گزارش روابط عمومی، جواد حق لطفی 
در نشست هم اندیشی بانوان این اداره کل که به مناسبت 
هفته ایمنی حمل ونقل با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری و با موضوع زنان علیه سوانح ترافیکی برگزار شد 
از  ناشی  مصدومیت های  و  تلفات  وجود کاهش  افزود:با 
حوادث رانندگی در سال های اخیر، سوانح ترافیکی همچنان 
از پیچیده ترین مشکالت کشور است که هم تعداد قابل 
توجهی از نیروی جوان و فعال کشور را از بین می برد و هم 
خسارات مادی و روحی زیادی به خانواده ها وارد می کند.

آمار فوت و مصدومیت مردان در حوادث  افزود: گرچه  او 
رانندگی چند برابر بیشتر از زنان است اما بانوان نیز درصد 
را  حوادث  اینگونه  مصدومان  و  شدگان  کشته  از  زیادی 
تشکیل می دهند و از سویی دیگر حتی مرگ مردان در 
تصادفات تبعات منفی زیادی برای بانوان دارد چون بسیاری 

از این مردان نان آور و سرپرست خانواده هستند و مرگ و 
مصدومیت آنها بار عاطفی و مالی سنگینی برای خانواده ها 
دارد. به گفته او با توجه به نقش کلیدی و چند وجهی بانوان 
در خانواده و جامعه آنان تاثیر زیاد در فرهنگ سازی ایمنی 

حمل ونقل دارند که باید از ظرفیت آنها استفاده شود.
حق لطفی ادامه داد:همه این موارد موجب شده  تا امسال 
وزارت راه و شهرسازی با توجه به ضرورت این مساله پویشی 
در مقابله با سوانح ترافیکی برای ترویج فرهنگ ایمنی و 

ترافیک با عنوان بانوان تشکیل دهد.
او اظهار داشت: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای در 
سالهای اخیر تالش خود را در شناسایی راه های پرتصادف 
پلیس  همکاری  با  را  باالتر  اولویت  با  نقاط  و  داده  انجام 
راه اصالح کرده، اما همه مشکالت مربوط به راه نیست و 
خطای انسانی با سهم 75 درصدی بخش بسیاری زیادی 
از علل حوادث رانندگی را تشکیل می دهد که در این راستا 
بانوان به دلیل همین نقش چند وجهی اهمیت باالیی در 

دارند. آموزش جامعه  و  حساس سازی 

مدیرکل راهداری استان قزوین تاکید کرد:

اهمیت نقش آموزشی زنان در کاهش حوادث جاده ای
شرکت  مدیر عامل  تقی زاده  ناصر  مهندس 
بنیانگذاران  از  و  چادرملو  صنعتی  و  معدنی 
طرح عظیم ملی شیرین سازی و انتقال آب 
خبرنگاران  جمع  در  ایران  مرکزی  فالت  به 
ملی  پروژه  اجرایی  در  خوشبختانه   : گفت 
فارس  خلیج  شیرین  آب  انتقال  خط 
و  مشارکت  با  که  ایران  مرکزی  مناطق  به 
و  معدنی  بزرگ  شرکت   3 سرمایه گذاری 
صنعتی چادرملو ، گل گهر و مس انجام شده 
و  شده  دیده  آن  توسعه  بینی  پیش  است 
در  است که  آب رسانی طراحی شده  3 خط 
بهره برداری  آن  یک خط  از  تنها  حاضر  حال 

می شود.
با  کشور  متاسفانه  اینکه،  به  اشاره  با  او 
یکی  آب  امروز  و  است  مواجه  خشکسالی 
رتبه  عالی  مقامات  اصلی  دغدغه های  از 

کشور است افزود: ابر پروژه خط انتقال آب 
شیرین خلیج فارس قادر است حداقل 600 
مناطق  به  شبانه روز   در  آب  متر مکعب  هزار 

دهد . انتقال  آب کشور  و کم  مرکزی 
تنها  اکنون  هم  چادرملو  اینکه  بیان  با  او 
خود  صنایع  در  خلیج فارس  انتقالی  آب  از 
و  تکمیل  در  است  آماده  و  می کند  استفاده 
مالحظات  با  مناطق کشور  سایر  به  آبرسانی 
اکنون  اقتصادی مشارکت کنند تصریح کرد : 
با برنامه در دست اقدام خود در نظر داریم با 
همکاری و مشارکت شرکت های دانش بنیان 
و مراکز علمی کشور ساخت ممبران های آب 
قطعات  مهم ترین  از  یکی  را که  شیرین کن 
در  است  آب  شیرین سازی  سیستم های 

تولید کنیم . داخل کشور 
خصوص  در  همچنین  »کچاد«  مدیرعامل 

شرکت تجلی که سهام آن تا دو روز دیگر در 
فرابورس عرضه می شود گفت : این شرکت 
در  که  است   بار  اولین  برای  محور  پروژه 
تمام  با  چادرملو  و  است  شده  ایجاد  کشور 
توان خود از برنامه ها و طرح های صنعتی 

می کند. حمایت  آن 
در  تصریح کرد  همچنین  تقی زاده  مهندس 
ریال  میلیارد  هزار   800 بر  بالغ  حاضر  حال 
پیمانکار  که  دارد  اقدام  دست  در  پروژه 
بخشی از آنها مشخص شده و سایر طرح ها 
نتیجه  به  بهمن ماه  پایان  تا  انشالله  نیز 
مشارکت   ما  اصلی  اولویت  و  رسید  خواهد 
تجلی در این  پروژه ها است. شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو 17 درصد از سهام شرکت 
اختیار  در  را  فلزات  و  معادن  توسعه  تجلی 

دارد .

مدیر عامل شرکت چادرملو:

امکانات زیر بنای خط انتقال آب شیرین خلیج فارس قابل گسترش است

موج  فروکش کردن  از  پس  محمدابولیان/ 
شیوع کرونا برگزاری جشنواره ملی نیشکر به 
همراه جشنواره شهد رسانه، جمع خبرنگاران 
و عکاسان را پس از ماه ها جمع کرد و هوای 
دلربای پاییزی در طبیعِت بازِ مزارع شکرشکن 
فارابی، به محفل رسانه ای شان، گرمایی دوباره 

بخشید.
همه آمده بودند تا بزرگترین رویداد فرهنگی 
نظاره  به  را  استان  و گردشگری کشاورزی 
بنشینند؛ رویدادی که با ثبت ملی برداشت 
خواهد  راهی  سرآغاز  و  خورده  رقم  نیشکر 
شد که رسانه ها به مثابه بسترسازان توسعه، 
می توانند نقش حیاتی در چشم انداز شیرین 

خوزستان ایفا کنند.

آخرین چهارشنبه آبان ماه
توصیف  بهترین  شاید  مثبت؛  موِج  روی 
روزی که  باشد؛  ماه  آبان  آخرین چهارشنبه 
»آوای سکوت« فریاد شیرین جشنواره ملی 
نیشکر شد و »دستان گویا« با نوای دلنشین 

پیوند  حکایت گر  برآریم«  خاک  ز  »شکر 
با میراثی شدند که قرار است حال  نیشکر 

خوش کند. گردشگری  در  را  خوزستان 
بوی  همایش،  سالن  از  دورتر  قدمی  چند 
عطرآگین »عود«، هر نگاه جستجوگری را به 
سوی میدانی می کشاند که دسترنج شان در 

غرفه های کنار هم چیده شده بود.

ابوعلی با چای ترش در غرفه گردشگری 
کارون

ابوعلی مردی از سرزمین چای قرمز، همنشین 
و  حال  حضورش  با  کارون،  نخلستان های 
بخشیده است. تازه  رنگی  را  غرفه ها  هوای 
و  شده  عالم گیر  در»علوه«  ابوعلی  حکایت 
طعم چایش به مذاق مردمان آن سوی مرزها 
در  بافی  حصیر  آمده است.هنر  خوش  هم 
کارون جلوه گر هنر دستانی بود که در غرفه 
گردشگری شهرستان کارون به نمایش درآمد.

مای لگاح نوشیدنی شگفت انگیز 
شادگان

چشم های  شادگان،  بوفه  طارونه«  »عرق 
زیادی به خود خیره کرده بود. یک نوشیدنی 
نخل  از  خرما که  خواص  تمام  با  خوشمزه 
گرفته می شود و به شادگانی ها »مای لگاح« 

می گویند. 
شهرستان،  این  غرفه  بیرونی  بنر  روی 
خاصیت های شگفت انگیز دارویی و گیاهی 
عرق طارونه را نوشته بودند.اگر برای یکبار این 
نوشیدنی را بچشید طعمش تا مدت ها زیر 

می شود. ماندگار  زبان تان 

غرفه ای با عروسک های غول پیکر
غرفه خرمشهر با عروسک های غول پیکرش 
جالب و دیدنی بود.خانمی با لباس محلی 
در این غرفه از»تلخک« و »پهلوان کچل« و 
»حاجی فیروز« سخن می گفت. گروه خود 
خوزستان  شب بازی  خیمه  گروه  اولین  را 
می دانست و با نوک انگشتانش، عروسک های 
را  باریک  نخ های  به  آویزان شده  دست سازِ 

نشان هر بازدیدکننده ای می داد.

از کیف های چرمی دست ساِز 
تا گلیم بافی خرمشهر

کیف های چرمی دست سازِ غرفه گردشگری 
بافی  گلیم  و  شوشتر  حصیربافی  و  اهواز 
در  شده  ارائه  جاذبه های  دیگر  از  خرمشهر 
نمایشگاه توانمندی های گردشگری و صنایع 
دستی پیرامونی نیشکر بود. صنعت توسعه 
نیشکر نیز ظرفیت های گردشگری خوداز هتل 
نیشکر گرفته تا نمایش محصوالت متنوع- به 

نمایش گذاشته بود.

نمایشگاهی از تصاویر برداشت نیشکر
بارز  ویژگی  مختلف،  بخش های  در  تنوع 
کنار  در  که  جشنواره ای  بود.  جشنواره  این 
نیشکر،  برداشت  ملی  ثبت  »شکرستان« 
و  رسانه ای  جشنواره  عکس،  نمایشگاه 
پیرامونی  مناطق  گردشگری  غرفه های 
تصاویر  بود.  چندان کرده  دو  را  جذابیتش 
منتخب چهارده عکاس خوزستانی از برداشت 
نیشکر در سرسرای نمایشگاه قرار گرفته بود؛ 
مزارع  نیشکر،  دروگرهای  از  لحظاتی  خلق 

نیشکر. دل  در  کارگرانی  سرسبز، 

درون  اتوبوس  وظیفه شناس  راننده  از  گرگان  شهردار   | مومنی  حبیبه  سیده 
تقدیر کرد. اطفا حریق یک دستگاه خودرو کرده است،  به  اقدام  شهری که 

 به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، در روزهای اخیر 
ویدیویی در شبکه های اجتماعی به ویژه در شهرستان گرگان در حال وایرال 
شدن است؛ ویدیویی که یک شهروند فداکار را در تالش برای خاموش کردن 
آتش خودروی پژو پارس نشان می دهد. »محمود رحیمی« نام این شهروند 
وظیفه شناس است که از قضا سابقه 13 ساله در واحد اتوبوسرانی ناوگان حمل 
و نقل عمومی شهرداری گرگان دارد و اکنون در مسیر شهرداری به سمت شهرک 
شهریار و بالعکس به خدمت مشغول است. رحیمی روز حادثه نیز مشغول 
خودرو  آتش سوزی  متوجه  ایستگاه  از  حرکت  بدو  در  بوده که  وظیفه  انجام 
آتش سوزی  از مشاهده صحنه  او پس  میدان شهرداری می شود.  در حوالی 
با  جسورانه  و  متهّورانه  اقدام  یک  در  و  می کند  متوقف  را  اتوبوس  بالدرنگ 
استفاده از کپسول آتشنشانی که در اتوبوس تعبیه شده به آن سوی خیابان 
رفته و در مدت زمان کوتاهی پیش از رسیدن خودروهای آتش نشان، اقدام 
به اطفای حریق می کند. این حادثه ساعت 16 و 20 دقیقه عصر روز سه شنبه 
25 آبان به وقوع پیوست و از آن روز تاکنون بارها در صفحات مختلف فضای 

مجازی بازنشر و پربازدید شده است.

دورهمی گرم گردشگری در رویش نخستین جشنواره نیشکر تشکر شهردار گرگان از راننده وظیفه شناس 
اتوبوس شهری

| خوزستان | | گرگان |
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان 

در دیدار با استاندار:
پروژه های گازرسانی استان 

رو به پایان است
علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان به 
با  استانداری  با حضور در  اعضای هیئت مدیره  همراه 
سیدمحمدرضا هاشمی دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش 
روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی در این دیدار گفت: شرکت 
گاز استان سمنان از بدو تاسیس در  سال 1378 دریافت 
و توزیع گاز از طریق ایجاد تاسیسات و خطوط گازرسانی 
برای بخش های مختلف، حفظ و نگهداری تاسیسات 
و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان را در دستور کار قرار 
داده است. او با اشاره به اهمیت گاز طبیعی به عنوان 
انرژی ارزشمند و تاثیرگذار در مسیر پیشرفت استان، به 
ارائه گزارش مختصری از عملکرد و خدمات ارائه شده 
شرکت گاز در سطح استان و پروژه های در دست اجرا 
و درصد پیشرفت آن ها پرداخت و افزود: هم اينک بالغ 
بر 307 هزار مشترک در سطح استان با ضریب نفوذ 100 
درصدی بخش شهری و 91 درصدی بخش روستایی 
و در مجموع میانگین 98 درصدی خانوارهای استان از 

نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق قم خبر داد:
اجرای طرح زمستانه بهینه سازی شبکه

 نگین کوهستانی/مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قم از اجرای طرح زمستانه بهینه سازی شبکه و 
، احداث 3400 متر شبکه فشار  پربار  تعدیل فیدرهای 
چراغ  دستگاه   2000 بهینه سازی  و  ضعیف  و  متوسط 
سراسری  اقدام  هشتمین  با  همزمان  معابر،  روشنایی 
بهینه سازی و تعمیرات در شبکه توزیع برق کشور با رویکرد 
افزایش پایداری سیستم های توزیع برق در زمستان 1400 
خبر داد.  مهندس مهدی آهنین پنجه از احداث 2100متر 
شبکه سیمی به کابل خودنگهدار همزمان با برگزاری اقدام 
فراگیر صنعت برق کشور خبر داد و گفت:در فاز اول این  
مانور که در منطقه بلوار شهید صدوقی قم به جهت وضعیت 
فول باری خطوط در این منطقه انجام شد، با حضور و 
تالش اکیپ های اجرایی افزون بر 700 متر شبکه فشار 
ضعیف سیمی  به کابل خودنگهدار تبدیل شد. او با بیان این 
مطلب که تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، کاهش 
سرقت و خسارت به شهروندان و بیت المال را به دنبال دارد 
خاطرنشان کرد: با این اقدام پایداری و اطمینان شبکه و 

رضایت مندی مردم افزایش خواهد یافت. 

بنا به دستور ماده 12قانون ثبت اسناد 
اسناد  ثبت  قانون  نامه  59و64آئین  ومواد  وامالک 
از  افتاده  ازقلم  ویا  المالک  مجهول  ،امالک  وامالک 
بخش های 34و44و45 کرمان حوزه ثبتی جیرفت که 
در سه ماهه دوم سال 1400)تیر–  مرداد- شهریور( 
تقاضای ثبت شده است بترتیب بخش وشماره پالک 

ومحل وقوع ملک بشرح ذیل آگهی میشود.
از قطعه2 واقع در بخش 45 کرمان

قدرتی   صادق  آقای  از 582-اصلی  پالک 98فرعی 
ششدانگ یک باب خانه بمساحت 264 متر مربع واقع 

در اراضی خالق اباد جیرفت 
پالک 105فرعی از 582- اصلی اقای اردشیرآزاد داور  
ششدانگ یک باب خانه بمساحت 257/06 مترمربع 

واقع در اراضی خالق اباد جیرفت .
لذا با ستناد ماده 16قانون ثبت چنانچه شخص یا 
اشخاصی )حقیقی یا حقوقی ( نسبت به امالک ثبت 
شده در این آگهی اعتراض داشته باشند میتوانند از 
انتشار نوبت اول بمدت 90 روزاعتراض خود را کتبا 
به این اداره تسلیم وجهت تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مراجعه نمایند و چنانچه بین تقاضا 
کنند گان ودیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی 
در جریان بوده میتوانند گواهی دادگاه مبنی بر طرح 

دعوی به این اداره تسلیم در غیر اینصورت حق آنها 
ساقط خواهد شد.

آگهی نوبتی وتحدیدی
از قطعه یک واقع در بخش 34کرمان

پالک 185 فرعی 99- اصلی خانم فریده مشایخی 
مساحت  به  وباغچه  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  
علیا  میجان  اراضی  در  واقع  مربع  562/20متر 

جبالبارزجیرفت
مورخ  8صبح  ساعت  از  حدود  تحدید  عملیات 
عمل  وبه  شروع  ملک  وقوع  محل  1400/8/24در 

خواهد امد .
ضمنا تاکید میگردد به اشخاصی که به ماهیت ملک 
معترض میباشند ظرف مد ت 90روز و اشخاصی که 
به حدود وحقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت 30روز 
از تاریخ انتشارآگهی مطابق ماده 86آئین نامه قانون 
ثبت اعتراض خود را کتبا به واحد ثبتی تسلیم نمایند./

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/01

جواد فاریابی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت -  م 

الف :367

و  اسناد  ثبت  قانون   12 ماده  دستور  به  بنا 
امالک و ماده 59 آئین نامه مذکور اشخاصی که امالک آنها 
در سه ماهه دوم سال 1400) تیر و مرداد و شهریور ( واقع 
در حوزه ثپتی شهرستان سیرجان قبول درخواست ثبت 
گردیده اند بشرح ذیل آگهی میگردند لذا نظر به ماده 16 
قانون ثبت هر کس نسبت به امالک مندرج در این آگهی 
واخواهی داشته باشد می تواند از تاریخ نشر اولین اعالن 
نوبتی تا 90 روزعرض حال اعتراض خود را کتبا به این 
اداره تسلیم نمایند . مطابق با ماده 86 آئین نامه اصالحی 
معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید 
قانونی وی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید 
همچنین چنانچه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین 
تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین نوبت این آگهی 
در جریان رسیدگی  قضایی  مراجع  در  اقامه شده  دعوی 
باشد طرف دعوی بایستی از تاریخ نشر اولین اگهی نوبتی 
ظرف مدت 90 روز تصدیق مراجع قضایی ذیصالح مشعر 

بر جریان دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
 امالک مورد تقاضا از بخش 36 کرمان 

آقای سید حسن دهیادگاری ششدانگ خانه پالک 1 فرعی 

- دهیادگار بخش 36  واقع در سیرجان  اصلی  از 2056 
کرمان به مساحت 486 متر مربع 

 6233 پالک  دارای  باغ  ششدانگ  ساالری  سهیال  خانم 
اصلی واقع در اراضی دارستان بخش 36 کرمان به مساحت 

113462.1  مترمربع 
 6234 پالک  دارای  باغ  ششدانگ  ساالری  سهیال  خانم 
اصلی واقع در اراضی دارستان بخش 36 کرمان به مساحت 

27265.82  مترمربع 
زمین  ششدانگ  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
آباد  مکی  سیرجان  در  واقع  اصلی   6235 پالک  دارای 

بخشی 36 کرمان به مساحت 238.04 مترمربع . 
)ره( شش دانگ زمین  امام  اجرایی فرمان حضرت  ستاد 
دارای پالک 6236 اصلی واقع در بخشی 36 کرمان جاده 

شیراز به مساحت 95 متر مربع 
زمین  ششدانگ  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
پالک 6237 اصلی واقع در بخش 36 کرمان جاده شیراز 

به ساحت 95 مترمربع
اصلی  پالک 6238  باغ  اسالمی ششدانگ  احسان  اقای   
به مساحت  امینی بخش 36 کرمان  آباد  واقع در محمد 

807.44 مترمربع.
امالک مورد تقاضا بخش 37 کرمان

زمین  ششدانگ  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 

واقع در بخش 37 کرمان  اصلی  از 342  فرعی  پالک 1 
زیدآباد به مساحت 253.44  مترمربع
امالک مورد تقاضا از بخش 38 کرمان

آقایان مصطفی ساالری نژاد ، مرتضی ساالری نژاد ، امین 
ساالری نژاد و خانمها صفا ، صباح ، حواء همگی ساالری 
نژاد سهم هر یک از آقایان یک سهم و یک پانزدهم سهم 
مشاع از 48 سهم از 96 سهم ششدانگ و سهم هر یک 
از 96 سهم  از 48 سهم  پانزدهم سهم  از خانمها هشت 
ششدانگ  موازی چهار سهم و دوازده پانزدهم سهم از 48 
سهم از 96 سهم ششدانگ قنات و اراضی مزرعه ده نقدی 
به استثناء حدود پالکهای یک الی 3 محاط در محدوده 
آن دارای پالک 1539 اصلی بخش 38 کرمان به مساحت 

ششدانگ 21139.04  مترمربع .
- آقایان عرفان و عباسی هر دو نفر ساالری هر کدام موازی 
هشت پانزدهم سهم مشاع از 48 سهم مشاع از 96 سهم 
ششدانگ موازی یک سهم و یک پانزدهم سهم مشاع از 
48 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ قنات و اراضی مزرعه 
ده نقدی به استثناء حدود پالکهای یک الی 3 محاط در 
نقدی  ده  مزرعه  در  واقع  کرمان  بخش 38  آن  محدوده 
 21139.04 ششدانگ  مساحت  به  گنبد  چهار  توابع  از 

مترمربع 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/9/1
محمد ارمان پور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان 

بسمه تعالی
آگهی های نوبتی سه ماهه دوم سال 1400حوزه ثبتی جیرفت

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400 شهرستان سیرجان 
اداره کل ثبت اسناد و امالک

استان کرمان        
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه 

دو کرمان 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  وضعیت ثبتی و 
 1400/8/11 مورخه  دوم  هیات   140060319078007479 رای شماره  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد  ثبتی  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول محمدی تهرودی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 10 صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه 

مساحت به  فوقانی  برطبقه  مشتمل 
281/8 متر مربع تحت پالک 24665 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 
از مالک رسمی  ابوذر شمالی کوچه 14 خریداری  کرمان واقع در کرمان 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  میرزا محمدعلی جوادی محرز  آقای 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1129
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:  دوشنبه 1400/9/15
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان 

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

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

 برابر رای شماره 140060319078007592هیات دوم مورخه 1400/8/13 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
کهنی  دانشی  محمدرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 136 صادره از کوهبنان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 116/58 مترمربع که مقدار 42/13 مترمربع از 
ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است تحت پالک 22271 فرعی از 
جنوبی   77 جهاد کوچه  خیابان  در  واقع  3 کرمان  بخش  اصلی   1783
ماشالله  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  چپ  سمت  دوم  درب  دوم 
بنازاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

خواهد شد. م الف 1117
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/9/15
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

اولین موضوع  رای  140060306012003015و 140060306012003016 هیات  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم حسین احمدی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه دو صادره 
از کاشمر در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان و رقیه پاس باند 
سرحوضکی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 6 صادره از کاشمر در سه دانگ 
مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت240/38 مربع از پالک 
2518 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 
دهخدا 24 پالک 13 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم کلیه ورثه حسن 
اسکندری و فاطمه اسکندری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30
مراز طرف محمود قاسمیتاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 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. 
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»رفوگری« هنِر گره بر تار و پود فرش-عکس از مهرداد صفرپور/ مهر

| باغ هرندی کرمان |
ابتدای  در  واقع  هرندی کرمان  باغ  مجموعه   
ساختمان های  از  یکی  فردوسی  خیابان 
موزه  دو  وجود  است.  شهر  این  قاجار  عهد 
باعث  آن  باستان شناسی و سازهای سنتی در 
شده تا این بنا اعتباری بیش از گذشته برای 
و  سنتی  سازهای  به  عالقه مندان  و  کرمانی ها 
آثار باستانی داشته باشد. در دوره قاجار باغ های 
متعددی در کرمان احداث شد که باغ هرندی 
یکی از آن ها است. محمدرضاخان عدل السلطان 
که یکی از صاحب منصبان نظامی کرمان بود، در 
سال 1290 قمری باغ را خارج از حصار کرمان 
ساخت. نقشه  ساختمان مرکزی باغ را که موزه 
باستان شناسی کرمان و موزه  سازهای سنتی در 
آن قرار گرفته اند، مرتضی قلی اسفندیاری، پسر 
عدل السلطان، در حدود سال 1266 خورشیدی 
از فرانسه برای پدرش فرستاد. طرح ساختمان 
ایرانی  معماری  و  فرنگی  نقشه ای  از  تلفیقی 
است. باغ در سال 1313 به ابوالقاسم هرندی 
)یزدی االصل و از تجار معروف کرمان( فروخته 
شد. ساختمان و قسمتی از باغ در سال 1349، 
به موزه  تبدیل  و هنر جهت  وزارت فرهنگ  به 
اهدا شد و پس از مدتی بقیه  باغ را نیز وزارت 
با  آذر 1354  باغ در 18  فرهنگ و هنر خرید. 

شماره 1170 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به 
سال  در  فرهنگی  میراث  سازمان  رسید.  ثبت 
1368 یک سری ساز از ایرج گلسرخی خرید. 
کارمندان  از  مسعود کرمانی،  حسین  استاد 
سازمان میراث فرهنگی و آخرین سازنده تار به 
روش قدما، در سال 1378 اعالم داشت قصد 
دارد یک موزه  ساز در کرمان راه اندازی کند. سید 
این  از  سازمان،  وقت  رئیس  بهشتی،  محمد 
پیشنهاد استقبال کرد و سازمان میراث فرهنگی 
در سال 1380 با هزینه ای بالغ بر 160 میلیون 
تومان برای تعمیرات و بازسازی اساسی صرف 
و رسما باغ موزه را افتتاح کرد.ساختمان مرکزی 

هم در سال 1382 به عنوان موزه  باستان شناسی 
کرمان راه اندازی شد. این موزه پس از افتتاح 
پس  و  تعطیل  داشت  که  مشکالتی  به دلیل 
شد.  بازگشایی   1383 سال  در  آن ها  رفع  از 
تلفیقی  طبقه،  دو  بنایی  با  مرکزی  ساختمان 
را به  ایرانی  المان های معماری غیرایرانی و  از 
هزار  دو  بنا  این  مساحت  می گذارد.  نمایش 
متر مربع است و در شمال باغ، مجاور آب نماها 
قرار دارد. ساختمان دارای سقف گنبدی با عمق 
کم است و جنس کف آن آجر سنتی قدیمی 
بوده که اکنون سرامیک شده است. / سیری 

ایران در 

گروه بزرگ جامی به سرپرستی رضا علی آبادی با همراهی 90 
نوازنده تنبور در تاالر وحدت چهار قطعه را ضبط و به زودی منتشر 
می کند. به گزارش ایسنا، رضا علی آبادی، سرپرست گروه جامی 
درباره آخرین فعالیت های این گروه توضیح داد: چهار قطعه به 
آهنگسازی بنده به همراه گروهی متشکل از 90 نوازنده در تاالر 
وحدت ضبط شده است. تهیه کننده  و کارگردان این چهار اثر آقایان 
سعید و مسعود برزی هستند و ناشر آن نیز »هفدانگ« خواهد 
بود که به زودی به صورت صوتی و تصویری منتشر می شود. او در 
ادامه گفت: اعضای گروه جامی، اعضای ثابت و همگی از شاگردان 
بنده هستند. این گروه با اعالن فراخوان تشکیل نشده است و 
به طور معمول اعضا از آکادمی تحت نظارت و تدریس اینجانب 
انتخاب می شوند. در چند ماه اخیر به همراه این گروه بالغ بر شش 
ویدیوکلیپ ضبط و منتشر شده است که بیشتر آن ها در دسترس 

عموم قرار گرفته اند.

 Vanilla Palm Film Festival جشنواره نخل وانیلی کالیفرنیا
International Art Competition California & در راستای 
حمایت از هنرمندان مستقل، به معرفی فیلمسازان و هنرمندان 
توانا و با استعداد از سراسر جهان می پردازد. به گزارش مهر در 
و  پروینی  پوریا  به کارگردانی  این دوره، فیلم کوتاه »حاصل« 
تهیه کنندگی مهدی معمارزاده زنجانی از بین 1002 فیلم رسیده 
 13 لیست  در  گرفتن  قرار  و  راهیابی  به  موفق  جشنواره،  به 
این جشنواره در کالیفرنیا شده است. همزمان  فیلم منتخب 
وانیلی  نخل  جشنواره  به  حاصل«  »کوتاه  فیلم  راهیابی  با 
کالیفرنیا پوستر این فیلم نیز منتشر شد. فیلم کوتاه »حاصل« 
در مورد تاثیر شیوه های تربیتی والدین بر سرنوشت و آینده 
است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در  است.  فرزندانشان 
آتیال برای فرار از تنبیه پدرش تصمیم به انجام کاری می گیرد 

که مسیر زندگی اش را تغییر می دهد.

| موسیقی |

| سینما |

نویسنده  ماریاس،  خایبر 
از  معاصر،  اسپانیایی 
می گوید  فاکنر  قول 
تاریکی کبریت روشن می کنید  وقتی در عمق 
به خاطر این نیست که بهتر ببینید، می خواهید 
است.  تاریک  دورتان  قدر  چه  شوید  متوجه 
را  کار  همین  دقیقا  ادبیات  ماریاس  نظر  به 
حتی  نمی دهد.  سوال ها  به  جوابی  می کند. 
اغلب کورکورانه  بلکه  نمی کند،  هم  واضح شان 
هجمه تاریکی ها را کشف می کند و آنها را بهتر 
سال  هر  1400، ص11(  )ماریاس،  می نمایاند. 
گران  کاغذ  که  هستیم  روبه رو  ناشران  ِگله  با 
است، قیمت زینک و سایر محصوالت صنعِت 
را  کتاب  تیراژ  ناشر  دارد.   صعودی  سیر  نشر 
اما  می رساند  نسخه   150 به  نسخه   5000 از 
چرا که  نیست  مطمئن  فروش کتاب  از  هنوز 
هرسال  که  بود  عواملی  جستجوی  در  باید 
محمد  می کند.   و کمتر  را کمتر  کتاب خوان ها 
اشاره  مواردی  به  روزگار  نشر  مدیر  عزیزی، 

قبیل: از  است  کرده 
جمله  )از  صحافی  و  چاپ  نرخ  افزایش   -
و غیره( و دستمزدها،  نرخ کاغذ، حقوق  رشد 

ناشر  نیاز  از حد   -  سهمیه کاغذ  )که کمتر 
است(

مشکل  حل  برای  پیشنهاد  و  راهکار  چند  او 
دارد: ناشران 

- وام های کم بهره به ناشران
عمومی کتابخانه های  تجهیز    -

- خرید دولت از ناشران

ساله  همه  مخاطب  دادن  دست  از  قصه 
و  ارتقا  به  تمام کسانی که  و  ناشر  نویسنده، 
آمار  آزرده می کند.  را  دارند  باور  فرهنگ  رشد 
نسبت  صوتی  و کتاب  الکترونیکی  کتاب های 
به سال گذشته هشت برابر شده است.  نسل 
می دهد  ترجیح  را  کتاب ها  نوع  این  جوان 
از  راحتی  به  و  است  ارزان  آنها  قیمت  زیرا 
تهیه می کنند.  و...،  فیدیبو  اپلیکیشن طاقچه، 
اپلیکیشن ها همکاری دارند.  این  با  ناشر   300
پایین  بسیار  این وجود هنوز سرانه مطالعه  با 

است. 
طرف کتاب های  به  را  مردم  زندگی  مشکالت 
زرد  کتاب های  عبارتی  به  و  روانشناسی 
می رسد  نظر  به  و  داده  سوق  سرگرم کننده 
جامعه ذائقه ادبی خود را از دست داده است.  
صدر  در  درسی  کمک  و  آموزشی  کتاب های 
کتاب های پرفروش قرار دارند و دانش آموزان 
محصول  این  خریداران  از  دانشجویان  و 
آنها  همه  چشم انداز  زیرا  هستند،  فرهنگی 
دانشگاه ها  به  راه یابی  و سپس  آموزشی  ارتقا 
اول است. طبق  اقامت در کشورهای جهان  و 
از دارندگان مدال  آمار تجارت نیوز، 37 درصد 
المپیادهای دانش  آموزی در بازه زمانی 1380 
آمریکا،  مهاجرت کرده اند. کشورهای   1391 تا 
کشور  پنج  کانادا  و  استرالیا  آلمان،  ترکیه، 
شدن  خالی  است.  ایرانی  نخبگان  انتخابی 
جبران ناپذیر  علمی،  سرمایه های  از  کشور 
بروز  بعد  سال های  آن  خسارت  و  است 
کنار  در  است.  شده  دیر  دیگر  می کندکه 
کنکور  بزرگ  غول  به  باید  نخبگان  مهاجرت 
و  جزئی  تغییراتی  با  هرسال  که  کرد  اشاره 
دانش آموزان  قبل،  سال  از  متفاوت  تبلیغاتی 

و  می کند  ترغیب  همانسال  خرید کتاب  به  را 
تهیه  برای  هنگفتی  هزینه  ناچارند  خانواده ها 
این  تهیه  برای  که  درختانی  و  بپردازند.  آنها 
ماست  زیست  و محیط  قطع می شود  کاغذها 

می بیند. صدمه  میان  دراین  که 
به  را  کتاب هایی  می توانست  کاغذها  این 
جوانان  ذهن  تربیت کننده  درآورد که  نگارش 
در  کشور  پایدار  توسعه  و  علم  پیشرفت  برای 
در  مطالعه  سرانه  باشد.  پیچیده   جهان  این 
آمار قطعی  البته  است.  ناامید کننده  ما  کشور 
وجود ندارد و به طور متوسط حدود 13 دقیقه 
تعداد  شوربختانه  است.  شده  گزارش  روز  در 
مطالعه  سال  پانزده  باالی  جمعیت  از  زیادی 
و  درسی  کتاب های  فشار  زیر  نمی کنند. شاید 
لقمه  درجستجوی  یا  له شده اند  درسی  کمک 
را  زندگی  اداره  و  می کنند  کار  ساعت ها  نانی 

دیگر. شایدهای  و  دارند  عهده 
کتاب های  از  مخاطبان  استقبال  طرفی  از   
روشن  را  امیدی  بارقه  صوتی  و  الکترونیکی 
آینده کشور  نسل جوانی که  به  امید  می کنند. 
به  باید  که  نسلی  همان  آنهاست.  دست  در 
و  پژوهش کنند  ببینند،  تعلیم  صحیح  روش 
تعلیم  سازند.  مسئولیت پذیری  آماده  را  خود 
سپس  و  والدین  توسط  کودکی  از  تربیت  و 
آنچه  می یابد.  ادامه  آموزش و پرورش  مربیان 
دارد  مبرم  اهمیت  زندگی  طول  در  همواره 
بیماری  کرونا  است.  کتابخوانی  و  کتاب 
اما بعضی  را خانه نشین کرد  از مردم  بسیاری 
از افراد این فرصت را مغتنم شمردند و خلوت 
با خواندن رمان، داستان و کتاب های  را  خود 

کردند. پر  غیره  و  علمی 

کتاب بخوانیم

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور، درنظر دارد مناقصه 
عمومی همراه با ارزیابی کیفی فشرده با موضوع " انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در طرح ایجاد صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور- سایت 
المرد " ، را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

گواهی نامه صالحیت از سوی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی در خصوص انجام امور خدمات عمومی
گواهینامه تایید صالحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز یکشنبه مورخ 1400/0۸/30 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از ساعت    ۸    روز یکشنبه  مورخ 1400/0۸/30  لغایت  ساعت 16 روز چهار شنبه  مورخ 1400/09/03   از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به www.setadiran.ir  در دسترس خواهد بود. 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1400/09/14    از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir ،  و فقط پاکت )الف( مناقصه به آدرس مناقصه گذار ارسال گردد. 

زمان بازگشایی پیشنهادها: ارزیابی کیفی پیشنهادها رو دوشنبه مورخ 1400/09/15 انجام خواهد شد و بازگشایی پاکت های الف، ب، ج متعاقبا اعالم 
می گردد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکت )الف( :  تهران – میدان ونک – ابتدای اتوبان حقانی-  جنب داروخانه 
جهان کودک – پالک 63 – طبقه 5  - 

تلفن مربوط به پاسخگویی شرکت کنندگان در مناقصه : ۸۸66۸753-0۲1 داخلی 110 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-0۲1 دفتر ثبت نام :  ۸519376۸ و ۸۸969737   اطالعات 

تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر " موجود است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور

شرایط شرکت در مناقصه:  

نوبت دوم

انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در طرح ایجاد صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی 
کشور- سایت المرد "شماره مناقصه : ۲0000030070000۸۲ 

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی  ) فشرده(  

شناسه آگهی: 1۲۲5۲14 میم الف: ۲۸۸6

1400/9/1  - پیاپی 2159

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه امور حمل و نقل مجموعه پردیس، مرکز بهداشت بم و ستاد 
مرکزی دانشگاه به شماره ح-ن-۲-1400/0۸را بمدت یکسال  شمسی تا پایان آبان ماه سال 1401 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/0۸/30می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/09/0۲
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 09:00 روز شنبه تاریخ 1400/09/13 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:30 روز شنبه تاریخ 1400/09/13
مکان ارائه پاکت )الف( بصورت فیزیکی : آدرس بم بلوار شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی بم دبیرخانه حراست

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی بم، امور مناقصات، 44344601 - 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 1456
دفتر ثبت نام:۸۸969737 و ۸519376۸

 امور حمل و نقل مجموعه پردیس، مرکز بهداشت بم و ستاد دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی بم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
م/الف 4۲

یادداشت

| زهرا جوهرچی |


