
رئیس سازمان محیط زیست خبر داد:

فر سایش ساالنه ۲.۵ میلیار د تن 
خاک درکشور

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست روز جهانی خاک از فرسایش 
ساالنه ۲.۵ میلیارد تن خاک در کشور در قالب جابه جایی و انتقال خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی سالجقه با اشاره به ارزش باالی این عنصر حیاتی گفت: سوالی 
که همیشه مطرح می شود این است که حفاظت خاک اولی تر است یا حفاظت آب؟ 

اگر همسایگان ترکیه درباره رعایت حقوق 
مشترک کشورها مسئولیت نپذیرند، باید 

در انتظار مشکالت پیچیده باشیم

دجله و فرات در انتظار 
چالش های جدید

یک فوریت طرح اصالح مصوبه 
 مدیریت تعارض منافع

 در شورای شهر تهران تصویب شد 

تالش برای پایان 
فامیل بازی در پایتخت

 انتشار خبر ممنوعیت استفاده
  از اسامی محلی برای اصناف 
با واکنش گسترده روبه رو شد 

بخشنامه خلق الساعه  

گالیه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان در جلسه شورای شهر از آلودگی

 در اصفهان زنده ایم
 اما زندگی نمی کنیم

آستانه  در  دیگر  بار  مشهد  هوای  ما|کیفیت  |پیام 
هشدار قرار گرفت، هوای فردیس و کرج برای تمام 
گروه ها ناسالم شد، آلودگی در تهران ادامه یافت و 
شمار روزهای آلوده اراک به 1۲0 روز رسید. دیروز، 
روز آلوده دیگری برای کالنشهرها بود. آلودگی هوا 
پاک تداوم یافته و پیش بینی ها از ادامه این وضع 
حکایت دارد و در حالی که انتقاداتی درباره اجرای 

قانون هوای پاک مطرح است. مخا لفت بخش  خصو صی با تشکیل ساز مان پسماند 
رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران: تشکیل سازمان متمرکز مدیریت پسماند یک گام به عقب است 

طرح تشکیل سازمان مدیریت پسماند با حضور کارشناسان بررسی شد 

| هیات علمی دانشگاه لرستان |

| رحیم ملک نیا |

احیای جنگل های زاگرس 
اقدامی تکراری با نام جدید

و  مجازی  فضای  اخیر،  روزهای  در 
کشور  طبیعی  منابع  با  مرتبط  رسانه ای 
مربوط  اطالع رسانی  و  پوسترها  شاهد 
احیای  برای  بذرکاری  مردمی  پویش  به 
جنگل های زاگرس بود. اگرچه هر اقدامی 
ارزشمند،  ذخایر  این  احیا  و  حفظ  برای 
قابل تقدیر است، اما هر برنامه و فعالیتی 
مقدماتی،  مطالعات  نیازمند  راستا  این  در 
پایش  شیوه  و  اجرا  نحوه  برنامه ریزی 
است.  شده  طراحی  اهداف  به  رسیدن 
زمان کافی  نبود  برنامه،  این  یکباره  اعالم 
برای مطالعات قبل از اجرا و به طور خاص 
پروژه،  این  اجرای  محل های  مکان یابی 
آن  موفقیت  به  امید  که  است  نکاتی  از 
برای  اقدام  گونه  هر  می کنند.  را کمرنگ 
نیازمند  ابتدا  در  زاگرس،  جنگل های  احیا 

است. تخریب  عوامل  رفع  و    طرح تکراری جمع آوری معتادان متجاهر با حمایت شهرداری تهران و مشارکت نهادهایی چون بسیج در حال انجام است شناسایی 

آغاز سیاست قرار گاهی از »هرندی« آغاز سیاست قرار گاهی از »هرندی« 
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3ادامه در صفحۀ

 آگهی تجدید مناقصه عمومی
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

موضوع مناقصه: خرید چوب روسی به مقدار کل 2500 
متر مکعب مورد نیاز مناطق آبتیل، اسدآباد، باب نیزو ، 

پابدانا، هجدک، هشونی، همکار.
1-معدن آبتیل به میزان کل سالیانه 70 مترمکعب.

2-معدن هجدک و اسدآباد  به میزان کل سالیانه 50 
مترمکعب.

3-معدن باب نیزو به میزان کل سالیانه 120 مترمکعب.
4-معدن پابدانا به میزان کل سالیانه 110 مترمکعب.

5-معدن هشونی به میزان کل سالیانه 200 مترمکعب.

6-معدن همکار به میزان کل سالیانه 1950 مترمکعب.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 

1400/09/27

صدوقی  ا...  آیت  شهید  بلوار  اسناد:  دریافت  محل 
شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها.)تلفن 

 )03432117726:
کل  مبلغ  کار:  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین 

5.300.000.000  ریال 
تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ 1400/10/11

تاریخ گشایش پاکت ها: مورخ 1400/10/12 
مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب 

314۸2107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.
 IR6۸01301000000000314۸2107 شماره شبا 

در   Www.coal.kr.ir سایت   در  آگهی  این  ضمنا 
دسترس میباشد.
شرکت معادن زغالسنگ کرمان

ت اول
نوب

آگهی مناقصه عمومی  
400 / T / 009  شماره

شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:
تأمین ماشین آالت استخراج معدنی شامل تعداد 5 دستگاه شاول ، 5 دستگاه دریل حفاری و 6 دستگاه 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد  با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را  بولدوزر 

نماید. واگذار  شرایط 

لذا از شرکت های توانمند درحوزه تامین ماشین آالت معدنی جهت دریافت اسناد، از تاریخ 1400/09/20  لغایت 
1400/09/24 دعوت به عمل می آید.

آدرس: تهران بلوار آفریقا بلوار آرش غربی پالک 12
الزم به ذکر است مهلت تحویل پاکت ها به دبیرخانه مرکزی تهران تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 

می باشد.
شایان ذکر است شرکت کنندگان محترم بایستی جت خرید اسناد مبلغ 3.000.000  ریال را به شماره حساب 

نمایند. واریز   IR6۸0150000001137۸00200075 شبای  شماره  یا  و   10۸60541940
شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : 09213014۸31

شرکت سنگ آهن گهرزمین

آگهی مناقصه عمومي یك مرحله اي 
با ارزیابي کیفي )ساده(

1-موضوع مناقصه: عمليات تعميرات پوشش خط لوله 24 اينچ مشهد 
– امام تقي با اعمال پوشش نوار پالستيكي سرد سه اليه خود ممزوج 
)3PLY( از كيلومتر  740+7 تا 200+64 به طول تقريبي 2390 متر بصورت 
نيشابور  و  لوله گاز مشهد  برداري خطوط  بهره  پراكنده در محدوده مراكز 

)بصورت C( ، ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد(
2-مهلت دريافت اسناد مناقصه:  از ساعت 9 صبح مورخ 1400/09/15 لغايت 
ساعت 13 مورخ 1400/09/23 مي باشد. مناقصه گران بايستي ظرف مهلت 
تعيين شده جهت دريافت اسناد و مدارك مربوطه صرفًا به سامانه تداركات 

الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
3-تحويل پيشنهادها: پيشنهادها )اسناد مناقصه و كليه مدارك(، بايستي 
از ساعت 9 صبح مورخ 1400/09/15 لغايت ساعت 13 مورخ 1400/10/04 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت، توسط مناقصه گران بارگذاري 

شوند.
4-نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : شركت انتقال گاز ايران- منطقه چهار 
عمليات انتقال گاز به آدرس : مشهد، بلوار شاهنامه، شاهنامه 35)شهيد 

شعباني(، مجتمع شهيد باقري
5-برآورد كلي مناقصه : برابر مبلغ -/25/020/310/0۸3 ریال مي باشد.

6-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكي و يا فيش 

  IR ۸۸0100004101090571214429 نقدي واريزي به شماره حساب شباي
نزد بانك مركزي ايران به نام شركت انتقال گاز ايران - منطقه چهار عمليات 
انتقال گاز ، به مبلغ  -/1/251/015/504 لاير و يا بصورت يك يا تركيبي از 
تضمين های مورد اشاره در ماده 6 آيين نامه تضمين در معامالت دولتي 
به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 و اصالحيه آن به شماره 

5211/ت 57592 هـ. مورخ 1400/01/22
7-زمان و محل گشايش پاكات پيشنهاد قيمت: پاكت هاي پيشنهاد قيمت 
در ساعت 0۸:30 صبح مورخ 1400/10/05  در محل منطقه چهار عمليات 
)شهيد  - شاهنامه 35  بولوار شاهنامه   - نشاني مشهد  به   ، انتقال گاز 

شعباني( - مجتمع شهيد باقري، گشوده خواهند شد. 
بمنظور دسترسي به اطالعات كلي مناقصه، به سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نماييد. 
 ،051-33004173 تلفن هاي  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت 
نمابر  )تاييد   051-33656۸9۸ نمابر  شماره  33004174-051و 
3300411۸-051 (  تماس حاصل نماييد. ضمنا متن كامل آگهي مناقصه 
در مهلت مقرر براي دريافت اسناد مناقصه، در سايت منطقه چهار عمليات 
انتقال گاز با آدرس                                        براي عموم قابل دسترسي 

می باشد.

روابط عمومی منطقه چهار عملیات انتقال گاز

حفاظت و صيانت از حريم لوله هاي اصلي انتقال گاز وظيفه ملي، ديني و اخالقي ماست.

شناسه آگهی:  1۲31۲۵3  میم الف: -1

ت اول
نوب

district4.nigtc.ir

»متن آگهی« 
آگهی مزایده واگذاری زمین 

سازمان همیاری شهرداری استان قم درنظردارد براساس مجوز کمیسیون معامالت نسبت به فروش 4 قعطه زمین با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مزایده عمومی 
به متقاضیان واجد شرایط وگذار نماید.

حساب  شماره  به  1/000/000لاير  مبلغ  فوق  معامالت  از  یک  هر  اسناد  خرید  *جهت 
0107531167002 نزد بانک ملی شعبه جهاد قم به نام سازمان همیاری شهرداری های قم واریز 
نموده و به همراه اصل فیش واریزی و کارت شناسایی معتبر جهت دریافت اسناد مراجعه نماید. 
* مبلغ تضمین شرکت در هریک از 5 درصد مبلغ پایه قطعه مورد مزایده مندرج در آگهی می 
باشد که  بصورت واریز نقدی بحساب سپرده 0107531167002 نزد بانک ملی شعبه جهاد قم به 

نام سازمان همیاری شهرداری قم و ضمانت نامه بانکی با اعتبار 4 ماه باشد. 
شنبه  روز  لغایت  مورخ  1400/09/15   دوشنبه  روز  از  پیشنهاد  ارایه  و  اسناد  دریافت  مهلت 

1400/09/20  می باشد.
* هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی  به عهده برنده مزایده خواهد بود.

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

* شرکت کنندگان می بایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت) مصوب 
1337( اقدام نمایند.

*سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

* آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد روز یک شنبه مورخ 1400/09/21 از ساعت ۸ صبح لغایت تا پایان وقت اداری می باشد.
  متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از روز انتشار آگهی جهت دریافت اسناد وکسب اطالعات بیشتر به آدرس قم – خیابان امام موسی صدر- باالتر ازمیدان نواب – ساختمان 

نمایشگاه دائمی استان قم – طبقه دوم مراجعه و یا به شماره تلفن 02536564۸05  امور پیمان ها و قرارداد های سازمان تماس حاصل نمایند.
سازمان همیاری شهرداری های استان قم

محل تسلیم پیشنهادها: 

مشخصات زمینردیف
متراژ 

)مترمربع(
قیمت  

کارشناسی)لاير(
مبلغ ضمانت نامه 

)لاير(

193/763،900،000،00019۵.000.000قطعه  شماره 38 تفکیکی به آدرس خیابان امام علی ) علیه السالم( تفکیکی آقای علی اصغری )کروکی پیوست(1

193/103،900،000،00019۵.000.000قطعه  شماره 39 تفکیکی به آدرس خیابان امام علی ) علیه السالم( تفکیکی آقای علی اصغری )کروکی پیوست(۲

193/103،900،000،00019۵.000.000قطعه  شماره ۵1 تفکیکی به آدرس خیابان امام علی ) علیه السالم( تفکیکی آقای علی اصغری )کروکی پیوست(3

193/103،900،000،00019۵.000.000قطعه  شماره 38 تفکیکی به آدرس خیابان امام علی ) علیه السالم( تفکیکی آقای علی اصغری )کروکی پیوست(4
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2

به  که  بخشنامه ای  و  دستورالعمل  »طبق 
از  باید  اصناف  است  شده  اعالم  پلیس 
نام های محلی فقط در شهر و استان های 
مرتبط با آن نام استفاده کنند«؛ این خبر 
دیروز مثل بمب در شبکه های اجتماعی سر 
و صدا به پا کرد. نادر مرادی، رئیس پلیس 
بود، چند  اولیه  اماکن تهران که منبع خبر 
ساعت بعد و در پی انتقادات فراوان، همه چیز 
را منکر شد. خبر در ساعات اولیه و پیش از 
تکذیب به سرعت دست به دست شد. برخی 
کانال های تلگرامی بی توجه به پس و پیش 
جمله، مرجع این بخشنامه و دستورالعمل را 
پلیس اماکن تهران و در حالت کلی نیروی 
انتظامی اعالم کرد حال آنکه ماجرا به دولت 
و وزیر ارشاد مربوط بود. در خبر اولیه از قول 
رئیس پلیس اماکن تهران آمده بود: »مرجع 
ارشاد  وزارت  صنفی  واحد های  نامگذاری 
است و طبق بخشنامه ای که این وزارتخانه 
واحد های  است،  کرده  ابالغ  پلیس  به 
انتخاب  خود  برای  که  نامی  باید  صنفی 
می کند حتمًا فارسی باشد. به عنوان مثال 
در تهران استفاده از نام های محلی )ترکی، 
کردی، لری، شمالی و…( برای واحد های 
صنفی ممنوع است و این کار خالف قانون 
اظهارات  ادامه  در  اما  مرادی  نادر  است.« 
خود را تکذیب کرد. او به برنا گفته است: 
»پلیس هیچ ممنوعیتی در مورد نام گذاری 
اصناف مختلف به اسم قومیت های ایرانی و 
زبان های ایرانی در تهران ندارد و خبر منتشر 
شده کذب است.« این اظهارنظر در شرایطی 
صورت گرفته که در خبر اولیه هم قید نشده 
بود که »پلیس« ممنوعیتی را در نظر گرفته 
بود  ارشاد«  وزارت  »بخشنامه  مساله  بلکه 
که حداقل در تکذیبیه رئیس پلیس اماکن 
تهران صدور آن تکذیب نشده است. پیش 
از این وزیر ارشاد بیست و یکم آذرماه در 
نامه ای از وزیر بهداشت و درمان خواسته بود 
به جای کلمات »دز واکسن« و »دز بوستر« 
از معادالت فارسی آن ها استفاده شود. آن 
هم در شرایطی که این کلمات هم در زبان 
پزشکی و هم در افکار عمومی جا افتاده و 
متبادر  افراد  ذهن  به  را  مشخصی  معنای 
می کند. محمدمهدی اسماعیلی در نامه خود 
نوشته بود که »به جای "دز واکسن" از "مقدار 
تجویز شده" و به جای "دز بوستر" از "مقدار 

باقی مانده" استفاده شود.«

 بخشنامه با تفسیر موسع
صورت  ناکامل  تالش های  اگر 
برخی  فارسی سازی  برای  ایران  در  گرفته 
نادیده بگیریم و بدون  را  کلمات تخصصی 
درنظرگیری به اصطالح تکذیبه منتشر شده 
از سوی خبرگزاری برنا، قصد بررسی حقوقی 
فرمانده  سوی  از  شده  نقل  اولیه  اظهارات 
پلیس اماکن تهران را داشته باشیم، باید به 
چند مساله توجه کرد. اول آنکه رئیس پلیس 
اماکن تهران به عنوان مرجع اعالم خبر اولیه 
لری،  نام های کردی،  از  استفاده  ممنوعیت 
مستندات  پایتخت،  در  و...  ترکی  بلوچی، 
قانونی این بخشنامه را ارائه نکرده که هیچ، 
خبری از جزئیات بیشتری هم نداده است. 
یادآوری  گفته هایش  از  بخشی  در  فقط  او 
و  خارجی  نام های  از  »استفاده  که  کرده 
التین هم ممنوع است« از این رو می توان 
نتیجه گرفت که احتماال قانون مورد استناد 
وزیر ارشاد دولت رئیسی و نیروی انتظامی، 
همان قانون »ممنوعیت استفاده از نام های 
بیگانه« مصوب سال 7۵ است حال آنکه در 
هیچ یک از مفاد و تبصره های این قانون به 
زبان های  و  و گویش ها  ایرانی  قومیت های 
غیر از فارسی اشاره نشده است. در تبصره 
9 ماده واحده این قانون آمده است: »نیروی 
استفاده  و  نصب  از  است  موظف  انتظامی 
از عالیم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز 
تولید، توزیع و صنوف جلوگیری کند.« این 
تبصره زمانی می تواند به گویش ها و زبان های 
باشد  داشته  اشاره  ایرانیان  فارسی  غیر 
بر آن تصریح شده  قانون  این  که در متن 
باشد اما این اتفاق رخ نداده است. محمود 
پوررضایی، حقوق دان با تایید این مساله به 
»پیام ما« می گوید: »تنها قانونی که ممکن 
است از سوی وزیر ارشاد برای صدور چنین 
باشد،  گرفته  قرار  استناد  مورد  بخشنامه ای 
همین قانون »ممنوعیت استفاده از نام های 
بیگانه« است اما این قانون به واژه های بیگانه 
واژه های  هم  بیگانه  از  مقصود  دارد.  اشاره 
این  هرچند که  است  آمریکایی  و  اروپایی 
واژه ها هم امروز در تهران استفاده می شوند.« 
بدین ترتیب، آنچه عیان است، تفسیر موسع 
»قانون ممنوعیت استفاده از نام های بیگانه« 
توسط وزارت ارشاد دولت رئیسی است بدین 
معنا که قانون از حوزه و قلمرو خود تجاوز 

است. کرده 

 بخشنامه کجاست؟!
است  آن  میان  این  در  دیگر  پرسش 
اولیه  خبر  در  استناد  مورد  بخشنامه  که 
نیروی انتظامی برای ممنوع سازی استفاده 
از نام های ترکی، لری، بلوچی، کردی و... در 
اماکن پایتخت در هیچ یک از سایت های 
مورد استفاده برای انتشار بخشنامه مسئوالن 
نه  است.  نشده  منتشر  دولتی  نهادهای  و 
مقررات  و  قوانین  اطالع رسانی  ملی  پایگاه 
کشور، نه پایگاه اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و نه سامانه ملی انتشار و 
بخشنامه  این  اطالعات  به  آزاد  دسترسی 
است که  درحالی  این  نکرده اند.  منتشر  را 
راستای  در  بخشنامه ای  اگر  قانون  مطابق 
تحدید برخی از حقوق مردم گام بردارد، باید 
برای دسترسی و اطالع عموم منتشر شود. 
در تبصره ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی 
به اطالعات آمده است: »اطالعاتی كه  آزاد 
است  مردم  برای  تكلیف  و  حق  متضمن 
باید عالوه بر موارد قانونی موجود، از طریق 
انتشار و اعالن عمومی و رسانه  های همگانی 
به آگاهی مردم برسد.« در ماده ۵ شیوه نامه 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات متضمن 
است:  آمده  مردم  برای  تكلیف  و  حق 
موجد  تصمیمات  و  مصوبات  »طبقه بندی 
اطالعات  عنوان  به  عمومی  تكلیف  و  حق 
»سری«  محرمانه«،  »خیلی  »محرمانه«، 
چنانچه  و  است  ممنوع  سری«  »بكلی  و 
مصوبات و تصمیماتی بر خالف این حكم 
با  باید  باشند  شده  طبقه بندی  گذشته  در 
رعایت "شیوه نامه تشخیص و تفكیك اسرار 
سال  مصوب  عمومی«  اطالعات  از  دولتی 
مورد  طبقه بندی كننده  مؤسسه  توسط   97
بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم، طبق 
بنابراین وزارت ارشاد  ماده 4 عمل شود."« 
قانونا  بخشنامه ای  چنین  وجود  صورت  در 
باید آن را منتشر کند. پوررضایی به »پیام 
ما« می گوید: »مصوبه یا بخشنامه ای تحت 
ترکی،  اسامی  به کارگیری  ممنوعیت  عنوان 
لری، بلوچی، کردی و... در پایتخت از آن جا 
که موجد تکلیف بر مردم است و سدی را 
مقابل پای آنان قرار داده است تا زمانی که 
به صورت عمومی منتشر نشود، نمی تواند الزم 
االجرا باشد. این جزء اصول پذیرفته شده 
حقوقی است و نمی توان آن را نادیده گرفت 
مگر با زد و بندهای سیاسی و غیرحقوقی.«

 نقض قانون اساسی
 - در صورت صحت   - بخشنامه  این 
اما نه فقط نشات گرفته از تفسیری موسع 
است و همزمان بدون انتشار عمومی الزم 
و  حقوق دانان  دید  از  بلکه  شده،  االجرا 
قانون  نقض  موجبات  دادگستری  وکالی 
آورده  فراهم  را  اسالمی  جمهوری  اساسی 
دادگستری  وکیل  مجتهدزاده،  علی  است. 
به »پیام ما« می گوید: »حقوق قومیت های 
مختلف در ایران به موجب قانون اساسی 
جمهوری اسالمی به رسمیت شناخته شده 
است. رئیس جمهوری هم سوگند یاد کرده 
پاسدار قانون اساسی باشد از این رو انتظار 
به  رئیسی  ابراهیم  شخص  که  است  آن 
مساله ورود کرده و بخشنامه ناقض حقوق 
ترک ها، لرها، کردها، بلوچ ها و... در ایران را 
باطل کند.« اشاره علی مجتهدزاده به اصل 
1۵ قانون اساسی است. در این اصل آمده 
است: »زبان و خط رسمی و مشترک مردم 
و  مکاتبات  و  اسناد  است.  فارسی  ایران 
متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان 
و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی 
و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی 
و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار 
زبان فارسی آزاد است.« محمود پوررضایی، 
قانون  نقض  چگونگی  درباره  حقوق دان 
اساسی با بخشنامه وزیر ارشاد به »پیام ما« 
می گوید: »آنچه در اصل 1۵ قانون اساسی 
اسناد،  که  کرده  قید  است.  روشن  آمده، 
مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی باید 
قصد  قانون گذار  اگر  باشد.  فارسی  زبان  با 
به  مشروط  هم  را  اماکن  فعالیت  داشت 
استفاده از زبان فارسی کند، قطعا آن را قید 
می کرد بنابراین حاال که این اتفاق رخ نداده، 
کرد که  تفسیر  شکلی  به  را  آن  نمی توان 
موجب اعمال محدودیت برای عموم شود.«

 راه ابطال
آن  موید  هم  کنار  در  موارد  این  همه 
است که چنین بخشنامه ای همسو با قانون 
حقوق دان  پوررضایی،  محمود  هم  نیست. 
دادگستری  وکیل  مجتهدزاده،  علی  هم  و 
این مساله را تایید کرده اند. سوال آن است 
بخشنامه هایی  چنین  با  قانونی  مقابله  راه 
چیست؟ دیوان عدالت اداری نهادی است 
که قانونا اختیار ابطال بخشنامه های دولتی 
را دارد. مجتهدزاده به »پیام ما« می گوید: 
»دیوان عدالت اداری می تواند این بخشنامه 
از  اصناف  آن، شکایت  الزمه  باطل کند.  را 
بخشنامه وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری 
است. این نکته را هم فراموش نکنید که این 
بخشنامه عالوه بر مشکالت قانونی و نقض 
حقوق مردم، خالف منافع ملی نیز به شمار 
است که  آن  منطقی تر  رو  این  از  می رود. 
رئیس جمهوری راسا به آن ورود کرده و آن 
را باطل کند تا بهانه ای دست تجزیه طلبان 
داده نشود.« پوررضایی هم توضیح می دهد: 
»هیات عمومی دیوان عدالت اداری وظیفه 
رسیدگی به این شکایت را بر عهده خواهد 
بخشنامه  این  اینکه  به  توجه  با  و  داشت 
مستندات قانونی ندارد و خالف قانون هم 
هست، منطقا باید آن را ابطال کند. نیازی 
هم به استناد به مفاد این بخشنامه نیست. 
با توجه به اینکه، متن و تصویر بخشنامه 
دیوان  عمومی  هیات  است،  نشده  منتشر 
این  از  می تواند  راسا  خود  اداری  عدالت 
بگیرد.«  را  استناد  مورد  بخشنامه  دستگاه 
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر هم 
به »رکنا« گفته است: » در کل رویکرد ما در 
این مباحث نباید بر اساس افراط و تفریط 
باشد. ما دو مسئله در نامگذاری ها داریم که 
یکی از آنها زبان معیار ماست که فارسی بوده 
و دیگری نیز زبان های محلی و لهجه های 
محلی است که مدنظر قرار می گیرد. اقوام 
مختلف جمع باقوام ایران را تشکیل داده اند 
و برای ما این موضوع به شدت اهمیت دارد. 
باید در پایتخت جمهوری اسالمی اثر و آثاری 
از اقوام مختلف وجود داشته باشد بنابراین 
ما در بحث تعیین نام معابر و خیابان ها 
از شهرهای مختلف ایران استفاده کرده ایم.« 
فعال خطر رفع شده و وجود چنین ممنوعیتی 
تکذیب شده. باید دید که آیا خبر جدیدی در 

این باره منتشر می شود یا خیر. 

انتشار خبر ممنوعیت استفاده از اسامی محلی برای اصناف دیروز با واکنش گسترده روبه رو شد 

بخشنامه  خلق الساعه  
یک وکیل دادگستری و یک حقوق دان به »پیام ما«: در صورت شکایت، دیوان عدالت منطقا باید بخشنامه وزیر را ابطال کند

 آزادی برخی 
از  بازداشت شدگان 

اعتراضات 5 آذر اصفهان
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر 
اعتراضات پنجم  بازداشت شدگان  آزادی  از 
اعتراضات که  این  داد.  اصفهان  در  آذرماه 
امنیتی  نیروهای  گسترده  برخوردهای  با 
خشکی  دلیل  به  بود،  همراه  معترضان  با 
اسدهللا  صورت گرفت.  رود  زاینده  بی آبی  و 
خبرنگاران  باشگاه  خبرگزاری  به  جعفری 
جوان گفته است: » این افراد در زمین دشمن 
و معاندان نظام بازی کردند که حساب آنها 
با کشاورزان جداست. قطعًا کشاورزان مورد 
حمایت دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های 
حاکمیتی هستند و مطالبات بحق آنان هم 
برای  می شود.  پیگیری  قانونی  راه های  از 
شعبه  شدگان  دستگیر  جرایم  به  رسیدگی 
تشکیل  استان  مرکز  دادسرای  در  ای  ویژه 
شده و قطعًا برابر با قانون و مقررات بدون 
برخورد  آنان  با  تفریطی  و  افراط  هیچ گونه 
دادگستری  مدیرکل  گفته  به  می شود.« 
استان اصفهان افرادی که تحت قرار و وثیقه 
بودند از امروز با معرفی وکیل و وثیقه گذار 
تصریح کرد:  او  می شوند.  آزاد  قانون  طبق 
»تعدادی از افراد بازداشت شده از محرکان 
به  و  داشتند  اعتراض  بودند که حق  اصلی 
آنهایی  است.  شده  رسیدگی  آنها  اعتراض 
که دادگاه اعتراض آنها را نپذیرفته، فعاًل در 
قرار بازداشت موقت می مانند و همه مراحل 
قانون  طبق  عینًا  دستگیرشدگان  پرونده 
قضایی  مقام  این  شد.«  خواهد  پیگیری 
اعتراضات  شدگان  بازداشت  کل  تعداد 

است. نکرده  اعالم  را  اصفهان 

مسئوالن دولت رئیسی از عملکرد تیم 
دیپلماسی خود در مذاکرات دفاع می کنند

حمایت از مذاکرات نیمه تمام 
دور هفتم مذاکرات وین هم به پایان رسید و طرفین به 
پایتخت های خود بازگشتند. خبری از حصول توافق های 
اولیه و حداقلی هم نیست. درست همه چیز به دوران 
از  ایرانی  است.طرف  برگشته  جلیلی  سعید  مذاکرات 
مذاکره  تیم  جدیت  و  می گوید  مذاکرات  در  پیشرفت 
کننده جدید را به رخ می کشد اما سوی دیگر میدان، اروپا 
ایران را به تندروی و نادیده گرفتن توافقات پیشین متهم 
می کند. نتیجه این اظهارات ضد و نقیض بر بازار ارز هم 
اثر منفی گذاشته است. مسئوالن مذاکره کننده ایرانی اما 
از عملکرد خود دفاع می کنند و انگشت اتهام را به سمت 
طرف آمریکایی می گیرند. علی باقری کنی، معاون سیاسی 
 « است:  راستا گفته  همین  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
جمهوری اسالمی ایران از خواسته های خود در مسیر فعال 
سازی دوباره قرارداد هسته ای سال ۲01۵ و لغو تحریم ها 
عقب نشینی نخواهد کرد. با توجه به اینکه این آمریکا بود 
که در سال ۲018 از توافق خارج شد، بنابراین واشنگتن باید 
گام نخست را بردارد. پیشنهادهای ارائه شده از جانب تهران 
به گروه 1+4 در روند مذاکرات وین مستند و منطقی است 
و به همین دلیل می تواند مبنایی برای مذاکرات باشد.«

غالمحسین اسماعیلی، رئیس دفتر سید ابراهیم رئیسی، 
گفته  جداگانه  اظهاراتی  در  نیز  سیزدهم  دولت  رئیس 
است: »در این مذاکرات کاماًل جدی هستیم. با اراده و 
جدیت و با برنامه وارد این دور از مذاکرات شده ایم. در 
این مذاکرات نتیجه گرا هستیم و به دنبال نتایج مناسب 
هستیم هدف نهایی ما برداشتن همه تحریم هاست.« 
او البته از خنثی سازی تحریم ها هم گفته و در شرایطی 
تاکید کرده: »در حال حاضر بر اثر تحریم های ظالمانه 
با نامالیمات و مشکالتی مواجه هستیم اما در گام اول 
معتقد به خنثی سازی تحریم ها هستیم؛ معتقدیم با 
ارتباطات کامال اصولی با کشورهای منطقه می توانیم آن ها 
را خنثی کنیم و در گام های بعدی هم رفع تحریم ها را 
انجام خواهیم داد، اما تا همین مرحله هم نشان دادیم 
با وجود تحریم ها، با اراده قوی و ورود به موضوعات از 
موضع اقتدار توانسته ایم کارمان را پیش ببریم.« که آمار 
و ارقام اقتصادی ایران از یک سو و مشکالت سیاسی و 
معیشتی از سوی دیگر کارشناسان را برآن داشته تا بیش 
از پیش خواستار اقدام عملی برای لغو تحریم ها شوند. یک 
مقام ارشد وزارت امور خارجه هم بدون اینکه نامش فاش 
شود، به ایسنا گفته است: » بر خالف اظهارات مقام های 
اگر طرف های مقابل حسن  آمریکایی، من معتقدم که 
نیت داشته باشند و از بازی بی فایده مقصرنمایی دست 
بردارند، توافق در دسترس است. جمهوری اسالمی ایران 
پیشنهاداتی عملگرایانه روی میز گذاشته و طرف های مقابل 
باید پاسخی درخور یا حتی پیشنهادات و ایده های تازه خود 
را به صورت مکتوب و مشخص ارائه کنند. من تصور می کنم 
طرح اظهارات منفی و صدور چنین بیانیه هایی بیش از آنکه 
مربوط به محتوای مذاکرات باشد، یک تاکتیک مذاکراتی 
از  برای مقصرنمایی  از تالش طرف های مقابل  و ناشی 
ایران با هدف اعمال فشار بر مذاکره کنندگان است. کافی 
اراده سیاسی به خرج داده و  است تا طرف های مقابل 
برای برداشتن گام های عملی الزم اعالم آمادگی کنند. در 
آن صورت راه برای توافق و حل اختالفات باز  می شود.«

 جزئیات حضور  رئیسی
 در دانشگاه شریف در مراسم 16 آذر
رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسالمی قرار است به 
مناسب روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف تهران حاضر 
شود. بنا به اخبار منتشر شده در رسانه های مختلف و پایگاه 
اطالع رسانی دانشگاه صنعتی شریف، آیین بزرگداشت روز 
ساعت  دانشجویی«  شفاف،  »صریح،  عنوان  با  دانشجو 
10 صبح روز سه شنبه 16 آذر با حضور آیت هللا رئیسی در 
دانشگاه شریف برگزار می شود. معاون فرهنگی وزیر علوم 
در  رئیسی  ابراهیم  مساله حضور سید  اظهاراتی  در  هم 
دانشگاه صنعتی شریف را تایید کرده است. عبدالحسین 
کالنتری ضمن بیان این مطلب به تشریح برنامه رییس 
جمهوری به مناسبت روز دانشجو پرداخت و اظهار کرد: 
رییسی  هللا  آیت  حضور  با  دانشجو  روز  رسمی  »برنامه 
رییس جمهور و وزرای علوم و بهداشت در دانشگاه صنعتی 
شریف برگزار خواهد شد.« او در ادامه تصریح کرد: »مراسم 
رسمی بزرگداشت روز دانشجو ساعت 10 صبح روز سه شنبه 
16 آذر در آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.« معاون فرهنگی وزیر 
علوم تاکید کرد: »مراسم 16 آذر امسال با شعار "صریح، 

شفاف، دانشجویی" برگزار خواهد شد.«

تشریح خطر اومیکرون 
برای کودکان از سوی 

یک دیپلمات
در  جنوبی  آفریقای  در  ایران  سفیر 
سویه  خطرات  از  اینستاگرامی  یادداشتی 
برای  اومیکرون  کرونا،  ویروس  جدید 
مهدی  یادداشت  در  است.  نوشته  کودکان 
روزی   10 »حدود  است:  آمده  آقاجعفری 
یا  سویه  جنوبی   آفریقای  در  که  هست 
گونه جدید کرونا به نام ُامیکرون شناسایی 
هواپیمایی  شرکت های  بالفاصله  شده. 
پروازها را به آفریقای جنوبی متوقف کردند 
جدید  این کرونای  نگران گسترش  دنیا  و 
در  کرونا  به  مبتالیان  تعداد  است.  شده 
از   از  کمتر  مدت  این  در  جنوبی  آفریقای 
 16 از  بیش  به  دیروز     ، روز  در  نفر    ۵00
فوتی ها  تعداد  خوشبختانه  رسید.  نفر  هزار 
و  مهم   نکته  بود.  نفر   ۲1 دیروز  و  محدود 
بیشتر  که  است  این  ُامیکرون  در  کلیدی 
که  بچه هایی  داده.  قرار  هدف  را  ها  بچه 
یا واکسن نزده اند یا فقط یک دوز زده اند. 
واکسن  دوز  دو  هر  که  را  بزرگترها  البته 
از  نوع  این  کرده.   مبتال  اند،  زده  راهم 
کرونا الحمدلله بیشتر عالئم خفیف داره و 
کمتر به بستری شدن در بیمارستان منجر 
میشود ولی در عین حال دیروز اعالم شد 
بیمارستان  در  هم  سال  پنج  زیر  کودکان  
بستری شده اند. سه نفر از فرزندان اعضای 
به  شدند.  مبتال  هفته گذشته  هم   سفارت 
رو  خدا  مدرسه گرفته اند.  از  زیاد  احتمال 
شکر مشکل تنفسی و درگیری ریه ندارند. 
از 40 کشور جهان  ُامیکرون فعال در بیشتر 
چرخیده و در همسایگی ایران هم مشاهده 
شده است. سازمان جهانی بهداشت  گفته 
باشند.  ُامیکرون  آماده  باید  کشورها  همه 
را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  لطفا  پس 
جدی تر بگیریم بخصوص بخصوص مراقب 
کودکان و نوجوانان و به ویژه دانش آموزان 
عزیز که در ایران نیز  برخی اخیرا در مدرسه 
حضور پیدا می کنند،  باشیم. ُامیکرون این 

نزدیکتره!« بچه ها  به  رگ  گردن  از  بار 

تکذیب نشت اطالعات 
 در مرکز فناوری 

قوه قضائیه
که  کرد  اعالم  قضائیه  قوه  رسانه  مرکز 
قوه  سامانه های  در  اطالعاتی  نشت  هیچ 
قوه  رسانه  مرکز  است.  نداده  رخ  قضائیه 
مطلبی  انتشار  پی  »در  اعالم کرد:  قضائیه 
مربوط  اطالعاتی  بانک  نشت  خصوص  در 
به وکال در دستگاه قضا، کسب اطالع مرکز 
فناوری  و  آمار  مرکز  از  قضائیه  قوه  رسانه 
این  که  است  آن  از  حاکی  قضائیه  قوه 
کانون  مستقل  پایگاه  به  مربوط  موضوع 
وکالی دادگستری است و هیچ ارتباطی با 
اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  سامانه های 
اطالعیه،  بنابراین  ندارد.«  قضائیه  قوه 
سامانه های  با  موضوع  این  ارتباط  هرگونه 
قضائیه  قوه  اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز 

می شود. تکذیب  و  ندارد  صحت 

»طبق دستورالعمل و 
بخشنامه ای که به پلیس 
اعالم شده است اصناف باید 
از نام های محلی فقط در شهر 
و استان های مرتبط با آن 
نام استفاده کنند«؛ این خبر 
دیروز مثل بمب در شبکه های 
اجتماعی سر و صدا به پا کرد. 
نادر مرادی، رئیس پلیس 
اماکن تهران چند ساعت بعد 
در پی انتقادات فراوان، آن را 
تکذیب کرد

انتقاد دیوان محاسبات از بودجه 
1401: حجم بسیار باالی ارقام 
مطالبات بانک ها از دولت، به 
معنی تامین بخشی بزرگی از 
کسری بودجه دولت از محل 
بانک ها است.

انتشار خبر ممنوعیت »استفاده از نام های ترکی، لری، کردی، بلوچی و ... در اصناف و اماکن تهران« دیروز رسانه های ایران 
را تحت تاثیر قرار داد. شبکه های اجتماعی هم دوباره به تب و تاب افتاد و انتقادها آغاز شد. ساعات پایانی دیروز اما رئیس 
پلیس اماکن تهران اظهارات منتشر شده از قول خودش را تکذیب کرد. او در گفت وگو با برنا گفت که هیچ ممنوعیتی برای 
استفاده از این نام ها در تهران از سوی پلیس وجود ندارد. این درحالی است که در خبر اولیه تاکید شده بود وزارت ارشاد 

چنین بخشنامه ای صادر کرده است و پلیس فقط مجری آن خواهد بود. 

سوژه روز
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| سید میالد علوی |

 دیوان محاسبات اعالم کرد که دولت در بودجه 1401 بانک ها را با اعداد
 غیرواقعی سود ده نشان داده است

بانک ها؛ محل تامین کسری بودجه دولت
مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی، دولت های جمهوری اسالمی موظفند 
آذرماه  پانزدهم  را  سال  هر  بودجه  الیحه 
در  نهایی  تصویب  و  بررسی  برای  قبل  سال 
شورای  مجلس  علنی  و صحن  کمیسیون ها 
دولت  در  تقدیم کنند.  نمایندگان  به  اسالمی 
حسن روحانی این روند نظم مشخصی داشت 
شد،  رعایت  قانون  این  هم  بار  هر  تقریبا  و 
محمود  نظر  زیر  دولت های  برخالف  درست 
احمدی نژاد که تقریبا هربار از این مساله سر 
باز زد و اتفاقا اختالفات طول و درازی را هم با 
مجلس وقت تجربه کرد. دولت سید ابراهیم 
راه  مسیر  این  در  می کند  تالش  اما  رئیسی 

حسن روحانی را ادامه دهد. انتظار آن است 
تقدیم  بودجه  آینده  هفته  دو  یکی  در  که 
برگزاری  مشغول  حاال  دولت  شود.  مجلس 
جلسات فوق العاده برای بررسی چند و چون 
بودجه سال آینده است. دیروز دومین نشست 
برای  دولت  فوق العاده  نشست های  سری  از 
بررسی بودجه با حضور سید ابراهیم رئیسی 
شده  برگزار  جمهوری  ریاست  نهاد  محل  در 
نشست  این  از  جزئیاتی  هیچ  دولت  است. 
هرچه  نکرده،  منتشر  بودجه  چون  و  چند  یا 
نقل  و  است  رسانه ای  هست، گمانه زنی های 
نامشان  منابع مطلعی که خواسته اند  از  قول 
فاش نشود. مجلس هم در این مدت بیکار 

نمانده است. هم مرکز پژوهش های مجلس 
درباره  را  جلساتی  محاسبات  دیوان  هم  و 
بودجه برگزار کرده اند. دیوان محاسبات دیروز 
بودجه  »درباره  خود  اصالحی«  »پیشنهادات 
1401 شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
انتفاعی« را منتشر کرد. بنابراین این گزارش 
را  خود  بودجه  آینده کسری  سال  در  دولت 
در  تامین کند.  ها  بانک  محل  از  دارد  قصد 
از این گزارش آمده است: »در حوزه  بخشی 
بانک ها، علیرغم تکلیف قانونی بانک ها برای 
دولتی  های  بانک  عملکرد  تولید،  موانع  رفع 
در این زمینه ناچیز است. حجم بسیار باالی 
معنی  به  دولت،  از  ها  بانک  مطالبات  ارقام 

تامین بخشی بزرگی از کسری بودجه دولت از 
محل بانک ها است. همچنین بخش دیگری 
عنوان  تحت  ها  بانک  منابع  و  دارایی ها  از 
ناترازی  و  شده  منجمد  دولت  از  مطالبات 
بانک ها را تشدید کرده است. به نظر می رسد 
که سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از 
مکانیسم ۵0 درصد سود علی الحساب ویژه 
سهم دولت، به صورت غیرواقعی شرکت ها 
ده  سود  پیشنهادی  بودجه  در  را  ها  بانک  و 
پیشنهاد  محاسبات  دیوان  دهد.  می  نشان 
بانک  زیرمجموعه  های  دارد که کلیه شرکت 
بیشتر  آنها  مالکیت  مجموع  دولتی که  های 
کاراندازی  به  قصد  به  و  است  درصد   ۵0 از 
سپرده مشتریان ایجاد نشده شرکت دولتی 
دولت  مالی  رابطه  همچنین  شوند  محسوب 
با شرکت ها صرفًا از طریق مکانیسم توزیع 
افزایش   1401 مالی  سال  طی  و  باشد  سود 
هر  تحت  دولت  از  ها  بانک  مطالبات  میزان 

های  سال  تسهیالت  تضامین  جز  به  عنوان 
و گاز  نفت  حوزه  در  باشد.«  ممنوع  گذشته 
نفت  حوزه  »در  است:  آورده  این گزارش  نیز 
و گاز، بودجه پیشنهادی سال 1401 نسبت به 
بودجه مصوب سال 1400 افزایش 1۵ درصدی 
دارد. هزینه های شرکت نفت نیز 48 درصد 
سهم  اینکه  لحاظ  با  است  داشته  افزایش 
کل  از  گاز  و  نفت  حوزه  در  گذاری  سرمایه 
مصارف تنها ۲1 درصد است و ضرورت توجه 
به بخش سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز 
را می رساند. در این زمینه دیوان محاسبات 
باالدستی،  اسناد  به  توجه  پیشنهاد  کشور 
بین شرکت های  مالی  رابطه  در  نظر  تجدید 
ملی نفت ایران و دولت و نیز توجه به سرمایه 
گذاری در جهت پویایی و ایجاد ارزش افزوده 
برای منابع نفتی و جلوگیری از خام فروشی 
پایین  محصول  زنجیره  توسعه  منظور  به 

است.« داده  ارائه  دستی 
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انیطرح جهش تولید  در ۲۳۵ هزار هکتار از دیمزارهای لرستان 
عرس

طال
ا

اسفندیار حسنی مقدم  با بیان اينكه در این 
طرح بعد از شناسایی کشاورز کمک هایی از 
اجرایی  فرمان  توسط  بیمه  از  بخشی  جمله 
افزود:  می شود،  پرداخت  امام)ره(  حضرت 
همچنین از بذرهای اصالح شده کیلویی ۵00 

تومان یارانه در نظر گرفته می شود.
وی تصریح کرد: برای لرستان 19 میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه با نرخ 4 درصد سود 
با باز پرداخت 3 تا ۵ سال به عاملیت بانک 
ملی در نظر گرفته می شود که این هم شامل 
کمک هایی است که در این طرح به کشاورزان 

شناسایی شده پرداخت می شود.
طرح جهش  اینکه  بر  تاکید  با  حسنی مقدم 
اولویت  از طرح های  تولید در دیمزارها یکی 
داشت:  است،بیان  جهاد کشاورزی  وزارت  دار 
درصد  طرح ۲۵  این  در  توان  می  راحتی  به 
به  اشاره  با  باشیم.وی  داشته  تولید  افزایش 
اهمیت طرح جهش تولید در دیمزارها، عنوان 

کرد:این طرح باعث پیشبرد افزایش ضریب 
وضعیت  بهبود  و  غذایی  محصوالت  امنیت 
خواهد  روستایی  های  خانواده  معیشتی 
شد.حسنی مقدم با بیان اينکه در لرستان  77 
درصد اراضی به صورت دیم و تنها ۲3 درصد به 
صورت آبی کشت می شود لذا یکی از مطالبات 
ما این است که میزان اراضی آبی را افزایش 
بدهیم، اظهار کرد:اما تحقق این مهم مستلزم 
و  احداث سد  نیرو،   وزارت  از  آب  تخصیص 
سایر موارد و یک مقداری زمان بر است و از 
طرفی نمی توانیم کل اراضی دیم را آبی کنیم.

رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره 
به اینکه مطالبه به حق لرستان این است که  
اراضی آبی حداقل به نرم کشور یعنی همان 46 
درصد برسیم .بیان کرد:این یعنی تبدیل 1۵0 تا 
۲00 هزار هکتار از اراضی دیم به آبی که تحقق 
این مهم همت مدیران استانی و کشوری  را 
می طلبد.حسنی مقدم تصریح کرد: با توجه به 

اینکه حدود ۲0 درصد محصول از اراضی دیم و 
80 درصد  محصوالت از اراضی آبی برداشت می 
شود، اما در جهان وضعیت به شکل دیگری 
برداشت  دیمزارها  از  درصد  و حدود 90  است 
می کنند اما در کشور ما چون میزان بارندگی کم 
است حدود 10 درصد از اراضی دیم برداشت می 
کنیم در حالی که ۵0 درصد از اراضی دیم زیر 
کشت هستند بنابراین بایستی از وضع موجود 
استفاده کرد و طرح جهش تولید در دیمزار ها را 

در اولویت قرار بدهیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: 
میزان تولیدات استان در بخش کشاورزی ۲ 
میلیون و 900 هزار تن است که ۲ میلیون و صد 
هزار تن آن را غالت،حبوبات و دانه های روغنی 

تشکیل می دهد.
انواع  تن  هزار  کرد: 3۲0  اظهار  مقدم  حسنی 
فرآورده های  تن  هزار   400 باغی،  محصوالت 
دام و طیور در استان تولید می شود، همچنین 

۲800تن عسل ساالنه در استان تولید می شود. 
دارویی  زیرکشت گیاهان  سطح  افزود:  وی  
در استان ۵۲00 هکتار است و حجم تولیدات 

گیاهان دارویی در 14 هزار تن است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان 
اینکه لرستان از ظرفیت قابل توجهی در زیر 
بخش های مختلف کشاورزی برخوردار است، 
خاطرنشان کرد: شرکت شستا می تواند در حوزه 
کشاورزی و دامپروری سرمایه گذاری های کالنی 
انجام دهد ما آمادگی الزم را برای همکاری با 
هم  و  زمین  تامین  خصوص  در  هم  شستا 
ارائه مجوزها داریم.حسنی مقدم گفت: ظرف 
در  تومان  میلیارد  هزار  چهار  یکسال گذشته 
بخش  توسط  دامپروری  و  بخش کشاورزی 
حدود  است،  شده  سرمایه گذاری  خصوصی 
1600 میلیارد تومان کلنگ زنی و عملیات اجرایی 
شروع شده است.وی افزود: در زمینه گیاهان 
دارویی ظرفیت باالیی داریم توافقی مبنی بر 
با همکاری  احداث پاالیشگاه گیاهان دارویی 
ستاد اجرایی فرمان امام "ره" انجام شده است، 

شستا هم می تواند در این زمینه ورود کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره 
خصوص  در  پروری  ابزی  حوزه  در  اینکه  به 
استان  جنوب  در  خاویاری  ماهیان  پرورش  
انقالبی در حال رخ دادن است، گفت: همچنین 
در  گلخانه ی   هکتارشهرک   3۵0 زیرساخت 
استان فراهم است که درصورت سرمایه گذاری 

۵هزار شغل ایجاد می شود

۹درصدازبرنامهکشوردرطرحجهشتولیددردیمزار
هابهلرستاناختصاصیافته،۲۳۵هزارهکتارتعهدات
امساللرستاندراینطرحاست.بهگزارشجامجم
آنالینلرستان:رئیسسازمانجهادکشاورزیلرستان
گفت:اینمحصوالتشاملگندم۱۳۲هزارهکتار،جو
۴۹هزارهکتار،نخود۱۹هزارهکتار،عدس۵هزارهکتار،
گلرنگ۹هزارهکتار،کلزا۱۱هزارهکتاروعلوفه۹هزار
هکتاراست.

تصمیم به تشکیل کمیته ای برای تدوین برنامه 
و کالن شهرها  تهران  هوای  آلودگی  با  مبارزه 
عصر شنبه در جلسه بررسی راهکارهای کاهش 
آلودگی هوا به ریاست معاون اول رئیس جمهور 
از اجرای وظایف و  مطرح شد. محمد مخبر 
تکالیف مشخص شده در قانون هوای پاک از 
سوی دستگاه های اجرایی در سال های اخیر 
انتقاد و ابراز تاسف کرد که »گزارش ها نشان 
نظارتی  و  اجرایی  دستگاه های  که  می دهد 
نسبت به وظایف و تکالیف خود توجه جدی 
بهمن ماه  در  نیز  این  از  پیش  نداشته اند«. 
99، گزارش حسابرسی محیط زیستی دیوان 
محاسبات نشان داده بود که از 11۲ حکم مندرج 
پاک فقط 10 حکم عملیاتی  قانون هوای  در 
شده و با وجود تصویب قانون هوای پاک در 
سال 1396، مقایسه شاخص های آلودگی هوا 
در سال های اخیر، نمایانگر رشد نزولی کیفیت 
هوا بوده بوده است. این گزارش همچنین ترک 
فعل و کم کاری در عملکرد دستگاه های مربوطه 
درباره اجرای این قانون را محرز دانسته بود.

عصر  جلسه  در  رئیس جمهور  اول  معاون 
آلودگی  با  مقابله  تأکید کرد که  این  بر  شنبه 
هوا نیازمند متولی مشخصی در کشور است؛ 
دیوان  گزارش  انتشار  زمان  در  که  موضوعی 
داوودی،  سوی کیومرث  از  محاسبات کشور، 
معاون فنی و حسابرسی دیوان نیز مطرح شده 
محیط  »مدیریت  بود که  داوودی گفته  بود. 

زیست کشور به طور عام و آلودگی هوا به طور 
خاص، نیازمند متولی واحد، مقتدر و مستقل 
و همچنین داده های متمرکز، یکپارچه و قابل 
تصمیمات  آن ها،  مبنای  بر  تا  هستند  اتکا 

شود«. اتخاذ  اثربخش  و  مناسب 
است:  گفته  اخیر  جلسه  در  نیز  مخبر 
برنامه ریزی،  سرمایه گذاری،  اعتبار،  » تأمین 
مختلف  برنامه های  اجرای  و  سیاست گذاری 
برای کاهش آلودگی هوا نیازمند سازماندهی، 
باید  که  است  مستمر  پیگیری  و  مدیریت 
سایر  همکاری  با  و  مشخص  متولی  توسط 

شود.« دنبال  نهادها  و  دستگاه ها 
قابل  هم  را  پایتخت  هوای  آلودگی  البته  او 
با  »می توانیم  گفته  و  است  دانسته  بهبود 
مستمر  پیگیری  و  دقیق  برنامه ریزی های 
برسانیم  بهتری  به وضعیت  را  تهران  اوضاع 
متشکل  کمیته ای  نیازمند  امر  این  که 
جدی  اهتمام  و  ذی ربط  دستگاه های  از 
کارگروه  است«.تشکیل  مربوطه  مسئوالن 
جدید و امیدواری به بهبود آلودگی هوای تهران 
در حالی است که پیش از این عیسی کالنتری، 
رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست 
نشدن  اجرا  درباره  پیش  سال  یک  همین 
قانون هوای پاک چنین گفته بود: »واقعیت 
اجرایی  پاک  هوای  قانون  اگر  است که  این 
شود 70 درصد اقتصاد تعطیل می شود. علت 
انسان محور  کالن شهرها  درصد   99 آالیندگی 

است. نمی توانیم بگوییم سه میلیون موتورسوار 
برق  این که  یا  نشوند  شهر  وارد  کاربراتوری 

باشیم.« نداشته 

 در این شهر نمی شود زندگی کرد
حفاظت  مدیرکل  حشمتی،  ایرج  دیروز 
بیستمین  به  اصفهان  استان  زیست  محیط 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان رفت 
و از آلودگی هوا اینطور گله کرد: »همیشه به 
در  مردم  می خواهید  آیا  می گویم  مسئوالن 
اصفهان زنده بمانند یا در این شهر زندگی کنند؟! 
اگر پاسخ این است که مردم زنده بمانند، بله 
امکان دارد، اما در این شهر نمی توان زندگی 
کرد.« اینطور که او گفت شمار روزهای آلوده 
در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال 99، افزایشی 4۵ درصدی داشته است.
حشمتی آب، آلودگی هوا و تخریب خاک را 
دانست،  اصفهان  استان  مشکل  اصلی ترین 
مشکالتی که »تبعات آن را به عینه می توان 
دید« و گفت که در این استان الزامات حرکت 
در مسیر توسعه پایدار رعایت نشده است. او 
در ادامه به مصادیق این بی توجهی اشاره کرد: 
»70 درصد صنایع استان در حالی در 6 درصد 
یا شعاع ۵0 کیلومتری  مساحت جغرافیایی 
هم  جمعیت  درصد   7۵ شده اند که  مستقر 
در همین شعاع زندگی می کنند. ۵۵0 صنعت 
آالینده در استان اصفهان وجود دارد که 4۵0 
صنعت آن در شعاع ۵0 کیلومتری و به عبارت 

دیگر 6 درصد از مساحت استان است. در این 
مساحت، 100 واحد تولید گچ، ۵0 واحد تولید 
قیر سنتی، 3۵0 واحد تولید آجر و ۵00 واحد 
ریخته گری سنتی فعالیت می کنند. از مجموع 
1۲ هزار هکتار شهرک صنعتی، 6 هزار هکتار در 
همین شعاع قرار دارد و 80 درصد از صنایع در 

همین مساحت فعالیت می کنند.«
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
اصفهان با بیان این موارد اضافه کرد: »این 
و  اندک  محیطی  در  می دهد  نشان  آمارها 
کوچک، هم زیست می کنیم و هم اشتغال 
داریم. این آمار نشان دهنده توزیع نامتوازن 
در  که  حالی  در  است،  اصفهان  در  صنایع 
برخی از شهرهای استان اصال توسعه صنعتی 
نداریم و بیشتر بارگذاری صنایع در کالن شهر 
اصفهان بوده است. در همین حال با توجه به 
منابع انسانی، بودجه و امکاناتی که در اختیار 

داشت.« مدون  پایش  نمی توان  است، 
حشمتی با بیان اینکه تمام صنایع آالینده بر 
اساس قانون باید یک درصد از درآمد سالیانه 
خود را به عنوان عوارض آالیندگی پرداخت کنند، 
اضافه کرد: »آمار سال 97 که از سازمان بازرسی 
دریافت کردیم ما را متحیر کرد. ما کارخانه های 
گچی داریم که 100 هزار تومان یا ۵00 هزار تومان 
عوارض آالیندگی پرداخت می کنند و این به ضرر 
مردم است. عوارض آالیندگی از دانه درشت ها 
گرفته می شود، در حالی که واحدهای کوچک 

عوارض خود را طبق قانون پرداخت نمی کنند.«
خودرو  انواع  میلیون  یک  تردد  به  او سپس 
و 600 هزار دستگاه موتورسیکلت در اصفهان 
اشاره کرد و گفت که »اصفهان رکورددار مصرف 
عوارض  اینها  و همه  است  در کشور  گازوئیل 

تشدید می کند«. را  آالیندگی 
واحد کارگاهی  هکتار   483 ایجاد  حشمتی 
هوا  آلودگی  عمده  دالیل  از  را  غیرمجاز 
مجموعه  این  از  »بخشی  افزود:  و  برشمرد 
کارگاهی را محیط زیست برای سازماندهی 
صنوف به شهرداری ها واگذار کرده است، اما 
ایجاد  سبب  غیرمجاز  و  خودخوانده  تغییر 
ما  مثال،  عنوان  به  است.  شده  مشکالتی 
زمین هایی را در خمینی شهر واگذار کردیم تا 
صنوف مزاحم به آنجا منتقل شوند، اما تمام 
و  شده  تبدیل  سنگ بری  به  مساحت،  این 
اصفهان  به  را  سنگ  از  ناشی  آلودگی های 
بازرسی  نامه ای به سازمان  تحمیل می کند. 
نوشتیم تا بررسی شود کدام دستگاه در این 

است.« فعل کرده  ترک  میان 
از  استفاده  سخنانش  ادامه  در  حشمتی 
دالیل  دیگر  از  را  مازوت  یا  دوم  سوخت 
او در حالی که  آلودگی هوا دانست. به گفته 
میزان بارندگی در استان اصفهان 7۲ میلیمتر، 
است،  میلیمتر   317 تهران  و   38۲ کرج  در 
وقتی می خواهند نسخه مازوت را مطرح کنند 
می گویند همه کالن شهرها باید بسوزانند. »در 
وزارت نیرو می گویند اصفهان تافته جدا بافته 
را  پلمب ها  اصفهانی ها  چرا  می گویند  است، 
باز نمی کنند، مگر خون آنها از مردم تهران و 
کرج رنگین تر است؟« مدیرکل محیط زیست 
اصفهان ادامه داد: »اگر اصفهان بخواهد طبق 
قانون با این صنایع برخورد کند تولید کشور 
با مشکل مواجه می شود. نگفته ایم که میزان 
بیشتر  مراتب  به  اصفهان  استان  در  آلودگی 
و  هم گفته ایم  شاید  استان هاست،  سایر  از 
صدایمان نرسیده. باید بگوییم که در دهه های 
الپوشانی کرده ایم،  را  مسائل  برخی  گذشته 
بنابراین تصور می کنند اصفهانی ها زیاده خواه 
میان  این  در  اقلیم  او هم  هستند.«به گفته 
تاثیرگذار است و هم اقدامات انجام شده در 
راستای کاهش آلودگی هوا مناسب و اثرگذار 
نبوده است. حشمتی در آخر الزم دانست که 
چرا که  شود،  بررسی  دستگاه ها  فعل  ترک 
این  در  آتی  نسل های  و  شهروندی  »حقوق 

است«. پایمال شده  استان 

 مجوز مازوت سوزی در اهواز
از سر ناچاری

حال  در  تبریز  حرارتی  نیروگاه  حالی که  در 
محمدجواد  دیروز  است،  مازوت سوزی 
اشرفی، مدیرکل محیط زیست خوزستان هم 
مناطق  در  هوا  برودت  دلیل  به  داد که  خبر 
مختلف کشور و در اولویت قرار گرفتن مصرف 
گاز در بخش خانگی، »از سر ناچاری« مجوز 
رامین  نیروگاه  در  مازوت  محدود  مصرف 
ایرنا خبر داده،  اینطور که  صادر شده است. 
او بر این تاکید کرده که به طور قطع مازوت 
سوختی پاک نیست و صنایع و نیروگاه های 
آن هم  و  مواقع ضروری  در  خوزستان فقط 
می توانند  شده  و کنترل  محدود  صورت  به 
استفاده کنند.  سوخت  عنوان  به  مازوت  از 
استان  صنایع  استفاده  مورد  که  »مازوتی 
اثر  آلودگی هوا  باال در  به دلیل گوگرد  است 
از  محدود  استفاده  مجوز  و  دارد  مخربی 
البته  او  ناچار صادر شده است.«  به  مازوت 
از نصب نکردن فیلترهای الزم برای کاهش 
آلودگی در نیروگاه رامین انتقاد کرد و توضیح 
نیروگاه که می توانند  این  از 6 واحد  داد که 
از سوخت  واحد  باشند، فقط یک  مدار  وارد 

می کند. استفاده  مازوت 

گالیه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در جلسه شورای شهر از آلودگی

در اصفهان زنده ایم اما زندگی نمی کنیم
ایرج حشمتی: اگر اصفهان بخواهد طبق قانون با این صنایع برخورد کند تولید کشور با مشکل مواجه می شود

مدیرکل محیط زیست خوزستان: از سر ناچاری مجوز مصرف محدود مازوت در نیروگاه رامین صادر شد

احیای جنگل های 
زاگرس؛ اقدامی تکراری 

با نام جدید 
در حالی که در این جنگل ها، چرای دام و زراعت 
محدود کننده  عامل  دو  عنوان  به  زیراشکوب 
زادآوری طبیعی، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه 
بر اساس شواهد در حال افزایش است، بذرکاری 
بدون اقدامات الزم برای رفع این عوامل، بیش 
از آنکه یک اقدام احیایی باشد، حرکتی است 
بی حاصل که نتیجه آن هدر دادن منابع مالی و 
بی اعتماد شدن مشارکت کنندگان در این برنامه 
است. این برنامه اگر چه با عنوانی جدید در حال 
دیگر  اسامی  تحت  گذشته  در  اما  است،  اجرا 
همچون جنگالنه یا پروژه نهالکاری همگانی برای 
ایرانی سبز، اجرا شده است. با پرسشی ساده از 
اداره های کل و سازمان جنگل ها به خوبی روشن 
فعالیت ها  این  پایش  از  نتایجی  می شود که 
و  پایش سیستماتیک  نبود  نیست.  در دست 
این  تحلیل  امکان  فعالیت های گذشته،  منظم 
اقدامات، دالیل استقرار نیافتن این جنگلکاری ها 
و درک اصالحات الزم برای موفقیت برنامه های 
بعدی را دشوار کرده است. بدون رفع مشکالت 
و عوامل موفق نبود اقدامات قبلی، آنچه که بر 
سر برنامه های گذشته آمده است، در انتظار این 
پویش خواهد بود. نگاهی به برنامه های اعالم 
شده در برخی استان ها حاوی نکات قابل تاملی 
است که به برخی از آنها اشاره می شود. در استانی 
که بنابر گفته مسئوالن، فقط در چند شهرستان 
چگونه  دارد،  وجود  جنگل  محدود  وسعتی  در 
شود؟  بذرکاری  آن  شهرستان   10 در  است  قرار 
آیا قرار است فرای توان اکولوژیک، یک عرصه 
طبیعی با کارکردی متمایز، تبدیل به جنگل شود؟ 
بذرکاری برخی مناطق که سابقه انجام عملیات 
احیایی و توسعه ناموفق جنگل را داشته اند، با 
چه اقدامی قرار است این بار موفقیت آمیز باشد؟ 
اگر قرار است این برنامه در مناطق خارج از زون 
جنگل اجرا شود، آیا این وظیفه بر عهده سازمان 
منطقه ای  در  استدالل  با کدام  است؟  جنگل ها 
گونه ای  بذر  است  قرار  درختی،  پوشش  بدون 
ابتدای حیات خود  کاشت شود که در سالیان 
به پناه نیاز دارد؟ سازمان جنگل ها این بار نیز 
بدون تغییر رویکرد خود در سالیان گذشته، با 
برنامه ریزی از باال به پایین و اقداماتی دستوری به 
دنبال احیای جنگل هایی است که عوامل انسانی 
احیای  است.  باقی  خود  قوت  به  آن  تخریب 
زاگرس بیش از آنکه با  اقدامات تبلیغاتی حاصل 
شود، نیازمند عزمی ملی برای حل معضالت آن 
شناخت  زاگرس،  تخریب  عوامل  درک  است. 
ارزش های غیراستفاده ای این جنگل ها، کاهش 
فشار چرای دام و زراعت در زیر اشکوب آن و 
رفع تعارضات مردم محلی و سازمان جنگل ها، 
چنین  به  ورود  از  قبل  باید  است که  اقداماتی 
برنامه هایی در نظر گرفته شوند. از سوی دیگر 
الزم است فعالیت های سازمان جنگل ها از پروژه 
محوری به سوی طرح های جامع با برنامه ریزی 
زمانی و مکانی دقیق، با قابلیت پایش و کنترل 
می تواند  تغییر  این  دهد.  جهت  تغییر  اهداف 
زمینه ارزیابی دقیق فعالیت ها و رفت مشکالت 
آنها را مهیا کند. همچنین برای اطالق مشارکتی 
بودن برنامه ها، نمی توان تنها در سطح اجرا به 
است که گروه های  الزم  پرداخت.  مساله  این 
ذی نفع در تمام سطوح برنامه ریزی مورد توجه 
قرار گیرند. تحلیل خواست تمامی ذی نفعان و 
لحاظ کردن دیدگاه و اولویت آنها در برنامه ریزی 
می تواند باعث افزایش مقبولیت برنامه ها شده و 

شانس موفقیت آنها را افزایش دهد.

در حالی که نیروگاه حرارتی 
تبریز در حال مازوت سوزی 
است، دیروز مدیرکل محیط 

زیست خوزستان هم خبر 
داد که به دلیل برودت هوا 

در مناطق مختلف کشور و در 
اولویت قرار گرفتن مصرف 

گاز در بخش خانگی، »از سر 
ناچاری« مجوز مصرف محدود 
مازوت در نیروگاه رامین صادر 

شده است

|پیام ما|کیفیت هوای مشهد بار دیگر در آستانه هشدار قرار گرفت، هوای فردیس و کرج برای تمام گروه ها ناسالم شد، آلودگی در تهران 
ادامه یافت و شمار روزهای آلوده اراک به 120 روز رسید. دیروز، روز آلوده دیگری برای کالن شهرها بود. آلودگی هوا پاک تداوم یافته و 
پیش بینی ها از ادامه این وضع حکایت دارد و در حالی که انتقاداتی درباره اجرای قانون هوای پاک مطرح است، وزارت کشور کمیته ای 
برای تدوین نقشه راه ارتقای کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی هوای کالن شهرها تعیین کرده است که پیدا نیست به کجا می رسد. همزمان 
در حالی که پنج ایستگاه سنجش کیفیت هوای اصفهان، وضعیت را قرمز نشان می دادند، مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان در 

جلسه شورای شهر حاضر شد و به صراحت گفت: »در اصفهان می شود زنده ماند، اما نمی شود زندگی کرد.«

ایرج حشمتی:  ۵۵0 صنعت 
آالینده در استان اصفهان وجود 

دارد که 4۵0 صنعت آن در 
شعاع ۵0 کیلومتری و به عبارت 
دیگر 6 درصد از مساحت استان 

است. در این مساحت، 100 
واحد تولید گچ، ۵0 واحد تولید 

قیر سنتی، 3۵0 واحد تولید آجر 
و ۵00 واحد ریخته گری سنتی 
فعالیت می کنند. از مجموع 1۲ 
هزار هکتار شهرک صنعتی، 6 

هزار هکتار در همین شعاع قرار 
دارد و 80 درصد از صنایع در 

همین مساحت فعالیت می کنند

|  
یم

سن
  ت

|

در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
نشست روز جهانی خاک از فرسایش ساالنه 
قالب  در  کشور  در  خاک  تن  میلیارد   ۲.۵

داد. خبر  انتقال  و  جابه جایی 
به  اشاره  با  سالجقه  علی  ایسنا،  به گزارش 
ارزش باالی این عنصر حیاتی گفت: سوالی 
که  است  این  می شود  مطرح  همیشه  که 
حفاظت  یا  است  اولی تر  خاک  حفاظت 
آب؟ واقعیت این است که خاک گنجینه ای 
است که یک چهارم تنوع زیستی را در خود 
زمین،  عناصر  دیگر  دوبرابر  و  داده  جای 
بستر  خاک  می کند.  ذخیره  خود کربن  در 
ایجاد تمدن هاست و نه تنها تمدن را ایجاد 
می کند بلکه تمدن های مدفون را نیز در خود 
دارو، مصالح  منشا  حفظ می کند. همچنین 
و  است  محصوالت کشاورزی  و  ساختمانی 
حیاتی  امنیت  چهارستون  از  یکی  عنوان  به 
غذایی  امنیت  می شود.  شناخته  کشورها 
امنیت،  شاخص های  از  یکی  عنوان  به  نیز 

دارد. قرار  حیاتی  امنیت  زیرمجموعه 
او با اشاره به ضرورت اجرای قانون حفاظت از 
خاک افزود: قانون خاک در خردادماه 1398 
هنوز  و  شد  ابالغ  تبصره   14 و  ماده   ۲6 با 
ایراداتی دارد که در حال رفع شدن است. با 
توجه به اینکه ساالنه ۲.۵ میلیارد تن خاک 
در کشور در قالب جابجایی و انتقال در حال از 

دست رفتن است، اجرای قانون خاک بسیار 
مهم است.

و  فرسایش  بر  عالوه  داد:  ادامه  سالجقه 
و  ساکن  خاک  حرکت،  در  خاک  نابودی 
درجای ما نیز در حال نابودی است که یکی 
از علل اصلی آن شوری خاک است. تخلیه 
سفره ها سبب شده اراضی ساحلی بیش از 
پیش شور شود و در اراضی داخلی نیز پمپاژ 
باالی آب با تخلیه سفره های زیرزمینی خاک 
در  است که  شرایطی  در  این  کرده.  شور  را 
کشور ما شرایط به صورت بالقوه برای شوری 

دارد. وجود  خاک  شدن 

ساالنه  افزود:  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
۲8 میلیارد دالر، هزینه شور شدن خاک است 
و یک میلیارد هکتار از اراضی جهان به سمت 
با تاکید بر  شوری حرکت می کنند. سالجقه 
شرایط خطرناک شوری خاک در ایران افزود: 
در کشور ما روند شور شدن خاک به صورت درجا 
در حال اتفاق افتادن است یعنی همانجا که 
خاک تشکیل می شود، شور می شود و کارایی 
خود را از دست می دهد. ما باید در استفاده 
تجدید نظر  کشاورزی  اراضی  در  آب  از  خود 
کنیم. همچنین مدیریت پسماند و استفاده از 
گیاه های شورپسند باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان محیط زیست خبر داد:

فرسایش ساالنه 2.5 میلیارد تن خاک در کشور

محوطه

1ادامه از صفحۀ
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حوضه آبریز دجله و فرات شامل رودخانه 
بوده که  18۵0 کیلومتر  طول کلی  با  دجله 
گرفته  سرچشمه  ترکیه  شرق  ارتفاعات  از 
از  عبور  و  عراق  به کشور  ورود  از  پس  و 
بغداد،  و  موصل  شهرهای  و  موصل  سد 
فرات  رودخانه  به  قرنه  شهر  در  نهایت  در 
طول  با  نیز  فرات  رودخانه  و  می پیوندد 
ترکیه  میانی  ارتفاعات  از  کیلومتر   ۲800
به کشور  ورود  از  پس  و  سرچشمه گرفته 
تشرین  اسد،  سدهای  از  عبور  و  سوریه 
آبی  مخازن  و  سوریه  رقه  شهر  در  بعث  و 
محل  در  عراق  کشور  در  رمادی  و  حدیثه 
شهر قرنه به رودخانه دجله می پیوندد. این 

دو رودخانه به صورت مشترکا تا شهر بصره 
با  و  شط العرب  به  موسوم  عراق  خاک  در 
مشترک  مرز  در  کارون  رودخانه  پیوستن 
و  داده  تشکیل  را  اروند  رودخانه  ایران  با 
آورد  می ریزند.  فارس  خلیج  به  نهایت  در 
متوسط سالیانه رودخانه دجله 48 میلیارد 
خاک  از  آن  درصد   90 بوده که  مترمکعب 
دو کشور ترکیه و عراق و فقط 10 درصد آن 
مورد  در  و  می شود  تامین  ایران  خاک  از 
 3۲ رودخانه  این  متوسط  آورد  فرات،  رود 
 90 از  بیش  که  بوده  مترمکعب  میلیارد 
آن  درصد   10 و  ترکیه  خاک  از  آن  درصد 
دو  این  می شود.  تامین  سوریه  خاک  از 

مترمکعب  میلیارد   80 مجموع  در  رودخانه 
منابع آبی دارند ولی ظرفیت سازی مخازن 
آب و سدهای مخزنی بر روی دو رودخانه 
ترکیه،  دولت های  توسط  فرات که  و  دجله 
در حال حاضر  انجام شده  و سوریه  عراق 
یعنی  مترمکعب  میلیارد   300 از  بیش  به 
رسیده  آنها  سالیانه  آورد  برابر   3/۵ حدود 
سدسازی  طرح های  تمامی  که  حالی  در 
سرشاخه های  در  بهره برداری  حال  در  یا  و 
میلیارد   ۲ از  کمتر  ایران  کشور  در  دجله 
مترمکعب و به عبارتی حدود 0/7 درصد از 
مجموع مخازن ایجاد شده بر روی حوضه 

است. رودخانه  دو  این  آبریز 

عراقی  مقامات  ادعای  ارتباط  این  در 
یا  سدسازی  از  ناشی  آب  کمبود  بر  مبنی 
و  ایران  دو کشور  در  آب  انتقال  طرح های 
راهبردی  ایران یک خطای  ترکیه، در مورد 
بوده که  این دولت ترکیه  است و در واقع 
مانع  عظیم سدسازی  طرح های  وسیله  به 
و  دجله  داخل  به  آب  جریان  رهاسازی  از 
در  باالدستی  امتیاز  و چون  فرات می شود 
مسلما  بنابراین  است  دولت  این  اختیار 
همواره  رهاسازی  و  ذخیره سازی  کنترل 
دنبال  به  که  بوده  دولت  این  اختیار  در 
عراقی  شهروندان  برای  را  مشکالتی  آن 
مثل  پایین دست  شهرهای  در  خصوصا 

است. آورده  وجود  به  بصره 
 GAP به  موسوم  شرقی  آناتولی  طرح 
رودخانه های  است که  ترکیه طرحی  کشور 
قالب  در  و  گرفته  بر  در  را  دجله  و  فرات 
و  برق آبی  نیروگاه  و  سد   ۲۲ از  بیش  آن 
1/7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی به زیر 
آتاتورک  سدهای  است.  رفته  آبی  کشت 
روی رودخانه فرات و ایلیسو روی رودخانه 
این  روی  سدهای  شاخص ترین  دجله 
به طوری  می شود  محسوب  رودخانه  دو 
مترمکعبی  میلیارد   48 سد  آبگیری  که 
می تواند  فرات  رودخانه  روی  بر  آتاتورک 
سوریه  در  فرات  رودخانه  سال  دو  حدود 
و  ارتباط  این  در  خشک کند.  را  عراق  و 
سه  این  بین  متعدد  قراردادهای  تاکنون 
قرارداد  به  می توان  شده که  منعقد  کشور 
ترکیه  و  عراق  دولت  بین   1946 و   19۲3
قراردادهای  در  که  نحوی  به  کرد  اشاره 
دو  حقوق  گرفتن  نظر  در  ضمن  مذکور 
از  بود  شده  متعهد  ترکیه  دولت  طرف، 
در  و  کند  امتناع  باالدست  در  سدسازی 
قراردادهای 19۲1 و 1987 بین دولت های 
سوریه و ترکیه، دولت ترکیه متعهد شده 
بود همواره ۵00 مترمکعب آب در رودخانه 
هیچ  تعهدات  این  ولی  جاری کند  فرات 
پیش  وضعی  اکنون  و  نشد  انجام  وقت 
مخازن  عظیم  حجم های  با  که  آمده 
باالدست فرات و دجله، کاهش  در  ترکیه 
باعث  رودخانه  دو  این  آب  محسوس 
شده  سوریه  و  عراق  دولت  دو  نگرانی 

است.
مرز  1600 کیلومتر  از  ۵۲0 کیلومتر  حدود 
ایران و عراق دارای مرز مشترک آبی بوده 
بزرگ  و  رودخانه کوچک   30 از  بیشتر  و 
طول  در  محدوده  این  در  دایمی  و  فصلی 
مرز جاری بوده یا از طرف خاک ایران به 
طول  در  می شود.  وارد  عراق  خاک  داخل 
بین  400 سال گذشته جنگ های متعددی 
و  از یک طرف  عراق  و  عثمانی  دولت های 
آبی  مسائل  بر  عمدتا  دیگر  طرف  از  ایران 
مشترک صورت گرفته که شاخص ترین آن 
قرارداد  پاره کردن  با  بود که   13۵9 جنگ 
13۵4 الجزایر توسط صدام در 13۵9/6/۲6 
و  نامه صدام  با   1369/۵/۲3 در  و  شروع 
الجزایر   13۵4 قرارداد  مجدد  پذیرفتن 
خاتمه یافت. معاهده 13۵4 الجزایر یکی از 

جامع ترین قراردادها بوده که در آن تمامی 
مسائل مرزی در نظر گرفته شده است. در 
توافقنامه 13۵4 موسوم به قرارداد الجزایر 
بین دو دولت ایران و عراق گرچه مقرر شد 
تو،  قوره  رودخانه  سه  فقط  بهره برداری  در 
از  مساوی  سهم  کشور  هر  میمه  و  کنگیر 
برداشت  را  رودخانه  سالیانه  متوسط  آورد 
بین   1۲93 صورتجلسه  کماکان  ولی  کند 
دولت های ایران و عثمانی ناظر بر استفاده 
بهره برداری  در  مساوی  حقوق  از  طرف  دو 
در  مندرج  موارد  از  غیر  رودخانه های  از 
سال های  طی  است.  بوده   13۵4 قرارداد 
عراقی  مسئوالن  از  بعضی  گاهی  اخیر 
مواردی را در ارتباط با قرارداد الجزایر مبنی 
عنوان می کنند که چون  رودخانه کارون  بر 
است  داخلی  رودخانه  یک  رودخانه  این 
مبنای  نمی تواند  ادعایی  مورد  بنابراین 
حقوقی داشته باشد. آنچه که مهم بوده و 
اما  ایرانی درخواست شده  از طرف  همواره 
تاکنون اجرایی نشده است، تشکیل کمیته 
مشترک بر اساس موافقتنامه 13۵۵ راجع 
به استفاده از آب های رودخانه های مرزی 
در  طرف  دو  است  امید  بوده که  مشترک 

را کسب کنند. الزم  توافق  این خصوص 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 
197۲ حق حاکمیت دولت ها بر بهره برداری 
و  تصویب کرده  را  خودشان  آب  منابع  از 
حق  بین الملل،  حقوق  و  اساس  این  بر 
کشورهای  در  آب  از  معقول  استفاده 
تاکنون  شود  رعایت  باید  پایین دست 
آب های  از  استفاده  و  بوده  چنین  نیز 
۵0 درصد  از  ایرانی کمتر  از طرف  مشترک 
به سمت کشور  یافته  جریان  آب های  کل 
اوال چهار  است  الزم  ولی  است  بوده  عراق 
نسبت  سوریه  و  عراق  ایران،  ترکیه،  کشور 
آبریز  به تشکیل سازمان کشورهای حوضه 
مشترک رودخانه های دجله و فرات اقدام 
کرده و ثانیا اقدامات بسیار عظیم مهار آب 
اقدامات  با  توسط دولت ترکیه در مقایسه 
بسیار جزیی و قانونی ایران برای استفاده 
و  شود  تبیین  مشترک  مرزی  آب های  از 
حوضه  کشورهای  سازمان  اطالع  به  ثالثا 
شود  رسانده  فرات  و  دجله  مشترک  آبریز 
سدسازی  اقدامات  از  اصلی  متضرر  که 
دولت  ترکیه،  کشور  در  بیشتر  آب  مهار  و 
تاالب های  خشک شدگی  که  بوده  ایران 
گذشته  سال های  در  عراق  شرقی  جنوب 
سنگینی  خسارت های  گردوغبار  بابت  از 
وارد  ایران  غربی  جنوب  استان های  به 
کرده و با ادامه چنین روندی قطعا امکان 
زیست شهروندان در این نواحی و در آینده 
و  شده  غیرممکن  حتی  و  دشوار  نزدیک 
تمامیت  شاید  مهاجرت های گسترده  بروز 
ارضی کشور ایران را به خطر اندازد و وزارت 
که  کنند  توجه  نیرو  وزارت  و  خارجه  امور 
نتیجه  حصول  تا  آب  دیپلماسی  اقدامات 
طور  به  باید  و  بوده  مدت  دراز  معموال 
منافع  تا  پیگیری کنند  را  موضوع  مستمر 

نشود. آسیب  و  خدشه  دچار  ملی کشور 

اگر ترکیه، عراق، سوریه و ایران درباره رعایت حقوق مشترک کشورها مسئولیت نپذیرند، باید در انتظار مشکالت 
پیچیده در آینده نزدیک باشیم

دجله و فرات در انتظار چالش های جدید
ظرفیت سازی مخازن آب و سدهای مخزنی بر روی دجله و فرات از سوی ترکیه، عراق و سوریه به بیش از 300 میلیارد مترمکعب 
یعنی حدود 3/5 برابر آورد سالیانه آنها رسیده است

مدیر پایگاه میراث جهانی 
تخت جمشید خبر داد

کشف کتیبه مسروقه 
فرخزاد در یک مرغداری

دوره  به  مربوط  تاریخی  کتیبه  چهار  از  یکی 
سالیان  در  فرخزاد که  نام کتیبه  به  ساسانی 
گذشته از سوی افراد سودجو پس از تخریب 
از مجموع چهار کتیبه جدا و به سرقت رفته بود، 
تخت  جهانی  میراث  پایگاه  مدیر  شد.  کشف 
جمشید با اشاره به کشف یکی از کتیبه های مهم 
فارسی میانه که بیش از یک دهه قبل مفقود 
شده بود، این سنگ نوشته را بخشی از کتیبه های 
چهارگانه شهر استخر و یک میراث مهم تاریخی 
و معنوی دانست. حمید فدایی گفت: کتیبه ای که 
بیش از یک دهه قبل در محدوده محوطه شهر 
تاریخی استخر مفقود شده بود، به دنبال بررسی 
همکاران پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و در 
یک واحد مرغداری پیدا شده است. او توضیح 
کتیبه های  مجموعه  از  یکی  کتیبه،  این  داد: 
کتیبه های  به  که  می شود  محسوب  چهارگانه 
استخر یا تخت طاووس شهره است و برخالف 
سه کتیبه دیگر که روی صخره حکاکی شده، بر 
روی یک ستون سنگی حک شده و در مجاورت 
سایر کتیبه ها قرار داشته است. فدایی این کتیبه 
را همچون دیگر سنگ نبشته های منطقه عالوه 
بر یک میراث مادی به جهت مفاهیم زبانی یک 
میراث معنوی نیز قلمداد و اضافه کرد: در صورت 
تخریب کتیبه ها آن ها قابلیت بازسازی نخواهند 
داشت و در واقع بخشی از میراث فرهنگی و 

معنوی این سرزمین از میان خواهد رفت.
بین  در  نادانی  و  متاسفانه جهل  داد:  ادامه  او 
سوداگران آثار تاریخی و متجاوزان به این آثار 
تا بدانجا رخنه کرده که با انگیزه های واهی گنج 
یابی در درون کتیبه ها و از جمله در درون این 
اثر تاریخی و فرهنگی اقدام به تخریب و انفجار 
بخشی از آن کرده اند. فدایی گفت: اگر چه ستون 
سنگی حامل کتیبه شکسته و به چند قسمت 
و  آن می توان حفره ها  تاج  بر  و  تقسیم شده 
از آن استفاده شده  انفجار  کابل هایی که برای 
از  اما خوشبختانه متن کتیبه  را مشاهده کرد 
تخریب در امان مانده و در آینده نزدیک به همت 
کارشناسان حفاظت و مرمت در تخت جمشید 
قطعات ستون سنگی وصالی و مرمت شده و به 
همراه کتیبه مجدد در جای اصلی خود جانمایی 
و مستقر خواهد شد. همچنین مجتبی دورودی 
متخصص زبان های باستان و از اعضای مرکز 
کتیبه شناسی تخت جمشید دراین باره توضیح 
بار توسط هنینگ  این کتیبه ها نخستین   داد: 
شناسایی و معرفی شده است و بعد از آن گروپ 
)1969( و فرای )1970( خوانش های خود را از 
آن ارائه داده اند. در دهه های اخیر پژوهشگران 
دیگری نیز با استناد به خوانش های قبلی به 
موضوع و محتوای این کتیبه  پرداخته  و به تحلیل 
آنها پرداخته اند؛ اما گزارش ها نشان می دهد که 
کتیبه مذکور در سال های گذشته مفقود می شود 
و برای مدت مدیدی گمان می رفت که کتیبه به 
سرقت رفته یا تخریب شده باشد که خوشبختانه 
در روزهای گذشته به همت کارشناسان مستقر 
در شهر استخر و مجموعه یگان حفاظت پایگاه 

مجدد کشف شد.
عضو مرکز کتیبه شناسی تخت جمشید اضافه 
کرد: این کتیبه همچون سه کتیبه دیگر در شمار 
کتیبه های خصوصی قرار گرفته و حکم گورنوشته 
را دارد و متن آن به ساختن دخمه ای برای فردی 

به نام فرخزاد اشاره دارد.
مسئوالن میراث فرهنگی استان فارس گفته اند 
که سنگ کتیبه به دونیم شکسته شده اما خود 

کتیبه »تقریبًا« سالم مانده است.

طی سال های اخیر گاهی بعضی 
از مسئوالن عراقی مواردی را در 
ارتباط با قرارداد الجزایر مبنی بر 
رودخانه کارون عنوان می کنند که 
چون این رودخانه یک رودخانه 
داخلی است بنابراین مورد ادعایی 
نمی تواند مبنای حقوقی داشته 
باشد.

تجربه جریانات اخیر در حوضه آبریز زاینده رود نشان داد که در مورد مشکالت حوضه های آبریز باید همواره آگاهانه و خردمندانه موضوعات 
مختلف از جمله مباحث اجتماعی، اقتصادی و اثرات مخرب تغییر اقلیم را همگام با تامین منابع آب و مصارف را دنبال کرده تا ناگهان در 
برابر کوهی از مشکالت غافلگیر نشویم. این مورد درباره حوضه های آبریز درون سرزمینی چون تحت حاکمیت دولت بوده در نهایت و با 
گذشت زمان و تالش مردم، بهره برداران و ارکان دولت عملیاتی شده و به نتیجه می رسد ولی در حوضه های آبریز مشترک بین دو یا چند 
کشور این موضوع متفاوت و بسیار دشوار خواهد بود. حوضه آبریز دجله و فرات از جمله حوضه های آبریز بسیار چالشی بوده که چنانچه 
کشورهای دارای منافع مشترک در این حوزه که شامل ترکیه، عراق، سوریه و ایران می شوند نسبت به رعایت حقوق مشترک کشورها 

مسئولیت نپذیرند، قطعا باید در انتظار مشکالت پیچیده در آینده نزدیک باشیم.
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| فعال آب و محیط زیست |

| محسن موسوی خوانساری |

پایش

صیادان در تور محیط بانان قمی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
قم گفت: دو صیاد پرنده و دو صیاد ماهی 
و  قم شناسایی  در  با هوشیاری محیط بانان 

شدند. دستگیر 
حفاظت  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 

محمدرضا  قم،  استان  زیست  محیط 
سال  دو  در  اینکه  به  اشاره  با  عابدی مقدم 
گذشته هیچ مجوز شکار و صیدی در استان 
گذشته  هفته  در  کرد:  اضافه  نشده،  صادر 
چهار متخلف در حوزه شکار و صید دستگیر 

و  به صید  اقدام  متخلفان  از  نفر  دو  شدند. 
دو  و  منطقه کهندان  در  پرندگان  زنده گیری 
در  ماهیگیری  به  اقدام  نیز  متخلفان  از  نفر 

بودند. کرده  قمرود  رودخانه 
صید  ادوات  و  تجهیزات  اینکه  بیان  با  او 
و  کشف  متخلفان  از  ماهیان  و  پرندگان 
ضبط شده است، گفت: از صیادان پرنده 8 
رهاسازی شد  و  وحشی کشف  سهره  قطعه 
تعدادی ماهی صید  نیز  از صیادان ماهی  و 

باید  قانون  اساس  بر  که  شد  کشف  شده 
کنند. پرداخت  را  مربوطه  جریمه های 

عابدی در پایان با اشاره به ممنوعیت خرید و 
فروش و صید و شکار جانوران وحشی، عنوان 
کرد: شهروندان می توانند هرگونه گزارش خود 
این  در  زیستی  محیط  تخلفات  بر  مبنی 
و   36۲07۲99 تلفن های  شماره  با  را  حوزه 

بگذارند. میان  در   3۲60۲981
منطقه  یک  دارای  قم  استان  حاضر  درحال 

 3۲ وسعت  با  دره«  »پلنگ  شده  حفاظت 
هزار هکتار و چهار منطقه شکار ممنوع شامل 
»کهک« با وسعت 33 هزار هکتار، »کهندان« 
حوض  »تاالب  هکتار،  هزار   ۵4 وسعت  با 
سلطان« با وسعت 37 هزار هکتار و »تاالب 
مره« با وسعت 33 هزار هکتار و همچنین 6 
تاالب فصلی و دائمی از جمله حوض سلطان، 
و  غدیر  نمک،  کوه  معصومه،  بهشت  مره، 

است. نمک  دریاچه 

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
14006030601۲00301۵و  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
14006030601۲003016 هیات اولین موضوع 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 مساحت۲40/38 
مربع از پالک ۲۵18 فرعی از 30۲7 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر 
به آدرس خیابان دهخدا ۲4 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 1۵ 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: 1400/09/1۵ 

از طرف محمود قاسمی

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

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

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی  به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  نظر 
رای  برابر  و   1390/09/۲0 مصوب  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
مذکور  قانون   1 ماده  موضوع  اول  هیات  شماره 1400603060060041۵3 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرف مالکانه و 
بالمعارض متقاضی خانم مبارکه جعفری قلعه جوقی فرزند علی اکبر 
شماره  رای  برابر  و  حیدریه  تربت  از  صادره  شناسنامه 116۵  شماره  به 
1400603060060041۵6 هیات اول موضوع ماده 1 قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه به تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای عبدالحسین جعفری قلعه جوقی فرزند شیر محمد به 
شماره شناسنامه شش صادره از تربت حیدریه هرکدام نسبت به سه دانگ 
مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲6/3۵ متر مربع 
)بیست و شش و سی و پنج صدم متر مربع( قسمتی از پالک 607 و 
648 متصل به 604 فرعی از اراضی دیزقند پالک ۲31 اصلی دهستان 
اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
خریداری از مالکین رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق 
روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل و وقوع ملک تسلیم 
ورسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/01

ت ح ج

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

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 وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۵3۵ 1400603060۲۲000 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه تقوی زاده فرزند رمضان بشماره شناسنامه 308 صادره از 
فریمان در یک باب ساختمان به مساحت ۲04 مترمربع پالک ۲۲۲3 فرعی از ۲76 
اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/30

محمد رضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
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 برابر رای 14006030601۲00۲9۲0 هیات اول موضوع 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه 
آباد  آقای/خانم سیده معصومه جعفرنیای خلیل  بالمعارض متقاضی 
فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 1۲1 صادره از کاشمر در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت167/۵۲ متر مربع از پالک 189 فرعی از 
30۲7 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 1۵ 
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: 1400/09/1۵ 

از طرف محمود قاسمی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی                   
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی 
هیأت  شماره1400603060۲۲000۵7۵  برابررای   
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
فریمان  ملک  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتی 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
بشماره  فرزندرجبعلی  کنیزرضاسرجامی طرقی 
باب   دریک  ازمشهد  صادره  شناسنامه8119 
1۵8،۲3مترمربع  مساحت  به  ساختمان 
واقع  از۲76اصلی  فرعی  پالک4۲98 
خانم  رسمی  مالک  از  دربخش13خریداری 
لذابه  است.  محرزگردیده  زاده  قلی  مریم 
فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع 
اشخاص  که  میشوددرصورتی  1۵روزآگهی 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
انتشاراولین  توانندازتاریخ  می  باشند  داشته 
این  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی 
مدت  ظرف  رسید  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره 
اعتراض،دادخواست   تسلیم  ازتاریخ  یکماه 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  خودرابه 
مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض،  وصول 

صادرخواهدشد.   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/17

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/01            
محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادوامالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت و اسناد و 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 
14006030601۲00۲916 هیات اولین موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
خانم  آقای/  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کاشمر  ثبت 
مرضیه بابازاده فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 48 صادره از کاشمر در 
ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت140/37 متر مربع از پالک 
1۵ 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 1۵ 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. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/1۵ 
از طرف محمود قاسمی
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پارس  تیپ  پژو  سیستم  سواری  خودرو  سبز  برگ  
 36 ایران   13 ن   197 پالک  شماره  به   13۸7 مدل 
شاسی  شماره  و   124۸7091656 موتور  شماره 
به محمد رستگار  NAAN01CA0۸E722632 مربوط 

زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شماره 1127
ت ح ج



پیامک شما را دربـاره 
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طرح تشکیل سازمان مدیریت پسماند با حضور کارشناسان بررسی شد

مخالفت بخش خصوصی با تشکیل سازمان پسماند
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران: تشکیل سازمان متمرکز مدیریت پسماند یک گام به عقب است 

| کارشناس پسماندهای صنعتی |

  | محمد علیزاده |

| رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران |

  | سید توحید صدرنژاد |

|  
رنا

 ای
 |

فراخوان جشنواره  
سفرنگاری »اردکان گرام«
و  »ماکوگرام«  جشنواره های  از  بعد 
تولید  محوریت  با  برنامه ای  »دزفول گرام«، 
محتوا و معرفی ظرفیت های گردشگری یکی از 
شهرهای کشور با عنوان »اردکان گرام« با حضور 
بالگرهای سفر در دو بخش وبالگ )انگلیسی 
و فارسی( و اینستاگرام )انگلیسی و فارسی( 
از ۲ تا 7 بهمن ماه در اردکان برگزار می شود. 
از  هدف  جشنواره،  این  دبیرخانه  اعالم  طبق 
معرفی  و  »شناسایی  گرام:  اردکان  برگزاری 
اردکان  شهرستان  گردشگری  ظرفیت های 
)وبالگ،  مجازی  فضای  ابزارهای  طریق  از 
وب سایت و اینستاگرام( است.« بعد از دوران 
رکودی که گردشگری کشور در پی اتفاقات دو 
برگزاری  است،  گذاشته  اخیر پشت سر  سال 
چنین رویدادهایی می تواند زمینه ساز بازگشت 
حیات به گردشگری کشور باشد. برگزار کنندگان 
گردشگری  و  میراث  فصلنامه    جشنواره  این 
گیلگمش، انجمن چارسوق کویر اردکان، موسسه  
فرهنگی هنری چادرملو هستند. براساس اعالم 
در  شرکت  به  عالقمندان  جشنواره  دبیرخانه 
در  مطالعه شرایط حضور  از  بعد  اردکان گرام، 
جشنواره برای شرکت ثبت نام کرده: »وبالگ و 
صفحات اینستاگرام متقاضیان، پس از ثبت نام 
در جشنواره مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد و از 
میان آنها، برگزیدگان به مرحله   اصلی راه پیدا 
می کنند. برگزیدگان به مدت یک هفته مهمان 
مسابقه   در  و  بود  خواهند  اردکان  شهرستان 
شامل  اردکان  شهرستان  می کنند.«  شرکت 
در  و  بوده  خرانق  و  عقدا  مرکزی،  بخش های 
استان یزد قرار دارد و آثار قابل توجه بسیاری در 
حوزه میراث فرهنگی، میراث طبیعی و همچنین 
میراث ملموس و ناملموس در این منطقه قرار 
دارد که می توانند به عنوان جاذبه های گردشگری 
به مسافران داخلی و خارجی معرفی شوند. 
اطالعات  کسب  برای  می توانند  عالقه مندان 
بیشتر در خصوص شرکت در جشنواره و دریافت 
اطالعات تکمیلی و اخبار مرتبط به وب سایت 
جشنواره etravelgram.ir و صفحه  اینستاگرام 

مراجعه کنند.  ardakan.gram

وزارت نیرو اعالم کرد:
کاهش 39 درصدی بارش ها 

نسبت به سال گذشته
با  می دهد  نشان  کشور  در  بارش ها  گزارش 
وجود بارندگی 3۲.6 میلی متری از ابتدای سال 
آبی جاری، همچنان شاهد کاهش 39 درصدی 
به  به سال گذشته هستیم.  بارش ها نسبت 
گزارش وزارت نیرو، میزان بارندگی های کشور 
از ابتدای سال آبی جاری )اول مهر ماه( تا 1۲ 
آذر ماه به 3۲.6 میلی متر رسیده که این رقم در 
مقایسه با بارش های مدت مشابه سال گذشته 
)۵3.1 میلی متر( کاهش 39 درصدی و در 
مقایسه با میانگین بلندمدت با حدود 40.6 
میلی متر بارندگی، کاهش ۲0 درصدی را نشان 
می دهد. بعد از تداوم بارندگی ها در هفته های 
اخیر نگاهی به وضعیت بارش مناطق مختلف 
زمانی  بازه  این  در  می دهد که  نشان  کشور 
استان های گیالن با 4۲9.9 میلی متر، مازندران 
با ۲43.8 میلی متر و گلستان بدون تغییر با 
100.6 میلی متر بارندگی به ترتیب پربارش ترین 

استان های کشور بوده اند.

 معاون فنی گمرک اعالم کرد:
بالتکلیفی نخل ها در مرز 

ایران و قطر
طبق اعالم گمرک ایران از نخل های صادراتی 
برگشت خورده از قطر، ۲98 اصله وارد کشور 
برای  که  اصله   ۲۵0 حدود  ولی  است  شده 
به  بود  شده  اظهار  قطر  به  دوباره  صادرات 
فعال  و  کنسل  خریدار  با  توافق  عدم  دلیل 
به  است.  مانده  باقی  اسکله  در  بالتکلیف 
کشاورزی  جهاد  وزارت  آنچه  ایسنا،  گزارش 
قطر  از  ها  نخل  برگشت  خبر  به  واکنش  در 
داشت که گواهی  حکایت  این  از  اعالم کرد، 
صادراتی  محموله  برای  شده  صادر  بهداشت 
جعلی بوده و در واقع آنچه ارائه شده، گواهی 
نبوده است،  از سوی وزارت جهاد  صادر شده 
داشت. سوال  جای  و  بود  مبهم   اعالمی که 
گمرک  از  نخل ها  وضعیت  آخرین  پیگیری 
 ۲98 برای  که  دارد  حکایت  این  از  ایران 
داخل  به  برگشتی  صادرات  اظهارنامه  اصله 
های  بررسی  از  بعد  که  شده  ثبت  کشور 
صورت گرفته و دریافت مجوزهای الزم اخیرا 
است. شده  وارد  داخل کشور  به  تعداد   این 

شرکت  یک  فنی گمرک،  معاون  اعالم  طبق 
 ۲۵0 اظهار  به  اقدام  ماه  آبان   30 در  دیگر 
برای  خورده،  برگشت  های  نخل  از  اصله 
اما   می کند  قطر  مقصد  به  قطعی  صادرات 
به  را  خود  نامه  اظهار  تقاضای  ماه  آذر   10 در 
 دلیل عدم توافق با خریدار باطل کرده است.
به گفته ارونقی، از مجموع حدود ۵88 اصله 
بود  برگشت خورده  و  به قطر صادر  نخلی که 
۲98 اصله وارد ایران شده و مابقی با گذشت 
بیش از 70 روز از اظهار اولیه، در اسکله مانده و 

هنوز تکلیفی ندارد.

 در هفته های اخیر طی نشستی که فعاالن 
محیط زیست با رئیس جمهور داشتند مسئله 
تشکیل سازمان مدیریت پسماند مطرح شد 
نمایندگان  صحبت های  در  موضوع  این  و 
زیست  محیط  سازمان  رئیس  و   مجلس 
موضوع  همین  داشت،  بازتاب هایی  هم 
آنالین  جلسه ای  تشکیل  برای  شد  بهانه ای 
ایمنی  متخصص  میرکی؛  غالمرضا  با حضور 
علیزاده؛ کارشناس  محمد  زیست،  محیط  و 
صدرنژاد؛  توحید  سید  صنعتی،  پسماندهای 
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مهدی 
نعمتی؛ فعال محیط زیست در حوزه پسماند 
خبری  »پایگاه  اینستاگرامی  صفحه  در  تا 
پسماند ایران« این پیشنهاد را که گویا به طور 
جدی از سوی مسئوالن امر در حال پیگیری 

بررسی کنند. نگاه کارشناسی  از  است، 

در این نشست توحید صدرنژاد در خصوص 
گفت:  کشور  در  پسماند  موجود  وضعیت 
رضایت بخش  کشور  در  پسماند  »وضعیت 
رضایت بخش  وضعیتی  اگر  اما  نیست، 
بازسازی کلی  یا  است  درمان  راه حل  نباشد، 
یک سیستم؟ آیا در مورد مشکالت ناشی از 
حمالت قلبی یا کاهش سوانح هوایی  رئیس 
جمهور فعاالن این حوزه ها را دعوت می کند تا 
در مورد این موضوع اظهار نظر کنند و بعد بر 
باید  می گیرد؟  تصمیم  آنها  اظهارات  اساس 
موارد  بعضی  توجه کنیم که  موضوع  این  به 
مکانیزم و ساختار تخصصی و خاص خود را 
دارد. در بعضی موارد باید ایرادات ساختاری 

را -که به آن منتقدیم- رفع کنیم، نه اینکه 
به طور کلی یک ساختار جدید ایجاد کنیم. 
با  رئیس جمهور چه  افراد حاضر در جلسه 
کسانی بودند؟ ما اگر به تشکل های اجتماعی 
را  یک گروهی  و  نکنیم  توجه  اقتصادی  و 
محترم  هم  بسیار  البته  -که  انتخاب کنیم 
انجام  کارشناسی  کار  هستند-  دلسوز  و 
پیشنهاد  خصوص  در  نژاد  صدر  داده ایم؟« 
معتقد  پسماند  مدیریت  سازمان  تشکیل 
پسماند  مدیریت  متمرکز  »سازمان  است: 
مدیریت  قانون  در  عقب.  به  یک گام  یعنی 
پسماند به رغم ضعف هایی که ده سال بعد 
از اجرای آن مشخص شده -اما قابل اصالح 
است- و با عنایت به اینکه حدود 70 درصد 
از تکالیف مرتبط با آن اجرا نشده است، این 
این  اداره  گرفته که  قرار  توجه  مورد  موضوع 
متمرکز  از  بهتر  غیرمتمرکز  صورت  به  حوزه 
متمرکز  باید  برنامه ریزی  است.  آن  بودن 
نام  به  ساختاری  هم  امروز  همین  باشد، 
به  داریم که  پسماند  مدیریت  ملی  کارگروه 
ترکیب آن نقد داریم اما با اصالح آن و تبدیل 
شدن آن به یک ستاد – و نه یک سازمان- 
باشد.  داشته  بیشتری  تکالیف  و  مسئولیت 
اگر بخواهد به شکل فرمایشی و شش ماه 
کارایی  حتما  بدهد  جلسه  تشکیل  بار  یک 
ندارد. برنامه ریزی و نظارت متمرکز و توسط 
باید صورت  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
جدا  و  حرفه ای  صورت  به  اجرا کامال  گیرد، 
مناسبات  حوزه  در  اصال  گیرد.  صورت  باید 

بازار جایی که بخش خصوصی فعالیت دارد 
یکی از مشکالت ما دخالت سازمان حفاظت 
محیط زیست است.« رئیس اتحادیه صنایع 
بازیافت ایران می گوید: »ما در این حوزه از 
دو موضوع رنج می بریم. یک موضوع اینکه 
اساسا  که  می شوند  مسائلی  وارد  مدیران 
نباید وارد شوند. 90 درصد اختالفات بخش 
خصوصی و مدیران دولتی این است که چرا 
نیست  مربوط  شما  به  مسائلی که  مورد  در 
ورود می کنید؟ و در مقابل همین مدیران در 
ندارند.  حضور  است  تکلیفشان  جاهایی که 
تا  شود  آسیب شناسی  باید  موضوع  دو  این 
بتوانیم به راه حل برسیم. چند سال پیش که 
تب اصالح قانون مدیریت پسماند باال گرفته 
بود، همه می خواستند این قانون را به شکلی 
تغییر دهند. من به یک نکته در این قانون 
اشاره می کنم، در ماده دوم آیین نامه اجرایی 
نام  به  کارگروهی  پسماند،  مدیریت  قانون 
اعضای  تمام  شده که  تعریف  ملی  کارگروه 
آن نماینده دولت هستند. به عبارتی کارگروه 
دولتی مدیریت پسماند است نه کارگروه ملی. 
فکر می کنم به جای تغییرات بزرگ می توان 
با چند اصالح ساده در این کارگروه و تبدیل 
آن به یک ستاد که اختیارات بازدارنده داشته 
باشد، بخشی از مشکالت را حل کرد. نیازی 
ما  مشکل  نیست.  عمده  تغییرات  انجام  به 
در حال حاضر ابزار نیست، ابزار کافی داریم، 
بتوانیم  تا  اصالح کنیم  را  مواردی  باید  فقط 
استفاده بهینه از این شرایط داشته باشیم« 

خصوص  در  علیزاده،  نشست  این  ادامه  در 
حوزه  در  زیست  محیط  سازمان  آیا  اینکه 
پسماند موفق عمل کرده است یا خیر گفت: 
امر درست رفتار، هدف گذاری  »اگر متولیان 
اصولی  شکل  به  کار  کنند،  برنامه ریزی  و 
زیست  محیط  سازمان  رفت.  خواهد  پیش 
ظرفیت ها و فرصت هایی در اختیار دارد و به 
اینکه تمایل داشته در این حوزه موفق  رغم 
استفاده  این ظرفیت ها درست  از  عمل کند، 
نکرده است. اگر رفتار سازمان محیط زیست 
را در حوزه پسماند تحلیل کنیم، باید از ماده 
دو آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند 
رئیس  این کارگروه،   رئیس  شروع کنیم.  
در  عبارتی  به  است.  زیست  محیط  سازمان 
کالن  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  راس 
سازمان محیط زیست قرار دارد. این سازمان 
بعضی  در  عمل کرد  خوب  مقاطع  برخی  در 
موارد هم به حاشیه رفت. مثال در سال های 
ساله   6 تاخیر  یک  با  قانون  تصویب  از  بعد 
طرح جامع مدیریت پسماند تدوین شد. این 
طرح همه دستگاه های اجرایی را مکلف کرد 
را  خود  برنامه  مصوبه کارگروه  اساس  بر  تا 
ارائه کنند. با تغییر و تحول مدیریت ها، برنامه 
جامع مدیریت پسماند به کلی فراموش شد 
علیزاده  رفت.«  بایگانی  به  تالش ها  تمام  و 
معتقد است: »بحث نظارتی سازمان محیط 
زیست صرفا با داشتن برنامه و ابالغ آن به 
دستگاه اجرایی و بر اساس قانون امکان پذیر 
است. در ادامه این جلسه میرکی که در حال 

حاضر ساکن کانادا است درباره تجربه شهر 
ونکوور در خصوص مدیریت پسماند می گوید: 
به  پسماند  مدیریت  بحث  عمال  کانادا  »در 
شکل متمرکز اما تلفیقی است. هر کدام از 
پسماند  تولید صنعتی، مسئولیت  واحدهای 
پسماند  مدیریت  موضوع  در  دارند.  را  خود 
یک قانون کلی تدوین شده است، و برخی 
دولتی  مراکز  و  شهرداری  به  را  مسئولیت ها 
شیوه نامه های  مراکز  این  کرده اند.  تفویض 
تهیه  موارد  جزیی ترین  برای  را  اجرایی 
داده اند.  کرده و در دسترس شهروندان قرار 
زندگی  سبک  با  متناسب  شیوه نامه ها  این 
شهروندان و پیشرفت تکنولوژی مدام به روز 

می شود.

 شهروند هم وظیفه دارد حق شهروندی خود 
از  ساالنه که  مالیات  از  -بخشی  بپردازد  را 
شهروندان دریافت می شود به بخش پسماند 
که  روزی  در  و  می شود-  داده  تخصیص 
شهرداری ها مشخص می کنند کلیه زباله های 
خود را تفکیک کرده و بیرون منزل بگذارد تا 
آنها  برای جمع آوری  ماشین های مخصوصی 
اقدامات  در خصوص  میرکی   » اقدام کنند. 
هم  از سطح شهر  زباله ها  از جمع آوری  بعد 
دفع  اصلی  مرکز  به  زباله ها  »این  می گوید: 
هر  خصوصی  پیمانکاران  و  می رود  پسماند 
عهده  به  را  زباله ها  تفکیک  از  بخشی  کدام 
گرفته است. و زباله هایی که امکان بازیافت 
منتقل  ویژه  پسماند  دفن  مرکز  به  ندارند 
و الیه الیه  بهداشتی  به صورت  می شوند که 
دفن می شود. در این مرحله انرژی و گاز از 
آنها  زباله ها استحصال می شود، شیرابه  این 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  و  شده  تصفیه 
تاسف من از این باب است که این موارد به 
نبودن  اما  انجام است  قابل  ایران  راحتی در 
مدیریت منسجم و بلند مدت باعث می شود 
طرح ها به سرانجام نرسد«  صدرنژاد در ادامه 
در  پسماند  مالکیت  موضوع  به  جلسه  این 
کشور و خالءهای قانونی در این زمینه اشاره 
کرده و گفت: »یکی از خالهایی که ما در ایران 
داریم رژیم مالکیت در حوزه مدیریت پسماند 
است. با توجه به مقررات حاکم بر ایران باید 
استناد کنیم به قانونی که تاکید دارد شهرداری 
در ازای کاالی با ارزشی که یک شهروند دور 
شهرداری  اگر  پس  دارد.  تعهداتی  می ریزد، 
ضایعات ارزشمند را جمع آوری می کند باید به 
این نکته توجه کند که ملزم است تا اقداماتی 
انجام  ارزشمند  کاالی  این  ازای  در  هم 
برنامه کاهش  اقدامات  این  جمله  از  دهد. 
است.«  مبداء  در  تفکیک  و  پسماند  تولید 
به  بی توجهی  موضوع  به  همچنین  صدرنژاد 
تاکید  قانون مدیریت پسماند  در  شهروندان 
پایدار  سیاستگذاری  »شاکله  و گفت:  کرده 
مشارکت شهروندان  زیست  محیط  حوزه  در 
انتهای  تا  ابتدا  از  ما شاهدیم که  اما  است. 
از  نامی  ایران،  در  پسماند  مدیریت  قانون 
از  است.  نشده  برده  یا »شهروند«  »مردم« 
طرفی مدیرانی که در این سال ها مسئولیتی 
را کنار  خود  وظایف  از  بخش هایی  داشتند، 
گذاشته و وارد بخش هایی شده اند که به آنها 
ارتباطی ندارد« علیزاده در پایان این نشست 
تاکید  پسماند  موضوع  به  توجه  ضرورت  به 
از بحث محیط  گرده و گفت: »پسماند جدا 
جیوه  کیلوگرم   1۵00 ساالنه  نیست.  زیست 
از طریق المپ های حاوی جیوه وارد محیط 
اسنادی  اساس  بر  می شود.  کشور  زیست 
که از طریق سازمان ملل منتشر شده است، 
۵0 درصد از بیماری های شایع در بین عموم 
مردم مرتبط با حوزه پسماند و محیط زیست 
است. پسماند موضوع کم اهمیتی نیست، با 
ارتباط  غذایی  امنیت  و  ملی  امنیت  موضوع 

دارد«

»در حال حاضر مدیریت پسماند در کشور متولی مشخصی ندارد و الزم است تا سازمانی مستقل برای پیگیری وضعیت پسماند در کشور 
ایجاد شود« این سخنی است که  رئیس جمهور چندی پیش در جلسه ای که با فعاالن محیط زیست داشت، بیان کرد. اما این اظهارات 
با واکنش هایی از سوی فعاالن محیط زیست که در حوزه پسماند فعالیت دارند مواجه شده است.  رئیس فراکسیون توسعه پایدار 
مجلس هم اخیرا در اظهاراتی اعالم کرده است: »ساماندهی پسماند در کشور فوری و مسئله ای حیاتی است. ساختار تشکیالتی فعلی، 
تناسب الزم و توان پاسخگویی به نیازهای بخش پسماند کشور را در رابطه با امور راهبردی علمی، اجرایی و نظارتی را ندارد« کارشناسان اما 
تحلیل های دیگری از پیشنهادی که در جلسه  رئیس جمهور با فعاالن محیط زیست مطرح شد، دارند. شنبه شب چهار نفر از کارشناسان 

این حوزه در گفت و گویی آنالین به تشریح دیدگاه های خود در خصوص تشکیل سازمان مدیریت پسماند پرداختند.

اگر متولیان امر درست رفتار، 
هدف گذاری و برنامه ریزی 
کنند، کار به شکل اصولی 

پیش خواهد رفت. سازمان 
محیط زیست ظرفیت ها و 

فرصت هایی در اختیار دارد و 
به رغم اینکه تمایل داشته در 
این حوزه موفق عمل کند، از 

این ظرفیت ها درست استفاده 
نکرده است

ساختاری به نام کارگروه ملی 
مدیریت پسماند داریم که به 

ترکیب آن نقد داریم اما با 
اصالح آن و تبدیل شدن آن به 
یک ستاد – و نه یک سازمان- 

مسئولیت و تکالیف بیشتری 
داشته باشد. اگر بخواهد به 
شکل فرمایشی و شش ماه 
یک بار تشکیل جلسه دهد 

حتما کارایی ندارد

آگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای

- دارا بودن کد شناسه ملی برای شرکت در مناقصه الزامی است.
- ارسال اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل فیش واریزی در مهلت مقرر )تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 
مورخ 1400/09/30( به دبیرخانه و امور پیمان های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان الزامی 

است.
- ارائه گواهی صالحیت ایمنی کار الزامی است.

- ارائه آنالیز پیشنهاد و قیمت الزامی است.
- مدت اعتبار پیشنهادها 3 )سه( ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.

*الزم به یادآوری است که پیشنهادات بایستی شفاف واضح و عاری از هرگونه ابهام بوده و به پیشنهادات 
به  قانونی  از مهلت  بعد  پیشنهاداتی که  یا  و  نامه  اسناد کافی، فاقد ضمانت  فاقد  یا  و  مخدوش، مشروط 
کمیسیون مناقصه برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. جلسه گشایش پیشنهادها رأس ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 1400/10/01 در محل سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با 
حضور اعضاء کمیسیون مناقصات برگزار میگردد و حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان) بامعرفی 

نامه رسمی( در جلسه بازگشایی پیشنهادات بالمانع می باشد . 
ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده گان مناقصه می باشد.کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان درنظردارد عملیات ذیل را از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی – ملی خود، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت ها و یا مؤسسات حفاظتی 
واجد شرایط )دارای گواهي صالحيت معتبر در رشته خدمات حفاظتی و مراقبتی از سازمان برنامه و بودجه یا مراجع ذیصالح( واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند دعوت 
setadiran. و درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )http//iets.mporg.ir : می گردد، حداکثرتا 3 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی مناقصه، برای دریافت اسناد از طریق پایگاه اطالع رسانی مناقصات )سایت
ir اقدام )مهلت دریافت اسناد: 1۸/ 1400/09( و پیشنهادات خود را بر اساس آئین نامه مناقصات دولتی به همراه تضمين شرکت در مناقصه )در وجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان( از طریق سامانه 
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امضاء دیجیتال به همراه آنالیز( را حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1400/09/30 بارگذاری نمایند.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان

مدت اجرامحل اجرامساحت )هکتار(موضوع مناقصهشماره مناقصه

گشت و مراقبت و اطالع رسانی از عرصه های منابع طبیعی۲14/00/14
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)یک میلون و چهارصد هزار(
عرصه های منابع طبیعی جنوب کرمان شامل شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، 

کهنوج، رودبارجنوب، قلعه گنج، فاریاب و منوجان
7 ماه
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مقرر  که  بود  منطقه ای  اولین  هرندی، 
رفع  برای  مشترک  »عملیات  شد، 
شود.  آغاز  آن  در  اجتماعی«  آسیب های 
حسن زاده،  سردار  آبان،   30 را  خبر  این 
فرمانده سپاه محمد رسول هللا به رسانه ها 
اولین  آذر   ۵ که  کرد  اعالم  او  داد. 
در  عرصه ها  همه  در  مشترک  عملیات 
»متاسفانه  می شود:  آغاز  هرندی  محله 
داریم.  دیده  آسیب  محله  چند  تهران  در 
یک  خود  تجربیات  با  بسیج  اخیرًا 
تهران  دیده  آسیب  6 محله  برای  قرارگاه 
ظرفیت های  با  است  قرار  و  ایجاد کرده 
آذر   ۵ از  ویژه گروه های جهادی  به  خود 
همه  در  مشترک  عملیات  اولین  ماه 
شود.«  آغاز  هرندی  محله  در  عرصه ها 
معاون  توکلی زاده،  امین  که  آنطور 
تهران  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
حضور  جزییات  توضیح  در  پیشتر  نیز 
گفته  پیام ما  روزنامه  اجتماعی  قرارگاه 
بود، سپاه و قرارگاه خاتم االنبیا، با حضور 
هرندی  که  آسیب خیز  نقطه  پنج  در 
»کفالت  است  قرار  آن هاست  از  یکی 

اجتماعی« را در محالت به عهده بگیرند. 
هر  توکلی زاده،  نظر  از  اجتماعی  کفالت 
نوع حمایت اجتماعی عنوان شد: »وقف، 
صدقه، ایثار و… این  موضوعات در وجود 
بتوانیم  اگر  است.  ایرانی ها  ما  همه 
صدقه  این  یعنی  هدایت کنیم  را  این ها 
همان  اجتماعی  آسیب های  رفع  برای 
کفالت  معنای  شود،  استفاده  محله 

است.«
شهر   1۲ منطقه  در  محله ای  هرندی، 
شهرداری  ادوار  مدیران  که  است  تهران 
مسائل  از  آن  پاکسازی  درباره  نیز  تهران 
دوره  در  بودند.  داده  وعده  اجتماعی 
منطقه  این  نیز  شهری  مدیریت  جدید 
شهر  شورای  اعضای  شد  و  آمد  محل 
کمیسیون  عضو  امانی،  ناصر  بود،  تهران 
بود  افرادی  از  یکی  بودجه  و  برنامه 
در  او  داشت.  بازدید  منطقه  این  از  که 
ملک   ۵00 که  بود  گفته  شورا  صحن 
به  منطقه  این  در  شهرداری  شده  رها 
در  او  است.  شده  تبدیل  معتادان  مامن 
تاکید  ارائه می کرد  به صحن  گزارشی که 

از  واکنشی  هیچ  بدون  اهالی  داشت که 
می کنند:  عبور  اجتماعی  آسیب های  کنار 
هیچ  محله؛  این  در  هزینه کردی  »هر 
که  نیست  امنیتی  چون  ندارد؛  فایده ای 
بوی  و  رنگ  بتوان  امنیت  این  سایه  در 
داد. سرقت، مختص یک  تغییر  را  محله 
هر  ساعت،  هر  و  روز  هر  نیست،  شب 
چیزی که قیمتی داشته باشد، به سرقت 
از دریچه فاضالب تا سیم تلفن  می رود. 
تمام  حل  امانی  به گفته  برق.«  و کابل 
شهرداری  عهده  به  هرندی  معضالت 
نیز  نهاد  این  همزمان  اما  نیست  تهران 
کند.  خالی  شانه  خود  وظایف  از  نباید 
محله گودهایی  در  »زمانی  بود:  او گفته 
کلونی  و  تجمع  محل  که  داشت  وجود 
گود  این  تهران  شهرداری  بود،  معتادان 
را تبدیل به بوستانی محصور کرد. اهالی 
می گویند؛ حاال معتادان از آن گود خارج 
خیابان  و کنار  کوچه ها  در  بیشتر  و  شده 
محله  اگر  دارند.  حضور  و  شده  پخش 
چند  عقب نشینی  با  و  خارج  بن بست  از 
شود،  عریض  محله  اصلی  خیابان  خانه، 

می کند.« پیدا  بهبود  اوضاع 

بازدید رئیس دولت از هرندی 
هرندی  اجتماعی  آسیب های  آوازه 
ابراهیم  و  رسید  نیز  جمهوری  ریاست  به 
روز  نیز  سیزدهم  دولت  رئیس  رئیسی، 
جمعه 1۲ آذر ماه از منطقه هرندی بازدید 
نوشته  دولت  خبرگزاری  که  آنطور  کرد. 
استفاده  بازدید  این  در  رئیسی  است،  
از ظرفیت بسیج برای بازسازی و اصالح 
بود.  دانسته  ضروری  را  محله  وضعیت 
از  شماری  بازدید  این  در  همچنین 
پیرامون  خود  دغدغه های  هم  ساکنان 
برخورد  و  متجاهر  معتادان  جمع آوری 
مطرح کردند.  را  مواد  توزیع کنندگان  با 
راستای  در  می رسید  نظر  به  دیداری که 
همان سیاست های  به  بخشیدن  رسمیت 
قرارگاهی بود که از مدتی قبل در هرندی 

بود.  شده  آغاز 

جمع آوری آغاز شده است 
معاون  توکلی زاده،  که  آنطور 
تهران  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
جمع آوری  می گوید  ما  پیام  روزنامه  به 
در  که  است  اقدامی  اولین  معتادان 
در  هرندی  چون  آسیب خیزی  محالت 
شده:  آغاز  قرارگاهی  سیاست های  حوزه 
آغاز  را  جمع آوری  است که  مدتی  »ناجا 
آخرین  تشریح  در  او  است.«  کرده 
تهران  شهر  اجتماعی  قرارگاه  اقدامات 
با  کشور  اجتماعی  »شورای  می گوید: 
حضور آیت هللا  رئیسی شکل گرفته است 
استان  اجتماعی  شورای  آن  تناسب  به 
گرفت،  شکل  استاندار  حضور  نیز  تهران 
تهران  کار  تقسیم  استانداری  جلسه  در 
معلوم شد. رئیس قرارگاه اجتماعی شهر 
آقای  و  شد  اعالم  تهران  شهردار  تهران، 
او  را شروع کردند.«  زاکانی هم جلسات 
منطقه  از  رئیس جمهوری  بازدید  درباره 
رئیسی  »آیت هللا  می گوید:  نیز  هرندی 
شدند  وارد  سیاست گذاری  حوزه  در  هم 
تشکیل  را  کشور  اجتماعی  شورای  و 
و  آوردند  در  را  ملی  کار  تقسیم  دادند، 
را هم مشخص  تهران  استان  تقسیم کار 
کردند، خودشان هم برای بازدید میدانی 
و اینکه چه اتفاقی افتاده است، به محله 
شوش و هرندی رفتند.« او درباره حضور 
دیده  آسیب  محالت  در  نظامی  نهادهای 
که  مجموعه هایی  »همه  می گوید:  نیز 
اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  می توانند 
اکنون  و  کردیم  فراخوان  را  کنند  کمک 
را  جمع آوری  ناجا  اکنون  می کنند،  کمک 
و هرجا ظرفیت  خالی  است  شروع کرده 
فکر  به  و  می کنیم  استفاده  آن  از  داریم 
هستیم.« نیز  جدید  ظرفیت های  ایجاد 

دستگاه ها  پذیرش  سهم  افزایش 
رویکرد  متجاهر،  معتادان  جمع آوری 
حضور  با  تهران  شهرداری  دیروز  جلسه 
فرمانداری،  استانداری،  از  نمایندگانی 
نیروی انتظامی، بهزیستی و ستاد مبارزه 
این  در  زاکانی  بود.   … و  مخدر  مواد  با 
جلسه گفته بود که گام اول شهرداری در 
اجتماعی  معضالت  به  رسیدگی  راستای 
متجاهر  معتادان  جمع آوری  تهران،  شهر 
ظرفیت  نفر  هزار   10 به  »قریب  است: 
انجام  تقسیم بندی های  در  داریم که  نیاز 
نیز  دستگاه ها  سایر  پذیرش  سهم  شده 
و  یابد  افزایش  باید  که  است  مشخص 
ساماندهی  است  این  توجه  قابل  نکته 
معتادان با زخم باز و زنان معتاد اهمیت 
مراکز  ظرفیت  باید  زمینه  این  در  و  دارد 

دهیم.  افزایش  را  معتاد  زنان  پذیرش 
سم زدایی  هویت یابی،  را  بعدی  گام  او 
مهارت آموزی  و  خانواده  با  ارتباط  و 
بود  و گفته  بود  خوانده  متجاهر  معتادان 
کانون  بردن  بین  از  بعدی  گام های  که 
تجمع  معتادان است: »جلسه ما ناظر بر 
این موضوع است که معتادان متجاهر با 
دیگر  تا  شوند  ساماندهی  زمان بندی  چه 
در شهر نباشند و نکته دیگر از بین بردن 
برخی  دیگر  تا  آن هاست  تجمع  کانون 
مجدد  رجوع  برای  جذابیتی  محله ها 
باید  که  باشد  نداشته  متجاهر  معتادان 
ایجاد  زمینه  این  در  مشخصی  چارچوب 
کنیم و تمهیدات الزم را داشته باشیم.« 
او در گزارشی که در سایت روابط عمومی 
است،  شده  منتشر  تهران  شهرداری 
جایگاه  مددسراها  که  است  کرده  اعالم 
معتادان  نه  و  است  بی خانمان  افراد 
افراد  برای  مددسراها  »ظرفیت  متجاهر: 
معتادان  امروز  و حضور  است  بی خانمان 
جایی  که  است  دلیل  این  به  آنجا  در 
برای نگهداری آنها وجود ندارد. همچنین 
تا  می کنیم  مذاکره  بیمارستان ها  با 
پذیرش  زمینه  در  الزم  ظرفیت های 

شود.« ایجاد  متجاهر  معتادان 

منطقه  در  جمع آوری ها  آغاز  باوجود 
عنوان  به  می رسد  نظر  به  که  هرندی 
معین  اجتماعی  قرارگاه های  پایلوت 
نهادها  حضور  نتیجه  هنوز  است،  شده 
که  رویکردی  و  حضور  نیست.  روشن 
پیشتر  اجتماعی  حوزه  کارشناسان 
سیامک  بودند.  داده  هشدار  آن  پیرامون 
این  از  پیش  جامعه شناس  زند رضوی، 
و  »جمع آوری  بود:  گفته  »پیام ما«  به 
مخدر  مواد  با  مبارزه  اردوگاه  تشکیل 
سال ها تجربه شده  و مشخص شده که 
است  نشده  حل  اعتیاد  موضوع  تنها  نه 
پیدا کرده است.« فاجعه باری  ابعاد  بلکه 

استاد  و  جامعه شناس  روشنفکر،  پیام 
با  این در گفت وگو  از  دانشگاه هم پیش 
قرارگاهی  رویکرد  از  انتقاد  با  »پیام ما« 
بود: »در حوزه  اجتماعی گفته  به مسائل 
می شود  تاکید  همواره  اجتماعی  مسائل 
نه  باشیم.  داشته  اجتماعی  رویکرد  که 
رویکرد پزشکی و انتظامی و جرم انگارانه 
چون  مهندسی؛  حتی  نه  و  قضایی  و 
مختلف  دوره های  در  ادبیات  این  تمام 
در  و  بوده  حاکم  اجتماعی  فضای  در 
ساماندهی  و  واژه های کنترل  از  دوره ای 

می شد.« استفاده  و … 

| پیام ما | شورای شهر تهران، دیروز 14 آذر 
بودند که  معلوالن  از  تعدادی  میزبان  درحالی 
فضای این شورا پذیرای معلوالن نبود و ویلچر 
یکی از نمایندگان جامعه معلوالن نتوانست از 

یکی درهای ورودی به صحن عبور کند. 
که  شورا  اعضای  با  معلوالن  جامعه  نشست 
می شد،  برگزار  نیز  قبلی  دوره های  در  معموال 
مدیرعامل  مروتی،  بهروز  حضور  با  نیز  دیروز 
کمپین معلوالن، فاطمه دهقانی، نماینده جامعه 
کودکان کم توان ذهنی و سهیل معینی، عضو 
ستاد مناسب سازی با حضور در صحن شورای 
مدیریت  اعضای  از  را  مورد  چند  تهران  شهر 
دیدار  این  در  مروتی  خواستار شدند.  شهری 
خطاب به شورای شهر تهران خواست تا مناسب 

سازی را از شورای شهر تهران آغاز کنند.
 او گفت: »وقتی دو سال پیش برای اولین بار 
در صحن شورا خدمت اعضای شورا رسیدیم 
اینجا رمپ هم نداشت که افراد دارای معلولیت 
دومین  برای  امروز  آمد کنند،  و  رفت  بتوانند 
ورودی  در  یافتیم  شورا حضور  این  در  که  بار 
اینجا مطرح  در  مشکل وجود داشت. سوالی 
است و آن اینکه اگر فرد ناشنوایی بخواهد به 
شورای شهر بیایند و ارتباط برقرار کند آیا کسی 
به عنوان مترجم در شورا و یا شهرداری حضور 

دارد؟« مروتی در این دیدار همچنین به مساله 
معتقد  او  اشاره کرد.  نیز   1401 بودجه  الیحه 
است که اعتبارات مربوط به حوزه معلوالن در 
الیحه بودجه 1401 حتی از بودجه امسال نیز 
کمتر است.  موضوعی که سبب شده تا جامعه 
سازمان  مقابل  پیاپی  روز  دو  برای  معلوالن 
برنامه و بودجه کشور تجمع کنند و خواستار 
بازنگری در آن شوند. او به بودجه شهرداری و 
لزوم نگاه ویژه به معلوالن در آن نیز اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر مسئله مهم الیحه بودجه 

1401 شهرداری در پیش روی است.
 لذا خواهش می کنم طبق نامه ای که یک هفته 
پیش به اعضای شورا ارسال کردیم نگاه ویژه ای 
در مسئله  ما  بودجه 1401 شهرداری شود.  به 
حمل و نقل دچار مشکل هستیم و می خواهیم 
توجه بیشتری به این موضوع شود.« پس از او 
فاطمه دهقانی، نماینده کودکان کم توان ذهنی 
این  خانواده های  عمده  مشکالت  از  یکی  نیز 
کودکان را حضور ایمن  آن ها در شهر دانست و 
گفت: »شهر باید برای شهروندان در دسترس 
و ایمن باشد، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر 
داشته  مدون  برنامه های  باید  شهر  معماری 
باشد. شاید اقدام در این زمینه هزینه باالیی 
باعث  آن  اجرا  ولی  ندهد  اختصاص  خود  به 

می شود تا شهر دسترس پذیر شود. 
او همچنین از شهرداری خواست تا دست کم 
یک پارک در هر منطقه ایمن سازی شود. به 
گفته او بیشتر بوستان ها در نزدیکی خیابان های 
اصلی قرار دارند و بدون هیچ حصاری که بتواند 
آن ها را از خیابان جدا نگهدارد: »این کودکان 
با  باشند  نداشته  خطرات  از  درکی  شاید  که 
رو  به  رو  ناگوار  حوادث  با  ساده  دویدن  یک 
جامعه  نماینده  معینی،  سهیل  می شوند.« 
نابینایان هم که خود عضو ستاد مناسب سازی 
هیچ  تا  خواست  شهری  مدیریت  از  است، 
پروژه ای بدون پیوست دسترس پذیری افتتاح 
بوده ایم که  او گفت: »متاسفانه شاهد  نشود. 
بازده  یک  با  مترو  ایستگاه های  آسانسورهای 
زمانی شش ماه پس از بهره برداری ایستگاه راه 
اندازی شده است که این موضوع باید خاتمه 
پیدا کنند. معینی همچنین از شهرداری تهران 
پیمانکارانی که گواهینامه  ورود  از  تا  خواست 
دسترس پذیری ندارند در مناقصات جلوگیری 
کند.  بعد از مطالبات نمایندگان جامعه معلوالن، 
تهران  به شهرداری  تذکراتی  نیز  اعضای شورا 
دادند. زهرا شمس احسان با بیان این که دو 
هزار و 304 بوستان در شهر تهران وجود دارد 
که کمتر از 3 درصد آنها مناسب سازی شده 

است، گفت: از مجموع 1۲ هزار کیلومتر پیاده 
رو در تهران حدود 300 کیلومتر یعنی کمتر از ۵ 
درصد شرایط مناسب برای افراد کم توان را دارد 
و از 141 ایستگاه مترو تنها 19 ایستگاه مناسب 
سازی شده است و باید بگویم کالن شهر تهران 
کمترین انطباق با حداقل نیاز افراد آسیب پذیر 

را دارد.
 جعفر بندی شربیانی نیز گفت: یکی از نیازهای 
ایجاد  تاکید کرده اند،  آن  به  بارها  معلوالن که 
آسانسور در ایستگاه های مترو است.  این در 

حالی  است که تعدادی از ایستگاه های مترو در 
شهر تهران فاقد آسانسور بوده و همین مساله  
دچار  مترو  شبکه  از  استفاده  در  را  معلوالن 

مشکل کرده است.
شهرداری  نیز  سلیمانی  نرجس  ادامه  در   
و  توان یابان  تعداد  تا گزارش  خواست  تهران 
توان خواهان شاغل در شهرداری و سازمان های 
تابعه با نوع رابطه استخدامی آنها را به شورای 
شهر ارسال کنند: ظرفیت مصوبات شورا پس از 
دریافت گزارش در اختیار بهبود نظام جذب و به 

کارگیری معلوالن خواهد بود.
شبکه  مناسب سازی  و  اصالح  دوم  وجه  در   
پیاده رو برای کم بینایان و روشندالن و تجهیز 
مناسب   اسباب  و  معابر  و  میادین  تقاطع ها، 
برای ناشنوایان و اصالح مجموعه کلیه خدمات 
این جامعه   نیاز  به  برای پاسخگویی   شهری 

مورد  تقاضا از شهردار محترم تهران است.

طرح تکراری جمع آوری معتادان متجاهر با حمایت شهرداری تهران و مشارکت نهادهایی چون بسیج در حال انجام است

آغاز سیاست قر ار گاهی از »هر ندی«
توکلی زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران: همه مجموعه هایی که می توانند در حوزه آسیب های اجتماعی کمک کنند 
را فراخوان کردیم و اکنون کمک می کنند

ناجا جمع آوری معتادان را شروع کرده است، هرجا ظرفیت  خالی داریم از آن استفاده می کنیم و به فکر ایجاد ظرفیت های جدید 
نیز هستیم

مطالبه نمایندگانی از جامعه معلوالن از پارلمان شهری تهران: 

مناسب سازی را از ساختمان شورای شهر آغاز کنید
معینی، از اعضای جامعه معلوالن: شهرداری تهران از ورود پیمانکارانی که گواهینامه دسترس پذیری ندارند  در مناقصات جلوگیری کند

یک فوریت طرح اصالح مصوبه 
 مدیریت تعارض منافع 

در شورای شهر تهران تصویب شد 

 تالش برای پایان
 فامیل بازی در  پایتخت 

یک فوریت طرح اصالح مصوبه مدیریت تعارض 
تهران،   شهر  شورای  دیروز  جلسه  در   منافع 

یکشنبه 14 آذر تصویب شد. 
به گزارش روزنامه پیام ما، این طرح که به نوعی 
اصالح طرح مدیریت تعارض منافع در شورای 
پنجم شهر تهران است، با جزئیات زیر در دستور 
به  توجه  با  گرفت. طرح  قرار  کار شورای شهر 
ضرورت شفاف سازی و علی رغم تصویب مصوبه 
تعارض منافع در شورای پنجم به دالیل طوالنی 
شدن مراحل تصویب آن و عدم اجرای کامل و 
نواقص موجود ضرورت دارد این مصوبه تکمیل 
و به روز رسانی شود. اعضای شورای ششم با این 
رویکرد که شورای پنجم به مصوبه خودشان عمل 
نکرد و باعث رویگردانی افکار عمومی از خودشان 
مطرح  دوباره  طرح  این  اصالحی  است،  شده 
فضای  و  روانی  هزینه های  ایجاد  است.  شده 
سنگین علیه شورای ششم یکی دیگر از دالیل 
طرح تعارض منافع است. هزینه هایی که موجب 
کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم درون و بیرون 

شهرداری شده است.
ناصر امانی از طراحان این طرح تاکید کرده است: 
در این طرح پیشنهاد داده شده که در بخش ۲، 
ماده ۲ طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری 
تهران که در آن تاکید شده: »شرکت هایی که 
و  تهران  شهرداری  مدیران  بستگان  و  مدیران 
پنج درصد  از  بیش  میزان  به  تابعه  واحدهای 
یا  هستند  سهامدار  آن ها  در  شرکت  سرمایه 
مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره 
بازرسی، حسابرسی، مشاوره  نظارت،  یا هیات 
و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی توانند 
طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه 
قرار گیرند.« عبارت اعضای شورای اسالمی شهر 
تهران در مدت عضویت اضافه شود.او اضافه کرد: 
همچنین در این طرح پیشنهاد شده که در بخش 
دوم ماده 3 بخش چهارم مواد 10 و 11، بخش 
پنجم ماده 1۲ و بخش ششم ماده 14 و بخش 
هفتم ماده 1۵ نیز در کنار عبارت مدیران شهرداری، 
عبارت اعضای شورای اسالمی شهر اضافه شود. 
همچنین براساس پیشنهاد مطرح شده در این 
طرح تمامی انتصاب های صورت گرفته از تاریخ 
پانزده مرداد امسال از سوی کمیسیون نظارت 
حقوقی بررسی و چنانچه برخالف این اصالحیه 
تشخیص داده شود کان لم یکن می شود.به گفته 
امانی؛ در پایان بخش پیشنهادات این طرح نیز 
تاکید شده که کارکنان شهرداری، رسانه ها و حتی 
شهروندان می توانند موارد و مصادیق نقض این 
مصوبه را به کمیسیون نظارت گزارش دهند و 
کمیسیون نظارت شورا نیز موظف است که خارج 

از نوبت به آن ها رسیدگی کند.
عالوه بر ناصر امانی، مهدی عباسی، سید محمد 
تشکری  سیدجعفر  نجفی،  سوده  آقامیری، 
هاشمی، حبیب کاشانی، جعفر بندی شربیانی، 
زهرا شمس احسان، علی اصغر قائمی، مهدی 
اقراریان و نرجس سلیمانی از امضا کنندگان طرح 
مذکور بودند، طرحی که البته در ابتدا گفته شد 
حدود 1۲ نفر آن را امضا کردند و رسانه ها از پس 
گرفتن امضای اعضا پای این طرح خبر داده 
بودند. در جلسه دیروز نیز تمام حاضران شورا به 
غیر از مهدی بابایی و میثم مظفر به این طرح 

رای مثبت دادند. 

کلیات طرح صیانت
 از سالمت اداری در شورای 

شهر تبریز تصویب شد
رئیس شورای اسالمی تبریز گفت: طرح صیانت 
موجب  فساد(  )سوت زنی  اداری  سالمت  از 
شهرداری  به  کمک  و  شورا  نظارت  افزایش 
می شود. به گزارش ایرنا، حجت االسالم رسول 
برگی، با بیان اینکه طرح سوت زنی در کشورهای 
در  طرح  این  افزود:  می شود،  اجرا  مختلف 
اصفهان  در  ظاهرا  و  تهران  مشهد،  شهرهای 
یک  مدیر  اینکه  داشت:  اظهار  او  است.  فعال 
اتاق  برای  تومان  میلیون  نظارتی چندین  نهاد 
خود هزینه می کند و هر کس را که اعتراضی 
داشته باشد با هتاکی پاسخ می دهد که بروید 
درست  بگذارید،  است  بلند  هرجا  را  دستتان 
نیست؛ باید یک تشکلی تشکیل و این امورات 
آن  به  شورا  و  شهردار  و  شود  بررسی  آنجا  در 
دسترسی داشته باشند. رئیس شورای اسالمی 
تبریز با تاکید بر اینکه نیاز است نهادی باشد 
تا مردم، رئیس و کارمند شجاعت داشته باشد 
که حرفشان را بزنند، گفت: ما می خواهیم قدرت 
مشکالت  و  برده  باال  شورا  طریق  از  را  نظارت 
شهروندان و کارکنان را حل کنیم. حجت االسالم 
برگی، با اشاره به تصویب کلیات طرح صیانت از 
سالمت اداری در این جلسه ادامه داد: از امروز 
به مدت یک ماه، کمیسیون تحقیق و نظارت 
موظف به تدوین آیین نامه کار کمیسیون صیانت 
سالمت اداری می شود. شهردار تبریز نیز در این 
از  از تصویب طرح صیانت  با استقبال  جلسه 
سالمت اداری گفت: باید فرایندهای این طرح 
نیز به صورت دقیق مشخص شود تا شاهد حجم 

گسترده ای از پیام ها نباشیم.

»توجه توامان به روح شهر 
کنار کالبد آن«، کلیدواژه های 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
برای توجه به حوزه اجتماعی 
شهر تهران بود

»توجه توامان به روح شهر کنار کالبد آن«، کلیدواژه های علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای توجه به حوزه اجتماعی شهر تهران بود. او در 
اولین روزهای حضورش در شهر تهران به آمار معتادان شهر استناد می کرد و از سیاست های قرارگاهی برای »سامان دادن« به آسیب های 
اجتماعی می گفت که مناطق جنوبی شهر تهران را در برگرفته است. کلیدواژه هایی چون »جمع آوری معتادان متجاهر« و »ضرب االجل 
شش ماهه رفع آسیب های اجتماعی شهر تهران« از عبارات پرتکرار در مصاحبه های زاکانی بودند که به نظر می رسد او با استمداد از آن ها 
توانسته سکان پاکسازی محالت آسیب خیز تهران از مسائل اجتماعی را به عهده بگیرد. با اقداماتی که هرچند کارشناسان حوزه اجتماعی 
موافق اجرای آن ها در سطح شهر نبودند اما به نظر می رسد که دست کم در یک منطقه با رویکرد جمع آوری معتادان متجاهر آغاز شده 

است.

پارلمان شهری

|  
آنا

  |

توکلی زاده درباره حضور نهادهای 
نظامی در محالت آسیب 
دیده نیز می گوید: »همه 

مجموعه هایی که می توانند 
در حوزه آسیب های اجتماعی 
کمک کنند را فراخوان کردیم 

و اکنون کمک می کنند، اکنون 
ناجا جمع آوری را شروع کرده 

است و هرجا ظرفیت  خالی 
داریم از آن استفاده می کنیم و 
به فکر ایجاد ظرفیت های جدید 

نیز هستیم.«
| روزنامه گار |

| سوگل دانائی  |
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افقی
 1 - مدل غربی، الگوی اروپایی - تفسیر 
كننده - رایگان، پسر طهماسب - آزرم۲ 
- از مناطق جنگی جنوب كشور - آخرین 
تسبیح،  درخت   - دوستی3  ماه  روز 
از مار که دم  نوعي  و آسانی -  سهولت 
زدنی4  بهم  عدد  مادر،  ورزش   - ندارد 
زراعت  گاو  زوج،   - اقیانوسیه  - کشور 
معتبر  جشنواره  توت،  شهر   - كننده۵ 

سينمائي، بخیه درشت - اشاره به چیزی 
نامعلوم - حیوان حرام گوشت، خوک6 
از دانشکده ها،  - همان سیب است - 
دست،  زبر  و  استاد   - فن  به  منسوب 
خاک  خاک،  نوعی   - پنجه7  آتشین 
سرخ - پسر فریدون  - پر گویی، زدني 
پرچانه ها، طرف8 - از رشته های بیلیارد 
- اشتباه - ترفند9 - جهت، دید چشم، 
نور اندک، در زبان ترکی به آب می گویند 
میدهند  افشاگرانه،  خبر  حلوا،  نوعی   -

نفس   - کوتاه  منقار   - کنند  رسوا  تا 
خسته10 - میانه ها، وسط ها - طالی 
خمیازه،  شباهت،  پسوند   - انگلیسی 
دهان دره11 - مکیدن چیزی را - كالم 
اقرار كننده1۲ - دریا - تاالب،  معتبر - 
آبگیر - سرسرای بزرگ ورودی - اشتباه 
معروف13 - خودم، ضمیر وزنی، سه کیلو 
مقدمه  آماده كردن،   - زن  خدمتكار   -
چینی14 - جمع وظیفه - درخت لرزان، 
درخت مجنون، حشره پشم خوار - ستون 
بدن، عضو رونده، از اعضای بدن1۵ - کالم 
تنفر، حرف بیزاری - دختر عرب - چه 
وقت؟، چه کسی؟ - قلب، سرای محبت

عمودی
1 - طاقچه باال، بام فرنگی - باکو در هم - 
سقف دهان - من و تو، ضمیر جمع، آب 
تازی۲ - آخر و انتها، آخر - دوش و كتف، 
مرغی،  نام  - خواب،  - سنگین3  كتف 
دریایی،  ملخ   - هال4   - حاجت  و  نیاز 
میگو - نت آخر، عدد ماه، عدد کارمندی، 
تلویزیونی،  نمایش   - ایتالیایی  تایید 
شوهر روستایی، شب روستایی۵ - صدای 
چشم،  زیبا  پای  غزال، گریز   - پنچری 
مارال - میان - آهو6 - سامانه - نان تنك 
روغنی - ابرار7 - گریزحیوان، مرکز ایتالیا، 
شهر بی دفاع، شهر فراری - حقه افیون 
كشی - قصد و آهنگ، رکن اصلی نماز8 
- ترمز چارپا - عیب و عار، آبرو - رنج و 

محنت  - در حمام بجویید9 - طال، همراه 
سیم - زنی كه پژمرده نمی شود10 - از 
بر، حافظه، نگهداری - راه میانبر، طریق 
کوتاه - مزاح - حرف نداری، كالم فقدان11 

- درج كردن - درخت زبان گنجشك - 
تیز  چاقو  زر خالص، سنگ   - کلوچه1۲ 
کنی - جوهر مرد، پیشه - یاری، کمک13 
- کهنه و پوسیده  - خوش سیما، خوش 

چهره - فرو مایه، پست14 - محل ورود، 
و  مكر   - صدف  درون  درشت،  مروارید 
حیله، زیركی، حیله - چپق فرنگی1۵ - 

ضربه با پا - نفرین - مالقات
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مازندران

و  راهداری  اداره کل  روستایی  راه های  و  فنی  معاون 
اجرایی  آغاز عملیات  از  حمل ونقل جاد ه ای مازندران 
ده شهرستان  امیر  پل  و  های گردرودبار  پل  احداث 

داد.  بابل خبر 
و  راهداری  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
حمل ونقل جاده ای مازندران، دکتر محسن محمدنژاد 
مبلغ قرارداد برای احداث دو پل گرد رودبار و امیرده 
ها  رودخانه  طغیان  و  سیل  شدن  جاری  اثر  بر  که 
بر  بالغ  را  است  شده   تخریب  امسال  تابستان  در 
3۵0 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود در حال حاضر 
نیز  پل  دستگاه  دو  هر  های  شمع  حفاری  عملیات 

است. شده  آغاز 
باران  بارش  به دلیل  امسال  تابستان  در  افزود:  او 
پل  و  گردرودبار  موقت  پل  سیل  وقوع  و  سیل آسا 

است،  شده  تخریب  شرقی  بندپی  بخش  امیرده 
راهداری  اکیپ های  اتفاق  این  از  پس  بالفاصله  که 
راهداری  آالت  ماشین  انواع  بکارگیری  با  شهرستان 
به ترمیم و مرمت و  اعزام و نسبت  در محل حادثه 
کردند. اقدام  محور  موقت  دسترسی  راه  بازگشایی 

نشان  خاطر  روستایی  راه های  و  فنی  معاون 
آب وهوایی  ویژه  شرایط  دلیل  به  مازندران  ساخت: 
و جغرافیایی و حجم باالی گردشگر و مسافر دارای 

است. اهمیتی  پر  ارتباطی  راه های 
دکتر محمد نژاد ادامه داد : از 1۲1۲ کیلومتر از راه های 
کیلومتر   3۵0 بابل  شهرستان  در  موجود  ارتباطی 
محورهای کوهستانی بوده که همواره در طول سال با 
وقوع  از  ناشی  دچار خسارت  به شرایط جوی  توجه 

می شود. سیل  همچنین  و  رانش  ریزش، 

معاون فنی و راه های روستایی خبر داد: 

آغاز عملیات اجرایی احداث پل های گرد رودبار 
و امیرده شهرستان بابل نشان  بندر دیر خاطر  تعاونی صیادان  مدیرعامل 

کرد: فاضالب های صنعتی شرکت های پتروشیمی 
میزان جیوه آب را افزایش داده اند و آب در بسیاری 
از مناطق جنوب کشور سنگین شده است. چنین 

آبی قابلیت پرورش ماهی را ندارد. 
درباره مشکالت  ابراهیمی  ایلنا مجید  به گزارش 
میزان  جوی  تغییرات  صیادان، گفت:  معیشتی 
همین  و  داده  را کاهش  دریا  در  موجود  ماهی 
تاثیر مستقیم  بر روی معیشت صیادان  مسئله 
گذاشته است. سال های گذشته در فصل پاییز و 
زمستان باد جنوب شرقی می آمد و این باد دریا 
میزان صید  باعث می شد  و  رو می کرد  و  زیر  را 
صیادان افزایش پیدا کند. پدیده اقلیمی در صید 
 تاثیر منفی گذاشته و روند آن را کاهشی کرده است.

ابراهیمی با اشاره به انواع صید در جنوب کشور، 
بیان کرد: تور گردان یا پیاله ای و تور انتظاری در 

بین صیادان جنوب شایع و مرسوم است. در صید 
گردان تور در دریا انداخته می شود و لنج حرکت 
می کند، در این صید این امکان وجود دارد که یک 
لنج 10 تن ماهی صید کند به عبارت دیگر در صید 

ترال ماهی به صورت گله ای صید می شود. 
این نوع صید در شمال بندر دیر بسیار شایع است 
است  محدود کرده  را  ترال  صید  دولت  چند  هر 
می آیند  بوشهر  از  لنج ها که  از  تعدادی  هنوز  اما 
این روش صید، سهم  با  اینگونه صید می کنند. 
می کند  پیدا  کاهش  دیگر  صیادان  برای  ماهی 
اشاره  مهم  این  به  باید  می شوند؛  متضرر  آنها  و 
 کنم که صید ترال در بندر دیر شایع نشده است.
به  اشاره  با  دیر  بندر  صیادان  تعاونی  مدیرعامل 
قایق های  مجوز، گفت:  بدون  قایق های  افزایش 
بدون مجوز زیاد و باعث نارضایتی صیادان شده 
است. درحال حاضر ۲90 قایق با مجوز کار می کنند و 

700 قایق بدون مجوز فعالیت خود را دنبال می کنند. 
پیش از انقالب با هدف صید میگو صیادان تور به 
دریا می انداختند و اگر در تور ماهی هم صید می شد 
دست  دریا  اینگونه  برمی گرداندند  دریا  به  را  آن 
نخورده بود. اما هم اکنون با باال رفتن میزان صید، 
 توازن دریا و اکوسیستم دریا به  هم خورده است.
این فعال حوزه صید در پایان با اشاره به افزایش 
جمعیت، گفت: سازمان شیالت از سال 80 برای 
قانونی کردن و سامان دهی فعالیت صیادان برای 
آنها مجوز صید صادر و بر فعالیت آنها نظارت کرد. 
به  اینکه  برای  از صیادان  بسیاری  درحال حاضر 
بنزین 3 هزار  ادامه بدهند  زندگی حداقلی خود 
تومانی خریداری و به دریا می روند و اگر دولت 
مجوز صید و سوخت به آنها بدهد راضی می شود. 
دولتی  ادارت  در  ندارند که  سوادی  صیادان  اکثر 

بروند و مشکالت را بیان کنند.

 مدیرعامل تعاونی صیادان بندر دیر:

جیوه موجود در آب و فاضالب  پتروشیمی ها 
 پرورش ماهی ها را مختل کرده است

از  بار جمعی  بنیاد کرامت برای دومین  بانوان و خانواده  امور  به همت مرکز 
جوان  زوج های  ویژه  جشن  در  مشهد  شهر  حاشیه  ساکن  مهاجر  زوج های 

شرکت کردند. رضوی  سبک  به  زندگی 
به گزارش آستان نیوز، طرح زندگی به سبک رضوی که چهار سالی است به 
با  بنیاد کرامت رضوی در حال اجرا است،  بانوان و خانواده  امور  همت مرکز 
ظرفیت های  از  بهره گیری  با  جوان  زوج های  زندگی  تعالی  و  تحکیم  هدف 
و  زائران  برای  مردمی  تشکل های  و  نهادها  و مجموعه  آستان قدس رضوی 
مجاورین تداوم دارد. در این مدت، غیر از اقشار مختلف جامعه که مهمان این 
جشن معنوی شده اند، افراد تحت پوشش خیریه ها، محرومان حاشیه نشین 

و مهاجران هم از برکات و خدمات آن برخوردار شده اند.
فاطمه دژبرد، رئیس مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی با اعالم خبر 
بهره مندی دومین گروه مهاجران از این طرح، اظهار کرد: مرحله اول این طرح 
سال گذشته برای 100 زوج  مهاجر حاشیه نشین برگزار شد و در مرحله دوم نیز 
با کمک مرکز فرهنگی تبیان، 1۵0 زوج محروم از مهاجران که در مناطق حاشیه  
شهر مشهد از جمله شهرک شهید رجایی، شهرک شهید باهنر، مهرآباد، پنجتن، 

التیمور و... سکونت دارند، شناسایی و از این طرح حمایتی بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار روابط  عمومی و به نقل از مهران پاک بین مدیر بخش احیا، 
رکورد تولید روزانه واحد زمزم یک و دو در یازدهم آذرماه 1400 با تولید شش 
هزار و ۲6۵ ُتن، پس از دو سال ارتقا یافت. همچنین رکورد تولید زمزم دو نیز 

پس از دو سال به سه هزار و ۲60 ُتن رسید.
او در ادامه گفت: همدلی، کار گروهی، دانش فنی، تخصص و تعهد در کنار 
نهایی، رمز موفقیت در دستیابی به  تالش بی وقفه و حفظ کیفیت محصول 
فرآیندهای  اصولی  و  صحیح  انجام  بدون  همچنین  است.  تولید  رکوردهای 
نگهداری و تعمیرات، حفظ و ارتقا سیستم ها، تجهیزات و روال های عملیاتی 
که ستون های اصلی پایداری و تحقق رکوردهای تولید هستند، این مهم میسر 

نبود. 
گزارش خبرنگار ما حاکی است، یکی از دالیل دستیابی به رکورد تولید ماهیانه 

شمش در آبان ماه، تولید مستمر و رکوردهای پیاپی واحد احیا بود.
آهن اسفنجی پس از ذوب و احیا در فوالد سازی، در فرآیند ریخته گری به 
شکل محصوالت مورد نیاز در می آید و به سه شکل اسلب )تختال(، بیلت و 

استفاده قرار می گیرد. بلوم )شمش( مورد 

مسئول بسیج  ادارات شهید باهنر در کرمان گفت: بر اساس ارزیابی انجام شده 
امور  و  شهید  بنیاد  والیت  بسيج  پايگاه  بسيج كارمندان  سازمان  سوی  از 
بسيج  پایگاه های  بين  در  برتر  رتبه  به کسب  موفق  استان کرمان  ایثارگران 

از بین 80 پایگاه استانی شد. ادارات كل استان در سال 1399 
به گزارش ایثار کرمان، دیروز یکشنبه 14 آذرماه 1400 سعید صفرزاده مسئول 
بسیج ادارات شهید باهنر با همراهی علی یحیایی جانشین بسیج اقشار استان 
کرمان طی نشستی با احمد گروئی ساردو مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان کرمان و مهدی سلطانی نژاد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد استان 
با اهدای لوحی پایگاه بسیج والیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان را 
به عنوان رتبه برتر در جشنواره مالک اشتر سال 1399  از بین 80 پایگاه استانی 
به نظام مقدس  بیان کرد: خدمت  استان کرمان  بنیاد  کردند. مدیرکل  تقدیر 
جمهوری اسالمی و تالش برای حفظ و اعتالی آن در سنگر بسیج افتخاری 
است برای بسیجیان بلندهمت تا به امر و فرمان پیشوای راحل خود حضرت 
امام خمینی رحمت هللا علیه عمل کرده و در اجرای منویات مقام معظم رهبری 

پیشگام و پیش قدم باشند.

جشن ازدواج 150 زوج حاشیه شهر 
مشهد در حرم امام رضا )ع(

تداوم ارتقای تولید در فوالد خوزستان
رکورد تولید واحد زمزم یک و دو شرکت 

فوالد خوزستان شکسته شد

کسب رتبه برتر بسیج والیت بنیاد استان 
کرمان در جشنواره مالک اشتر 

| خراسان رضوی | | خوزستان | | کرمان |

ارائه 3 مقاله از کارشناسان 
آبفای مازندران در همایش 
ملی مدیریت مصرف آب 

3 مقاله علمی از کارشناسان دفتر توسعه پایدار،مدیریت 
مصرف و مطالعات اجتماعی شرکت آبفا مازندران در اولین 
همایش مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی 
بازیافت  و  رویکرد کاهش هدررفت  با  مدیریت مصرف 
شرکت  عمومی  روابط  به گزارش  شد.  ارائه  و  پذیرفته 
آب وفاضالب مازندران؛ اولین همایش مدیریت کیفیت آب 
و سومین همایش ملی مدیریت مصرف با رویکرد کاهش 
هدررفت و بازیافت با مشارکت دانشگاه تهران و انجمن آب 
و فاضالب ایران از 9 الی 11 آذر ماه جاری در دانشگاه  تهران 
برگزار شد. در این همایش سه مقاله با همکاری مهندس 
بهزاد برارزاده مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران و 
مهندس سید محسن جمالی، مهندس احسان قلی پور و 
مهندس مجتبی حیدرزاده مدیر و کارشناسان دفتر توسعه 
پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی شرکت در 
خصوص بررسی آب مشترکان خانگی با رویکرد مدیریت 
مصرف و بررسی تجربی میانگین مصرف آب در منازل 

ویالیی به صورت مقاله و پوستر ارئه شد.

تولید با حمایت بانک 
پارسیان جان تازه می گیرد 

مدیرعامل بانک پارسیان روز پنج شنبه 11 آذرماه 1400 با 
حضور در محل کارخانه های ریسندگی، بافندگی پوشاک 
جامعه، از مراحل مختلف تولید در این مجموعه بازدید 
ادواری  بازدیدهای  ادامه  در  پرویزیان  کوروش  کرد. 
با هدف  و صنعتی که  تولیدی  و کارخانه ها  بنگاه ها  از 
پشتیبانی و مانع زدایی از تولید صورت می گیرد؛ از خطوط 
تولید کارخانه های ریسندگی، بافندگی پوشاک جامعه 
دیدن کرد و از نزدیک با فعالیت های مختلف این کارخانه 
آشنا شد. او همچنین در این بازدید مشکالت و مسائل 
این مجموعه را مورد بررسی و ارزیابی قرارداد و آمادگی 
این بانک را برای تامین مالی طرح های توسعه ای در 

زمینه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اعالم کرد.
این  و کارکنان  مدیران  با  گفت وگو  در  پرویزیان  دکتر 
مجموعه با تأکید بر این اینکه حمایت از مجموعه های 
تولیدی و صنعتی دارای توجیه اقتصادی در سال "تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها "، در دستور کار بانک پارسیان 
اقتصادی،  افزود: در شرایط تحریم و جنگ  قرار دارد، 
سیاست بانک پارسیان رفع موانع تولید و کمک به ایجاد 

اشتغال در کشور است.
محمدرضا مصلحی مدیرعامل کارخانه پوشاک جامعه 
هم با قدردانی از حضور مدیرعامل بانک پارسیان در این 
مجموعه، مراحل مختلف تولید شامل ریسندگی، بافندگی 

و پوشاک را برای ایشان و هیات همراه تشریح کرد.
شرکت کارخانه ها ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعه 
در سال 1364 بر اساس نیاز جامعه ایرانی بنا گردیده 
و مجموعه ای کاماًل غیرانتفاعی است که با به کارگیری 
نوآوری  نیز  و  جهان  نساجی  صنعت  فناوری  آخرین 
در تولید، توانسته است امروزه نقطه درخشانی از یک 
صنعت بزرگ شود، که تولیدات آن از نظر کیفی با بهترین 

محصوالت فاستونی دنیا رقابت کند.

قوه قضائیه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
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 1۲00۲6۲9 1400603060 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند و 
مالکانه  تصرفات  ملک کاشمر  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
علی  فرزند  فروتن  رضا  محمد  آقای/خانم  متقاضی  بالمعارض 
محمد بشماره شناسنامه 49 صادره از خلیل آبادی در ششدانگ 
اعیان یکباب ساختمان به مساحت ۲39/90  متر مربع از پالک 
به  حومه کاشمر  یک  بخش  در  واقع  اصلی   30۲7 از  فرعی   90
آدرس خیابان شبنم ۵ پالک 17 خریداری از مالک رسمی آقای/

خانم اداره اوقاف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
از اخذ رسید، ظرف  اداره تسلیم و پس  به این  اعتراض خود را 
به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

خواهد شد.  شماره 408۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۸/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/15
احمد جهانگیررئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

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

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 14006030601۲00۲804 هیات اول موضوع قانون 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
تصرفات  ملک کاشمر  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
نعیمی  مسرور  فرهاد  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
در  بردسکن  از  صادره   ۵۲ شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند 
از  مترمربع   ۲00 مساحت  به  ساختمان  یکباب  اعیان  ششدانگ 
حومه  یک  بخش  در  واقع  اصلی   30۲7 از  فرعی   16۵۵9 پالک 
کاشمر به آدرس جمهوری 30 پالک ۵ خریداری از مالک رسمی 
آقای / خانم اداره اوقاف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
در  شود  می  آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
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 
در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

مالکیت صادر خواهد شد. شماره 40۲0
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۸/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/15
احمد جهانگیررئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

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

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

و   14006030601۲00۲8۵7 شماره  آرای  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  14006030601۲00۲8۵8هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملك كاشمر به ترتیب تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم عباس رمضانی به شماره ملی 090۲363387 
در ششدانگ دو باب ساختمان به مساحت های 99/81 مترمربع، 
11۵/90 مترمربع از پالك 1۲۲8 فرعی از ۵8 اصلی واقع در بخش 
سه کاشمر به آدرس خیابان قائم ۲1-عبدی 1۲ خریداری از مالك 
رسمی آقای/خانم مالکیت عباس رمضانی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ا ز تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

شد. شماره 40۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۸/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/15
احمد جهانگیررئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
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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 

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

خانه مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت
۲81/8 متر مربع تحت پالک ۲466۵ فرعی از ۲787 اصلی بخش 3 
کرمان واقع در کرمان ابوذر شمالی کوچه 14 خریداری از مالک رسمی 
آقای میرزا محمدعلی جوادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 11۲9
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:  دوشنبه 1400/9/1۵
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 

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 وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مورخه  دوم  هیات   1400603190780080۵0 شماره  رای  برابر 
1400/8/۲7 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
 3100114191 شناسنامه  بشماره  على  فرزند  باغگلی  محمدرضا 
صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۲4 متر 
مربع تحت پالک 16739 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی بخش ۲ کرمان واقع 
از طور و طناب کوچه غربی 1۲  بعد  در کرمان شهرک صنعتی 
سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای باقر مقتدر محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
مالکیت صادر خواهد  مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول 

شد. م الف 1۲49
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/9/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/9/۲9

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 

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 وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم  هیات   140060319078008333 شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  1400/9/6موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عباس سکنجی فرزند ماشاهللا بشماره شناسنامه 48 صادره از 
گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲46 متر مربع 
تحت پالک 167۵4 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده 
در  واقع  بخش ۲ کرمان  اصلی  از 3968  فرعی  پالک 899  از 
کرمان بزرگراه امام شهرک صنعتی کارخانه طور و طناب شهرک 
حجتیه کوچه اول راست درب چهارم فرعی 9 خریداری از مالک 
رسمی آقای سیدجالل عمرانی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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. م الف 1۲4۲
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/1۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/30

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 

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 وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140060319078007۵9۲هیات دوم مورخه 1400/8/13 موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 

بشماره  اکبر  علی  فرزند  دانشی کهنی  محمدرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض 

شناسنامه 136 صادره از کوهبنان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116/۵8 

مترمربع که مقدار 4۲/13 مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است 

تحت پالک ۲۲۲71 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان واقع در خیابان جهاد 

کوچه 77 جنوبی دوم درب دوم سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای 

ماشالله بنازاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 

به فاصله 1۵ 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. م الف 1117

تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/9/1۵
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک
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گورستان لنج ها - بندر عامری/ باشگاه خبرنگاران جوان

»رام کردن زن سرکش« به نویسندگی داوود فتحعلی بیگی، کارگردانی 
میثاق یوسفی و تهیه کنندگی مهدی علی نژاد و زهره حجازی مهر از روز 
یکشنبه 14 آذرماه ساعت ۲0:30 در سالن یک خانه نمایش مهرگان روی 
صحنه می رود. به گزارش مهر، ماهان مقامی، شهروز مازندرانی، ارسالن 
دو پیکر، پرنیان شادکام، صدف روزبهانی، حمزه اثباتی، محمد حسینی، 
نیوشا امینی، علیرضا عابدینی، محمد بهدانی، علی حیدرزاده، علی اکبر 
علیان، با حضور زهره حجازی مهر در این اثر به ایفای نقش می پردازند. در 
خالصه داستان نمایش »رام کردن زن سرکش« آمده است:»جمشید و 
سلیمان از تهران به شیراز می روند، در شهر شیراز خانواده ای به نام صارمی 
وجود دارد که ۲ دختر دارند، یکی از آن ها بسیار مهربان و زیبا و دیگری 
…. .« عالقه مندان جهت تماشای این نمایش که از روز یکشنبه 14 آذر 
ماه هر روز ساعت ۲0:30 در سالن یک خانه نمایش مهرگان روی صحنه 
می رود، می توانند به آدرس خیابان انقالب، خیابان خارک، بن بست اول، 

پالک ۵ مراجعه کنند.

نخستین ساخته بلند پناه پناهی جایزه پرده نقره ای بهترین فیلم 
را از جشنواره بین المللی فیلم سنگاپور به خود اختصاص داد. به 
از  سنگاپور  فیلم  بین المللی  ایسنا،  سی و دومین جشنواره  گزارش 
تاریخ 4 تا 14 آذر برگزار شد و فیلم »جاده خاکی« ساخته پناه 
این  از  فیلم  بهترین  نقره ای  پرده  جایزه  به کسب  موفق  پناهی 
رویداد سینمایی شد. »جاده خاکی« با بازی حسن معجونی، پانته آ 
پناهی ها، رایان سرلک ، امین سیمیار  و بهرام ارک، پیش از این 
جایزه بهترین فیلم بخش اصلی جشنواره فیلم لندن، بهترین فیلم 
»Cineuropa« ، بهترین فیلم لیوبلیانا در اسلوونی، جایزه بهترین 
همچنین  و  فیالدلفیا  فیلم  جشنواره  از  فیلم  یک  بازیگران  تیم 
خود  آن  از  نیز  را  آرژانتین  پالتای  ماردل  جشنواره  فیلم  بهترین 
کرده بود. فیلم »برخی زنان« به کارگردانی »کن وانگ« هم جایزه 
سینمای  ویژه  بخش  در  مخاطبان جشنواره  نگاه  از  فیلم  بهترین 

جنوب شرق آسیا را به خود اختصاص داد.

در دل چو خیره خیره کند عشق خار خار

با رنج دیر دیر کند صبر دار دار

در تن خزد ز بویه وصل تو مور مور

در من جهد ز انده هجر تو مار مار

سر در کشم به جامه در از شرم زیر زیر

گریم ز فرقت تو دل آزار زار زار 

بر دیده ام چو اشک زند یار تیر تیر 

پیچان شوم چنانکه کنم جامه تار تار

آویز دم نظر نظر اندر مژه مژه

از دانه دانه لولو دیده چو هار هار

تا کی برآزماییم ای دوست نیک نیک

تا چند برگراییم ای یار بار بار

گل گل فتاده بر دو رخ من رده رده

تا تازه تازه در جگرم خست خار خار

غم کم خورم که هست زیانکار خیر خیر

دل خوش کنم که هست جفاکار یار یار

از راه ها که هست مخوفست راه راه

وز کارها که هست نه خوبست کار کار

مسعود سعد سلمان

| تئاتر |

| سینما |

ادبیات عاشقانه از پرطرفدارترین گونه های 
ادبی است و کتاب های کمی یافت می شوند 
که در آن ها داستانی عاشقانه و احساسی 
روایت نشده باشد. بسیاری از آن ها شرح 
وصال و بسیاری دیگر شرح فراق و جدایی 
نوشته   بهشت  داالن  می کنند.  توصیف  را 
نازی صفوی هم یکی دیگر از داستان های 
عاشقانه است. نکته قابل توجه اما این است 
که برخالف کلیشه های همیشگی، داستان 
می شود  روایت  دختری  زبان  از  کتاب 
که سعی در توصیف اشتباهات و واکاوی 
رفتارهای غلط خود در رابطه احساسی اش 
با روایت صادقانه ای که دارد حس  دارد و 
برمی انگیزد.  خواننده  در  را  همذات پنداری 
نازی صفوی در کتاب داالن بهشت داستان 
زندگی دختری از خانواده ای بازاری به اسم 
مهناز را روایت می کند. مهناز در خانواده ای 
مذهبی بزرگ شده است و زندگی راحتی 
دارد. پسر همسایه شان محمد عاشقانه او 
را دوست دارد. محمد از مهناز زمانی که تنها 
17 سال دارد خواستگاری می کند و این دو 
زندگی مشترک خود را آغاز می کنند. اما سن 
کم مهناز باعث بروز رفتارهای ناشیانه از او 
می شود. رفتارهای خام اخالقی، عاطفی و 
فرهنگی مهناز باعث به هم خوردن رابطه ی 
آن ها می شود. محمد پس از طالق به خارج 
از کشور مهاجرت می کند. در تمام سال هایی 
به  مهناز  هست  کشور  از  خارج  در  او  که 

مشترک اش  زندگی  در  خود  اشتباهات 
فکر می کند و سعی دارد شخصیت خود را 
رشد دهد. محمد بعد از 8 سال به ایران باز 
می گردد. این دو همدیگر را مالقات می کنند 
و متوجه می شوند همچنان عاشقانه یکدیگر 
را دوست دارند. مهناز راوی داستان کتاب 
است. دختری که یک باره از زندگی نوجوانی 
و  زناشویی  زندگی  به  خود  بازیگوشی  و 
تعهدات آن وارد می شود؛ بدون آن که هیچ 
درکی از آن داشته باشد. اما این داستان از 
کلیشه های مرسوم پیروی نمی کند. مهناز نه 
به اجبار خانواده تن به این ازدواج داده است 
تاثیری  او  تصمیم  در  خانوادگی  فقر  نه  و 
اراده ی  و  میل  با  او  بلکه  است؛  گذاشته 
خود با محمد ازدواج کرده است. در ابتدای 
داستان محیط امن و شیرین میان آن ها 
پس  می شود.  ترسیم  خانواده هایشان  و 
از آن مشکالت محمد و مهناز در داستان 
مطرح می شود. محمد برخالف مهناز پسری 

جا افتاده و با تجربه است.

| داالن بهشت | 
| نویسنده : نازی صفوی |

| خانه خواجه باروخ کرمانشاه |
خانه خواجه باروخ کرمانشاه، نام خانه ای تاریخی در 
شهر کرمانشاه است، مالک این خانه خواجه باروخ از 
تجار کلیمی کرمانشاه بوده و در زمان ناصر الدین شاه 
ساخته شده است. این خانه در بخش یهودی نشین 
محله قدیمی فیض آباد کرمانشاه واقع شده است. 
یعنی خانه از طریق هشتی به حیاط بیرونی و با 
عبور از داالنی سراسری به حیاط اندرونی متصل 
می شود. اتاق های مسکونی اطراف حیاط اندرونی 
قرار گرفته اند. ستون های آجری در نمای ایوان های 
این بنای زیبا به کار رفته اند. این ستون ها دارای 
سرستون های آجری به صورت پله ای و مقرنس 
هستند. این خانه از معدود خانه های قاجاریه دارای 

حمام کرمانشاه است.
 این خانه امروزه به نام خانه رنده کش که آخرین 
مالک آن است، معروف تر است. این خانه دارای 
است،  ایرانی  درون گرای  خانه های  ویژگی های 
یعنی خانه از طریق هشتی به حیاط بیرونی و با 
عبور از داالنی سراسری به حیاط اندرونی متصل 
می شود. در ضلع شمالی این حیاط حوض خانه 

قرار دارد که حدفاصل بین بیرونی و اندرونی است، 
یعنی از هر دو طرف نور می گیرد، اما ورودی آن از 
حیاط اندرونی است. تاالر آن در ضلع غربی واقع 
است، با یک ارسی و دو در کوچک تر در طرفین 
ارسی دو اتاق قرار دارد که به صورت جدا به ایوان 
باز می شود. در ضلع شمالی نیز اتاق هایی هستند و 
در طبقه همکف حمام قرار دارد. این خانه از معدود 
است.  حمام کرمانشاه  دارای  قاجاریه  خانه های 
حمام این خانه سرد و گرم و هنوز هم قابل استفاده 

است، سقف حمام به صورت گنبدی ساخته شده 
است. طبقه اول در ضلع غربی دارای ایوان است که 
با چهار ستون و دو نیم ستون متصل به دیوار که 
همگی مقطع مدور دارند، تزیین شده است. بدنه 
ستون ها معقلی کاری شده است، سرستون ها نیز 
مقرنس هستند. اتاق های مسکونی اطراف حیاط 
اندرونی قرار گرفته اند. ستون های آجری در نمای 
ایوان های این بنای زیبا به کار رفته اند. / سیری در 

ایران

)با  دارد.  طول  سانتی متر   16 پرنده،  این 
رنگ  به واسطه   و  دوشاخه(  دم  احتساب 
در   )که  بلند  دوشاخه   دم  رو تنه،  سیاه  آبی 
کوچک  لکه های  دم،  بودن  گسترده  هنگام 
سفیدی در آن دیده می شود(، گلو و پیشانی 
بلوطی، نوار تیره ی سینه و زیر تنه  نخودی، به 
فلسطینی  زیر گونه   می شود.  شناخته  آسانی 
دیده  تیره  نخودی  قرمز  زیرتنه   با  پرنده  این 
دم،  شاخه های  فاقد  جوان  پرنده   می شود. 
پیشانی اش  و  قهوه ای  بال ها  و  سینه  نوار  اما 
بلوطی کم رنگ است. پروازش قوی و باشکوه 
ناگهان  انسان آمده و  نزدیکی  تا  اغلب  است. 
باز می گردد. حشرات به طور غالب باالی سطح 

پرنده  این  صدای  می کند.  شکار  را  زمین 
»ته  یا  ویت«  شبیه»ویت-  و  آهنگین 
در  پرنده  این  می شود.  شنیده  سی-ویت« 
باز، کشت زارها و اغلب در نزدیکی  فضاهای 
را  آشیانه  و  برده  سر  به  مسکونی  مناطق 
گل  از  دیوارها،  شکاف  یا  خانه ها  سقف  در 
تابستان ها فراوان است  ایران،  می سازد. در 
از  اندکی  تعداد  زمستان ها،  احتمال  به  و 
می مانند.  باقی  جنوب  منتهی الیه  در  آن ها 
مردم  ارزشی که  و  احترام  عالقه،  سبب  به 
برای این پرنده قائل اند) چون آمدنش نوید 
بهار را می دهد( نیازی به اقدامات حفاظتی 

ایران بیابان های  و  کویرها  ندارد./ 

چلچله )پرستو(

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان )جیرفت( 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان ) جیرفت (
شركت خدمات حمایتی كشاورزی جنوب استان کرمان وابسته به وزارت جهاد كشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار ۸000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا 

انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان به سایر نقاط داخل وخارج استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید . 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادو..." در بسترسامانه 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 )توکن ( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با شماره تلفن 43317۸۸1ـ  034به آدرس اينترنتي شركت www.assc.ir و آدرس پايگاه ملي اطالع رساني 
مناقصات http://iets.mporg.ir  نيز مراجعه فرمائيد. 

شماره تماس پشتیبانی سامانه:1456)تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان به شماره 034-33325261(

1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه : 2000001614000006روز یکشنبه مورخه 1400/9/14
2- نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان به آدرس جیرفت : خیابان موسی صدرـ  والیت دوم  

3- هزینه خرید اسناد مناقصه : مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد. 
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه: از روز یکشنبه مورخه 1400/9/14لغایت ساعت19روز پنجشنبه مورخه 1400/9/1۸ 

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگذاری در سامانه به صورتpdf : تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخه2۸ /1400/9
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ بازگشائی و قرائت پاکت ج –نرخ پیشنهادی- می باشد .

6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز دوشنبه مورخه1400/9/29 ساعت 9 صبح 
شماره  شبای  حساب  به   ) واریزی  )فیش  نقدی  پرداخت  یا  و  بانکی  ضمانتنامه  صورت  دو  به  که  ریال   679.000.000  : کارمبلغ  ارجاع  فرآیند  تضمین  ونوع  میزان   -7
کارکتری  واریزسی  شناسه  با  پایا  یا  ساتنا  پرداخت  دستور  طریق  از  کل  داری  خرانه  بنام  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  IR250100004001039704005791نزد 

366039759263500650100000000006  قابل ارائه می باشد. 
۸- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف ( عالوه بر بارگذاری در سامانه ، می بایستی بصورت فیزیکی و در 
پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 1400/9/2۸ به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود .

ت دومتجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای 
نوب

تقدیر از »مهندس برتر سال« در دانشگاه علم و صنعت

مراسم  با  همزمان  مراسمی،  در 
بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی 
ایمان  مهندس  از  مهندسی،  روز  و 

دانشگاه  آموخته  دانش  اللهی  نعمت 
به عنوان مهندس نمونه کشوری تقدیر 

شد.
الزم به ذکر است مهندس نعمت اللهی 
فارغ التحصیل رشته مدیریت اجرایی 
دانشگاه علم وصنعت ایران می باشد.

موفقیت  دانشگاه،این  عمومی  روابط 
اللهی  نعمت  مهندس  رابه  بزرگ 
ایران  وصنعت  علم  ودانشگاهیان 

تبریک می گوید.


