سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به حل و فصل

جوابیه بیمه آتیهسازان

اختالفات آبی ایران و افغانستان ابراز امیدواری کرد

حافظ به خبر «پیام ما»

رایزنی در «نیمروز»

انتشار خبر کارزار «درخواست تغییر کارگزار بیمه

سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در جریان نشست خبری خود نسبت به حصول

سالمت آموزش و پرورش» در روزنامه پیام ما با

نتیجه در مذاکرات میان ایران و افغانستان بر سر حق آبه هیرمند ابراز امیدواری کرد.

|

به گفته این مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران ،این دور از مذاکرات با حضور
هیاتهای کارشناسی دو کشور در نیمروز برگزار میشود.

تقاضای تغییر
رویکرد مجلس
مربوط به دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی است

چه ویژگیهایی دارند؟

شهرهایی در خدمت کودکان

محیطبان خارتوران درگذشت

درباره جلوگیری ازاختصاص اعتباربه طرحهای بدون مجوزگزارش میدهد

6

فعاالن و کارشناسان سازمانهای مردمنهاد

امیرخان آهنی روزگاری شکارچی بود و بعد شکاربان شد

از راهکارهای توسعه پایدار میگویند

انجمنهای محلی
به دنبال تحول

امیرخان آهنی استاد بود

| بیژن فرهنگ درهشوری |
| کارشناس پیشکسوت محیطزیست |

3

یکی دو خاطره عجیب و عالی با امیرخان
آهنی دارم .قبل از انقالب سال  50به
سازمان محیط زیست رفتم و

کارشناس

محیط زیست شدم .آن زمان با هرینگتون

درنشست فعاالن صنفی دفاترخدمات مسافرتی مطرح شد:

کار میکردم .هرینگتون دکترایش را از
دانشگاه کلرادو گرفته بود ،کارشناس ارشد

عدالت مالیاتی درآژانسها

جانورشناسی در دنیا بود و برای ما در ایران
کار میکرد .من و هرینگتون همه جای
ایران به دنبال پستانداران کوچک و بزرگ
میگشتیم .دراین گشتها با امیرخان آهنی

رعایت نمیشود

در کویر توران آشنا شدیم که اطالعاتش درباره
بخش کویری خراسان آن موقع بینظیر بود.
او را هها  ،چشمهها ،کو هها و حیوانات ،زمان
و محل دیدن گونههای مختلف را به خوبی

به رغم وجود قانون در حوزه مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات مضاعف

میشناخت.

پرداخت میکنیم .حتی در مواردی برای اقالم معاف و غیر مشمول هم

ما با امیرخان رفیق شدیم ،به

خاطر دانشش ،اطالعاتش راجع به نواحی
کویری و دامنههای کو ههای خراسان.

پیام ما

مالیات میپردازیم

1

5

در آن دوره که ما در سازمان کار میکردیم
از انگلستان یک گروه فیلمبرداری فکر
میکنم از بی بی سی آمد

که معروف

ترین فیلمبردارهای دنیا بودند .آنها در

نوبت دوم

نوبت اول

فراخـوان

با اشاره به صدور دستورالعمل به حداقل

خوزستان با اشاره به چگونگی فعالیت

رساندن میزان انتشار آالیند هها توسط

صنایع در شرایط پایداری هوا ،تصریح

شرکتهای مسئول آالیندگی در اهواز و

شرکتهای

دیگر شهرهای
درخواست

ارزیابی کیفی

جهت برگزاری مناقصه عمومی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان

کمک کنیم .مدیرکل حفاظت محیط زیست

صفحه 3

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

آگهي مناقصـه

شماره 2000001004000286
در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

صنعتی

توقف

کامل

خوزستان،گفت:
یک

درخصوص

کرد:
مسئول

آالیندگی،

فعالیت

دستورالعمل

فوری

صنعت

برای به حداقل رساندن میزان انتشار

امکانپذیر نیست و ما نیز این درخواست

آالیند هها داده شد تا از فعالیتهایی که
آ نهاوجوددارد،جلوگیری

را از این شرکتها نداشتهایم .محمدجواد

امکان

اشرفی درگفتوگو با ایسنا ،با اشاره به

شود اما درخواست توقف کامل برخی

آلودگی هوای اهواز در روزهای اخیر اظهار

صنایع امکانپذیر نیست و ما نیز این

کرد :از ابتدای هفته جاری به دلیل شرایط

درخواست را از این شرکتها نداشتهایم.

پایداری دما و جو ،استقرار آالیند ههای

وی افزود :حتی در شرایط اضطرار ،توقف

ناشی از فعالیتهای انسانی اعم از تردد

کامل فعالیت برخی صنایع آالینده ممکن

توقف

خودروها ،فعالیت شرکتهای صنعتی و

نیست زیرا از نظر فرآیندی نمیتوان

نفتی شانس افزایش آلودگی را باال برد.

برخی صنایع را متوقف کرد و ممکن است

وی با اشاره به تاخیر دو ساعته آغاز

توقف و را هاندازی مجدد منجر به ایجاد

فعالیت ادارات اهواز و کارون در روز دوشنبه

آلودگی بیشتری شود .اشرفی بیان کرد:

به علت پیشبینی تداوم پایداری هوا

پیشبینی میشود با ورود سامانه بارشی

افزود :با توجه به اینکه وارونگی هوا بیشتر

ضعیف ،روند کاهشی آلودگی آغاز شود اما

در صبح رخ میدهد،با کاهش ترد دهای

از روز چهارشنبه تا آخر هفته مجددا شاهد

شهری میتوانیم به روند کاهشی آلودگی

پایداری جو خواهیم بود.

آنها توصیه کرده بودند بروید محیط زیست.
به محیط زیست هم سفارش کرده بودند هر
چه میخواهند به آنها بدهید تا فیلم خوب از
طبیعت ایران بگیرند .گروه فیلمبرداری گفته
بود همه چیز داریم ،آنها دو لندکروز به همراه
کیسه خواب ،چادر ،وسایل زندگی در کویر و
کوه و بیابان و  ..را داشتند .بهترین دوربین
فیلمبرداری ،بهترین فیلم های آن زمان هم
در اختیارشان بود .آقای فیروز من را احضار
کرد و از محل ماموریت به تهران رفتم .او
به من گفت  10صبح با گروه فیلمبرداری
مالقات دارم با هم برویم و صحبت کنیم
تا ببینیم چه می خواهند.

گورخر آسیایی و یوز آسیایی هستم .آقای
فیروز گفت چه کمکی می خواهید گفت آدم
هایی که وارد و آشنا باشند و به سئوا لهای
ما جواب دهند .او گفت بیژن هم خودش
اطالعات دارد و هم دوستانی که اطالعات
دارند .من و فیلمبردارها راه افتادیم گفت
اول گورخر آسیایی می خواهم .من گفتم
بهترین جا برای فیلمبرداری از گور آسیایی
توران است.

روستای احمد آباد) با مدت اجرای كار  36ماه در استان خوزستان

-3سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه :صرفاً از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس

 http://www.setadiran.irو مهلت دریافت اسناد از سامانه مذكور حداکثر تا تاریخ  1400/10/29ساعت  14/30میسر خواهد

بود .ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذكور ،مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای
الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند .تلفن پشتیبانی سامانه 021-1456 :

-4محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه (صرفا پاكت الف) اداره كل امور پیمان ها و رسیدگی فنی– شركت ساخت و توسعه

زیربناهای حمل و نقل كشور و مهلت ارسال پاكت های پیشنهاد در سامانه حداکثر تا ساعت  14/30روز شنبه مورخ  1400/11/09و
تاریخ جلسه مناقصه ساعت  10/30صبح روز یكشنبه مورخ  1400/11/10می باشد.

مدت اعتبار پیشنهادات  3ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یكبار قابل تمدید می باشد.
-5برآورد  :براساس فهرست بهای پایه راه ،راه آهن و باند فرودگاه سال  1400به مبلغ  1,541,507,000,000ریال میباشد.
-6مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار  33میلیارد ریال تعیین میگردد.
 -7مهندسین مشاور  :طرح هفتم ( تلفن ) 46049765 -46049763 :

ضمنا آگهی مناقصه ازطریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی  http:\\iets.mporg.irنیزقابل دسترسی است.
شناسه آگهی 127054 :میم الف3489 :

شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور

ادامه در صفحۀ 3

محیطبان خارتوران درگذشت

دستگردی – خیابان فرید افشار  -نبش بلوار آرش

-2شرح پروژه :عملیات اجرایی بخشی از محور پاشنه زاگرس حدفاصل كیلومتر  156+ 000الی  (175 + 000حدفاصل اندیكا تا

مسئول گروه

گفت من دنبال حیوانات ویژه ایران نظیر

براساس ماده  13قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زيربصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذارمیگردد:
-1دستگاه مناقصه گزار  :شركت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل كشور به نشانی تهران  -بزرگراه مدرس– خیابان وحید

و گفته بودند

میخواهیم از طبیعت ایران فیلم بگیریم .به

توقف کامل فعالیت صنایع آالینده ممکن نیست

نوبت دوم

محسن زاده مدیرعامل سازمان پارکها
و فضای سبزشهرداری نظرآباد

صفحه 3

تهران مقامات باال را دیده

مدیرکل محیط زیست خوزستان:

آب جارو نیست
آگهی مزایده عمومی
مرحله دوم

2

شهرهای دوستدار کودک در جهان

2

«پیام ما» ازجزئیات نامه رئیس سازمان محیط زیست به رئیس مجلس

بیش از  ۹۶درصد پروژههای بدون ارزیابی محیط زیستی

ســال شــانزدهم

|

شــماره پیاپــی 2201

| سهشــنبه  21دی | 1400

قیمــت  2000تومــان

|

واکنش بیمه آتیهسازان را در پی داشت.

امیرخان آهنی ،محیطبان قدیمی خارتوران که

که دایی کوچک مهندس فیروز بود تعطیالت عید

نام در این منطقه و در مدخل ورودی پارک ملی

روزگاری شکارچی بود و بعد شکاربان شد ،جان

به دلبر می آمد و چند روزی که آنجا بود با مرام ما

خارتوران وجود دارد.

سپرد .او عصر یکشنبه پس از تحمل یک دوره

آشنا شده و من را به مهندس پیروز معرفی کرده

در مجاورت پاسگاه بنایی خودنمایی میكند كه

بیماری درگذشت و خبر خداحافظی همیشگیاش

بود .یک شکارچی ارمنی هم بود که به من مهندس

محلیها آن را قلعه امیرخان مینامند؛ جایی كه

دوستداران محیط زیست را غمگین کرد.

فیروز سپرده بود که اگر مرا برای این کار راضی کنند،

امیرخان عمری را بر سر حفاظت از میراث طبیعی

حمیدرضا میرزاده ،کارشناس محیط زیست ،در

از عهدهاش به خوبی بر میآیم».

در آن سپری كرده است.

اینستاگرامش نوشت« :یکی از قدیمیترین و

امیرخان آهنی درباره وضع امروز طبیعت هم

منطقه حفاظتشده خارتوران در منتهی الیه شرقی

تاثیرگذارترین محیطبانان ایران را از دست دادیم.

میگوید« :از وضعیت راضی نیستم .یک وقت گله

استان سمنان و در جنوب شرق شهرستان شاهرود

امیرخان ،محیطبان ذخیرهگاه زیستکره توران بود

آهو طوری بود که وقتی مدیرکل میآمد باور نمیکرد

در بخش بیارجمند جای دارد و قسمت کوچکی

و سالها ریاست این منطقه را بر عهده داشت .این

وقتی که گلهها را با جمعیت زیادشان میدید ....فکر

از بخش شرقی آن در استان خراسان قرار گرفته

محیطبان پیشکسوت پس از تحمل یه دوره نسبتا

میکرد گوسفند است .تقریب ًا وضعیت منطقه خوب

است.

طوالنی بیماری ،امشب دار فانی را وداع گفت».

بود ولی کمکم خشکی بیابانها و کمآبی مراتع هم

مجموعه توران از  ۳قسمت پارک ملی در میانه،

امیرخان آهنی در مصاحبهای با تیتر «امیرخان

به شکار کردن اضافه شده بود».

پناهگاه حیات وحش در قسمتی از شرق و منطقه

آهنی ،اسطوره حفاظت خارتوران» ،که زمستان

همشهری هم نوشته است که امیرخان آهنی یكی

حفاظت شده تشکیل شده است که پارک ملی

 1396در فصلنامه صنوبر منتشر شده ،گفته بود از ۱۵

از محیطبانان پیشکسوت بود كه از كسوت شكارچی

۸درصد ،پناهگاه حیات وحش ۱۷درصد و منطقه

سالگی شروع به شکار کرد و بعد با معرفی اسکندر

به شكاربانی در آمد ،سیسال صادقانه خدمت كرد

حفاظتشده ۷۵درصد از کل مساحت منطقه را

فیروز ،بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست

و با این که بیش از بیست سال از بازنشستگی او

تشکیل میدهد.

به سازمان شکاربانی آمد؛ اینطور بود که شکارچی،

گذشته بود ،همچنان دل در گرو طبیعت و حیات

توران بزرگترین ذخیرهگاه زیستکره ایران است که

شکاربان شد.

وحش داشت.

بعد از سرنگیتی آفریقا واقع در کشور تانزانیا دومین

او همچنین درباره آشناییاش با کانون شکار و

امیرخان كارش را در منطقه دلبر آغاز كرد؛ منطقهای

منطقه بیوسفر جهان به شمار میآید که «آفریقای

اسکندر فیروز گفته بود« :تاریوردی فرمانفرماییان

در حوالی شهر بیارجمند .اكنون پاسگاهی به همین

ایران» لقب گرفته است.

4
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پیامخرب

پیشین صورت گرفته میان ایران ،آمریکا و
 5قدرت جهانی نیز عمان نقش میانجی
بزاده
و البته پیک را ایفا کرده بود .خطی 

به خبر «پیام ما»

دیروز به کلی احتمال میانجیگری دوباره

«درخواست تغییر کارگزار بیمه سالمت
آن روزنامه  ،در راستای شفاف سازی و
ارائه می شود:

امروز آقای امیرعبداللهیان به عمان کامال
سفری دوجانبه است و اگر نهایی شود

میرساند قرارداد بیمه تکمیلی درمان

ایشان در ادامه این سفر ،سفر دیگری نیز

شاغلین وزارت آموزشوپرورش پس از

به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس

برگزاری استعالم نرخ حق بیمه از کلیه

انجام خواهند داد .در این سفر قرار است

شرکتهای بیمه ای بدون هیچگونه انحصار

در مورد فهرست بلند باالیی از موضوعات

و صرفا بر اساس توانگری و با حداقل

دوجانبه بین دو کشور رایزنی و گفتوگو

کارمزد و بدون دریافت هیچگونه سودی

شود ».سخنگوی وزارت امور خارجه البته
| میزان |

تالش کرد با بیان اینکه «آنچه که در وین
رخ میدهد مربوط به وین است و آنچه
که در همسایگان رخ میدهد در همسایگی

پوشش بالغ بر هفت میلیون و سیصد هزار

و با همسایگان است» ،گمانهزنیها درباره

نفر بیمه شده  ۳۹ ،شعبه ۱۲۳۴ ،نمایندگی
ن و مراکز سرپایی
قرارداد اعم از بیمارستا 
که بهترین و مناسبترین خدمات را با

میانجیگری دوباره مسقط را تکذیب کند

سخنگوی وزارت امورخارجه نسبت به حل و فصل اختالفات آبی میان ایران و افغانستان ابرازامیدواری کرد

رایزنی در «نیمروز»

استفاده از کد ملی بهصورت آنالین و یا
پذیرش خسارت در مراکز غیرطرف قرارداد
خود دارد منعقد و تمدید گردید .در طی
این مدت ضمن پایبندی به کلیه تعهدات
و رعایت قوانین مربوطه،تمام تالش و

سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در جریان نشست خبری خود نسبت به حصول نتیجه در مذاکرات میان ایران و

ارائه خدمت مطلوب به فرهنگیان تحت

با حضور هیاتهای کارشناسی دو کشور در نیمروز برگزار میشود .زمان دقیق این مذاکرات اعالم نشده اما سخنگوی وزارت

 .2بر اساس مستندات موجود در کلیه

صورت میگیرد و احتماال نه آخرین بار ولی قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و نگاه به نسبت ویژه آنان به جمهوری

افغانستان بر سر حقابه هیرمند ابراز امیدواری کرد .به گفته این مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران ،این دور از مذاکرات

اهتمام در راستای افزایش رضایتمندی و
پوشش بود .

امور خارجه گفت که احتماال ظرف یکی دو روز آتی این دور از مذاکرات برگزار شود .مذاکراتی که نه برای اولین بار است

شعب این شرکت هزینههای خسارت

اسالمی ،امیدها برای حل معضل حقابه ایران را دو چندان کرده است.

متفرقه فرهنگیان شاغل پس از تحویل
به واحدهای پذیرش کمتر از  20روز کاری

چند روزی است که اخباری مبنی بر حضور

طبق ضوابط بررسی و به حساب فرهنگیان

هیاتی از طالبان در ایران و رایزنی آنان با

معزز واریز می گردد و هزینه بیماران

مقامات وزارت امور خارجه ایران بر سر

خاص بهصورت هفتگی و بدون توقف

پنچشیر در برخی رسانههای برون مرزی

پرداخت میگردد و در صورت مراجعه به

منتشر میشود .اخباری که بعضا تکذیب

مراکز درمانی طرف قرارداد بدون هیچگونه

شده ولی در اکثر موارد پاسخ ایران به

پرداختی از جیب با ارائه کد ملی از خدمات

آنان چیزی جز سکوت نبوده است .ایران

درمانی بهره مند می گردند.ضمنا در طی

البته همین سه روز پیش درباره وضعیت

سال جاری تاکنون بیش از شش میلیون

سفارت افغانستان در ایران در عصر

سند تایید و پرداخت گردیده است.

حاکمیت طالبان بر این کشور توضیحاتی

 .3متاسفانه نگارنده کارزار اطالعات کافی در

ارائه داد و بر رعایت تمام قواعد بینالمللی

رابطه با میزان حق بیمه پرداختی فرهنگیان

از سوی ایران تاکید کرد .دیروز و در جریان

ندارد و بر اساس بخشنامه های وزارت

بزاده،
آخرین نشست خبری سعید خطی 

آموزشوپرورش حق بیمه ماهانه هر نفر

سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر مساله

بیمه شده اصلی و تبعی مبلغ 495.000
ریال از افراد کسر می گردد که مستندات
آن در فیش حقوق و مزایای فرهنگیان درج
گردیده است و از هیچ بیمه شده مبلغی
بهصورت درصدی کسر نشده است و این
مصداق تشویش اذهان عمومی است.
 .4در پاسخ به افزایش مرتب تعرفه
بیمه و کاهش خدمات  ،در طی سنوات
گذشته افزایش حق بیمه پرداختی توسط
بیمه شده طبق مستندات موجود حداقل
پرداختی نسبت به تعهدات ایجاد شده
است (مبلغ  495.000ریال ) و همچنین
تعهدات بیمه تکمیلی فرهنگیان هیچگونه

نوع تعامل ایران و افغانستان در روزگار

سخنگوی وزارت امور خارجه:
اکنون مردم افغانستان در
زمینه سوخت ،مواد اولیه و
دارو دچار مشکالتی هستند.
سفر هیئت افغانستانی به ایران

برخی از گروههای افغانستانی از جمله

بزرگ بوده است و اینکه ما
چگونه میتوانیم تالش کنیم که
وضعیت مردم افغانستان بهتر
شود و مردم افغانستان از این
وضعیت خارج شوند

به طور کلی آیا در جریان مذاکرات هیئت
طالبان به تهران در ارتباط با وضعیت منطقه
پنجشیر نیز با توجه به اهمیت این موضوع
برای مردم ایران گفتوگویی با آنها از سوی
بزاده در
تهران صورت گرفته است» .خطی 
پاسخ به او گفت« :نگاه جمهوری اسالمی

که بیمه شده برای تامین آن با مشکل

ایران به وضعیت مردم افغانستان یک نگاه
شمولگرا است ،فارغ از منطقه و قومیت

پرداخت فرانشیز گسترش داده شده

آنها .نگاه ما این است که تمام اقوام در

است .شایان ذکر است در صورت تامین

داخل جغرافیای افغانستان باید صدا و

منابع مالی پایدار این شرکت آمادگی دارد

خواستهشان شنیده شود .در مورد آنچه

خدماتی مانند دندانپزشکی را به تعهدات

که گفتید ایران در موقعیتهای مختلف

بیمه تکمیلی فرهنگیان نیز اضافه کند.

میزبان گروههای مختلف افغانستانی

 .5در حال حاضر بیش از  4.500مرکز

بوده است و در این سفر هم جمهوری

برخط

اسالمی ایران میزبان این گفتوگو بوده

(آنالین) با ارائه کدملی خدمات درمانی

است .گفتوگوهای خوبی بین گروههای

مورد نیاز فرهنگیان را به آنها ارائه میدهند.

افغانستانی انجام شده است و امیدواریم

 .6گزارش و ریز هزینهها هر  15روز یک بار

که نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم

در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار و پس
پرداخت می گیرد ،با توجه به میزان حق

منتشر شده که در جریان سفر هیئت
طالبان به ایران نشستی بین این گروه و

والی پیشین هرات برگزار شده است و

مواجهشده است خدمت افزایش و بدون

از تایید ،تامین منابع مالی در وجه ذینفعان

جمهوری اسالمی پرسید« :برخی اخبار

نیز در چارچوب این دغدغه

مانند بیماران خاص با هزینههای سنگین

درمانی

قدرتگیری طالبان مطرح شد .خبرنگاری
از این مقام مسئول در وزارت امور خارجه

احمد مسعود و همچنین اسماعیلخان

کاهش نیافته است بلکه در برخی موارد

–تشخیصی

در راستای کاهش دغدغه فرهنگیان و
جلوگیری از رشد بیش از حد حق بیمه
پرداختی سهم بیمه شدگان ،جبران هزینه
های مازاد این صندوق را تقبل کرده است.

شاغل و تاکید پایبندی این شرکت به کلیه
طبق ماده  23قانون مطبوعات ،پاسخ بیان
شده جهت تنویر افکار عمومی در آن پورتال
خبری درج گردد.
شایان ذکر است با توجه به اینکه این
کارزار موجب تشویش اذهان عمومی
علیالخصوص فرهنگیان و آسیب به
جایگاه این شرکت شده است ،شرکت آتیه
سازان حافظ حق پیگیری از مراجع ذیصالح
قانونی را برای خود محفوظ میدارد.

بود که در جریان نشست خبری سعید
بزاده به آن پرداخته شد .خبرنگاری
خطی 
از سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی پرسید« :با توجه به سفر هیئت
افغانستانی به تهران به ریاست امیرخان
متقی آیا در جریان این سفر بین مقامات
دو کشور در ارتباط با حقابه رودخانه هیرمند
نیز گفتوگویی انجام شده است یا خیر».
بزاده در پاسخ به این پرسش بیان
خطی 
کرد« :در خصوص آب از جمله موضوع
حقآبه ایران بین دو طرف گفتوگوهایی
انجام شد و قرار است کمیساریای آب طی
یکی ،دو روز آینده همدیگر را در نیمروز
ببینند و با یکدیگر رایزنی کنند ».خواست
ایران در موضوع هیرمند ،اجرای کامل
قرارداد  ،51نظارت موثر دولت افغانستان
و انتقال بدون مشکل حقابه هیرمند است.
موضوعی که در سالهای گذشته اجرایی
نشده است .احداث سد کمالخان و سد
بخش آباد بر مقدار حقابه ایران تاثیر منفی
گذاشت و موجب تنش در روابط دو کشور
شد .همچنین ایجاد کانالهای غیرقانونی و
انحراف آب رودخانه هیرمند به زمینهای
کشت خشخاش بر جریان اصلی آب
تاثیر داشت و میزان آب دریافتی دشت
سیستان را چنان کاهش داد به طوریکه
ایران سالهاست با موضوع خشکی تاالب
هامون و عوارض ناشی از آن دست به
گریبان است.

رسمیت طالبان نزد ایران؟!

پرسش دیگر از سخنگوی وزارت امور

هستند .سفر هیئت افغانستانی به ایران نیز
در چارچوب این دغدغه بزرگ بوده است
و اینکه ما چگونه میتوانیم تالش کنیم که
وضعیت مردم افغانستان بهتر شود و مردم
افغانستان از این وضعیت خارج شوند.
گفتوگوهای خوبی انجام شد و تالش شد
با تمرکز بر اقتصاد مردممحور در حوزههایی
مثل بازارچههای مرزی ،مراودات پولی و
مالی ،تامین مایحتاج مردم افغانستان،
تجارت ،ایجاد مناطق آزاد مرزی مشترک،
تجارت در حوزههای انرژی و سوخت
به راهکارهایی برای حل مشکل مردم
افغانستان دست پیدا کنیم و این توافقات
را به نقطه اجرایی شدن نزدیک کنیم و در
این سفر در قالب سه کارگروه مختلف به
این موارد پرداخته شد .سفر مورد اشاره سفر
موفقی بود .در جریان این سفر به طرفهای
افغانستانی گفته شده که مشخصات دولت
فراگیر باید به گونهای باشد که در مسیر آینده
باثبات همراه با صلح افغانستان باشد .این
مسائل مطرح شد و باید وقت بدهیم که
هیئت حاکمه افغانستان در این مسیر گام
بردارد .ایران در چارچوب حسن همسایگی
و روابط خویشاوندی با مردم افغانستان
تمام بضاعت خود را به کار میبرد که آینده
افغانستان متفاوت از امروز باشد .در سفری
که چندی پیش نماینده ما به افغانستان
نیز داشت این مسائل مطرح شد .این یک
نقشه راه است و تمامی اقدامات در این
چارچوب به پیش میرود».

میانجیگری دوباره عمان؟!

خارجه ایران این بود« :طالبان را به رسمیت
میشناسید؟» پرسشی صریح که البته
پاسخی محافظه کارانه داشت« :وضعیت
امروز مردم افغانستان دغدغه بسیار بزرگ
جمهوری اسالمی ایران است .به دلیل
حکمرانی غلط و تجاوزگری آمریکا به این
جغرافیای عزیز اکنون شاهد این هستیم

مساله سفر حسین امیرعبداللهیان،
وزیر امور خارجه ایران به عمان ،آن هم
همزمان با برگزاری دور هشتم مذاکرات
وین دیگر موضوعی بود که سخنگوی وزارت
امور خارجه به آن پرداخت .این موضوع
از آن جهت حائز اهمیت که در مذاکرات

گردش ،کاهش هزینههای تولید و کمک به رشد
اقتصادی بدون آثار تورمی بررسی و تصویب شد.
در شیوه تأمین مالی زنجیرهای ،بنگاههای تولیدی
به جای دریافت تسهیالت مستقیم از بانک ،به
صورت پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از
ابزارهای تعهدی تامین مالی میشوند .بر اساس این
احکام دستگاههای اجرایی موظفند تمام الزامات و
زیرساختهای موردنیاز توسعه تامین مالی زنجیرهای
را فراهم سازند .این روش در هفتههای اخیر به
صورت آزمایشی توسط وزارتخانههای امور اقتصادی
و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی
اجرا شده است .رئیس جمهوری پس از این گزارش

وین؛ مذاکراتی رو به پیشرفت اما با
سرعت پایین

«مذاکرات رو به پیشرفت است اما
سرعت آن پایینتر از حد انتظار است»،
این عبارتی است که تقریبا هم از زبان
مسئوالن تیم مذاکره کننده ایرانی چون
علی باقریکنی و هم از زبان وزیر امور
خارجه فرانسه مطرح شده است .با این
تفاوت که طرف ایرانی هیچ اشارهای به
زمان نمیکند اما طرف اروپایی و البته

مختلف اقتصادی دولت دانست و گفت :اجرای کامل
این طرح قطعا آثار بسیار مناسبی برای تولید به
دنبال خواهد داشت .رئیسی بار دیگر بر لزوم بسیج
و همکاری همه دستگاههای دولتی برای عرضه
کاالها بهویژه اقالم خوراکی و سفره خانواده به قیمت
منصفانه و باثبات تاکید کرد .در این جلسه ،سازمان
حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان موظف شد
با همکاری وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت،
معدن و تجارت قیمت کاالها را منصفانه تعیین و به
مردم اعالم کند.

از «فرصت محدود» ایران برای دستیابی
به توافق در وین گفته است .موضوعی که
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز

انهدام باند زمینخواری و

از آن به عنوان «ضد اطالعات» نام برد و

جعل اسناد توسط وزارت

تاکید کرد« :آنچه که در وین اتفاق میافتد
نتیجه تالش همه طرفها برای رسیدن

اطالعات

به یک تفاهم پایدار است .در هفتههای
قبل شاهد این بودیم که طرف مقابل
کمپین ضد اطالعاتی در فضای رسانهای
برقرار کرده بود با هدف اینکه با استفاده
از این روش در داخل اتاقهای مذاکرات
امتیازی بگیرد اما وقتی متوجه شد که
این مسیر بیثمر و اشتباه است تالش
کرده که گفتوگوها در داخل اتاق انجام
شده و به پیش برود ».او در ادامه از
حصول برخی پیشرفتها در مذاکرات
وین خبر داد و تاکید کرد« :پیشرفتهای
خوبی در این زمینه حاصل شده ،البته در
برخی از حوزهها پیشرفتها بیشتر و در
برخی پیشرفتها کمتر بوده است ».این
مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران
در ادامه از سرعت مذاکرات ابراز نارضایتی
کرده و گفته است« :موضوعات باقی
مانده حائز اهمیت هستند و ما به نقاطی
رسیدهایم که به ما نشان میدهد که آیا
طرف مقابل اراده الزم را برای پیشبرد
مذاکرات دارد یا نه .در گفتوگوها سرعت
برای ما مهم است .البته باید توجه داشت
سرعت یک امر دو طرفه است و نمیشود
که ما با سرعت نور حرکت کنیم و از ما
چنین توقعی وجود داشته باشد ولی
طرف مقابل سرعت الکپشتی داشته
باشد .باید سرعت دو طرف متناسب باشد
و این موضوع باعث میشود که مذاکرات
با سرعت بیشتری طی شود.
ما باید به مذاکراتی ادامه دهیم که نتیجه
آن یک توافق پایدار و قابل اتکا باشد و
الزاما این موضوع با این مسئله که ما فقط
سرعتمان را بیشتر کنیم و سرعت دو
طرف متناسب نباشد امکانپذیر نیست.
همان طور که گفتم ما به دنبال یک توافق
پایدار و قابل اتکا هستیم».

وزارت اطالعات اعالم کرد که با اقدامات اطالعاتی
و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) ،یکی از
بزرگترین باندهای حرفهای زمینخواری و جعل اسناد
به ارزش  3000میلیارد تومان شناسایی و مورد ضربه
قرار گرفت .مرکز روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت
اطالعات اعالم کرد« :با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی،
یکی از بزرگترین باندهای حرفهای زمینخواری که
مبادرت به جعل اسناد ،کالهبرداری ،تصاحب و فروش
اراضی عمومی و اموال شهروندان میکرد ،شناسایی
و مورد ضربه قرار گرفت .این باند با تمرکز بر مناطق
مرغوب استان تهران نظیر شمیران ،کن ،لویزان،
سعادتآباد ،ازگل ،قلهک ،پونک ،فشم ،فیروزکوه،
کهریزک و برخی پال کهای ثبتی در استانهای
مازندران ،بوشهر ،خراسان رضوی ،خوزستان ،البرز و
 ...با اقدامات متقلبانه ،تعداد زیادی از قطعات اراضی
مذکور را تصاحب کرده بودند .شبکه مزبور متشکل از
تعدادی از دالالن و جاعلین حوزه زمین بوده که با
همکاری بعضی از بازنشستگان ثبت اسناد و یکی از
دفترخانههای اسناد رسمی ،طی یک فرآیند پیچیده،
اقدام به شناسایی اراضی بالصاحب ،امالک اشخاص
خارجنشین و اراضی عمومی در اقصی نقاط کشور
کرده و با جعل اسناد مربوط به این اراضی به نام
تعدادی از افراد فریب خورده و اخذ وکالت فروش
از آنها ،موفق به اخذ سند رسمی برای این اراضی
شدند .با ورود سربازان گمنام امام زمان (عجلهللا
تعالی فرجهالشریف) به این پرونده ،از انتقال مالکیت
اراضی مذکور به مساحت بیش از  200هزار متر مربع و
ارزش تقریبی  3000میلیارد تومان جلوگیری و  15نفر
از اعضای اصلی باند مذکور دستگیر و تحویل مراجع
قضایی شدند .وزارت اطالعات ضمن هشدار نسبت به
هرگونه سودجویی و دستاندازی به اراضی عمومی
و اموال خصوصی شهروندان ،حراست از حقوق عامه
را تکلیف قانونی خود دانسته و با تجاوزگران به
بیتالمال و حقوق شهروندان برخورد میکند».

قضایی زیاد شده و انتظارات از قضات و

انسانی» تالشهای زیاد و بیوقفهای را برای

مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی نیز این

به نتیجه رساندن طرح تعیین فوقالعاده

است که تا حد توان به پروندهها رسیدگی

خاص کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند

کنند و از رسوب و انباشت آنها و ایجاد

از بیست و یکم دیماه  98که ستاد کل

و در این راستا جلسات پر تعداد و مستمری

حال تأکید داریم که بیش از گذشته نسبت

پرداختی به کارکنان همه دستگاهها را به

پروندههای معوق جلوگیری بهعمل آورند؛

نیروهای مسلح انهدام هواپیمای اوکراینی با

را با نمایندگان مجلس و اعضای دولت برگزار

به این پرونده دقت و سرعت لحاظ شود و

هم نزدیک گردانند ».او در ادامه با اشاره

بر همین اساس بسیاری از همکاران ما

موشکهای سپاه را پذیرفت تا امروز ،فقط

کردند ؛ در همین راستا برای حصول نتیجه

همه جوانب و ابعاد آن دنبال شود؛ امیدواریم

به تالشهای مستمر و بیشائبهای که طی

ساعتهای متمادی از شبانه روز را به حضور

دو جلسه دادگاه برگزار شده است .حسن

سریعتر ،این تدبیر صورت گرفت که موضوع

با یک رسیدگی دقیق ،عادالنه  ،منطبق با

مدت اخیر برای ترمیم وضعیت پرداختیها

در محل کار اختصاص میدهند تا رسیدگی

روحانی ،رئیسجمهوری وقت ایران اولین

مزبور از طریق طرح در مجلس مطرح شود و

موازین و به دور از مسائل حاشیهای ،پرونده

به مجموعه کارکنان دستگاه قضایی صورت

به امور قضایی مردم به تأخیر نیفتد ».رئیس

نفری بود که از لزوم رسیدگی قضایی گفت.

کثیری از نمایندگان مجلس نیز توجیه شدند

این سانحه ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات

گرفته است ،تصریح کرد« :من به یاد ندارم

قوه قضائیه تصریح کرد « :در ماههای اخیر

او در بیانیه خود که همان روز منتشر شد بر

و قبول کردند که فوقالعاده موجود کارکنان

حقوقی و قضایی صورت گرفته بخشی از

که هیچ موضوع و مسئلهای در دستگاه

معاونتهای مختلف دستگاه قضایی از

این مهم تاکید کرد.

دستگاه قضایی کفاف حجم و سختی کار آنها

تسالی خاطر بازماندگان این سانحه باشد».

قضایی به اندازه ترمیم پرداختی به همکاران

جمله معاونان «مالی و پشتیبانی» و «منابع

تاکیدی که دیروز از سوی غالمحسین

را نمیدهد».

خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیز

قضایی مورد اهتمام قرار گرفته باشد؛ در

محسنیاژهای هم شنیده شد .آنطور که

پیش از این مطالبه خود را دادخواهی عنوان

همین راستا همه مسئوالن دستگاه قضایی

محمود علیزادهطباطبایی ،وکیل بعضی از

کرده و خواستار رسیدگی بیطرفانه به پرونده

در حوزههای مختلف و حتی رؤسای کل

خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی

و بررسی اتهامات تمام مسئوالن دخیل شده

دادگستریها ،تالشهای مستمر و زیادی

گفته هنوز و پس از گذشت دو سال منتظر

بودند.

انجام دادهاند و جلسات پرتعدادی را با

خواندن کیفرخواست و جزئیات پرونده

رئیس قوه قضائیه ایران در بخش دیگری

نمایندگان مجلس و دولتیها برای تبیین

است .رئیس قوه قضائیه دیروز اما ابراز

از اظهاراتش به مساله اعتراض و تحصن

موضوع نسبت پرداختیها به کارکنان

امیدواری کرد که به این پرونده به شکل

کارکنان دادگستریها در سراسر ایران اشاره

دستگاه قضایی با حجم و صعوبت کار و

عادالنه رسیدگی شود .او گفت « :دستگاه

کرد و گفت « :باید توجه داشت از زمانی

مأموریت محوله به آنها ،ترتیب دادند ».او

قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را

که آقای رئیسی مسئولیت دولت را برعهده

متذکر شد « :با توجه به شرایط سالهای

تاکنون با جدیت پیگیری کرده است؛ با این

گرفتهاند تالش داشتهاند تا حقوقهای

اخیر کشور ،ورودی پروندهها به دستگاه

استکبار جهانی ،از صندوق مذکور سودی
عاید نمیگردد و وزارت آموزشوپرورش

تعهدات و تکریم ارباب رجوع مقتضی است

مساله حقابه هیرمند دیگر موضوعی

میبرند .اکنون مردم این کشور در زمینه
سوخت ،مواد اولیه و دارو دچار مشکالتی

به منظور ارتقاء شیوههای تأمین مالی سرمایه در

خوب وحدت نظر ،تعامل و هماهنگی دستگاههای

امیدواریم به رسیدگی عادالنه

و ...ناشی از تحریمهای ناجوانمردانه

در خصوص مسائل و مشکالت فرهنگیان

مذاکره آبی با طالبان

درصد مردم این کشور زیر خط فقر به سر

و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی

احتمال نقشآفرینی عمان حکایت میکند.

آمریکایی تا اینجای کار دست کم  3مرتبه
که براساس گفته مقامات افغانستانی ۸۰

پیشنهادی مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی

اجرای آزمایشی تامین مالی زنجیرهای را از نمونههای

رئیس قوه قضائیه به آخرین وضعیت پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی اشاره کرد

هزینههای درمان از جمله دارو و تجهیزات

در پایان ضمن تقدیر از حسن توجه و

افغانستان به همراه داشته باشد».

هرچند که برخی اخبار غیررسمی همچنان از

شب به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد ،احکام

قضا

بیمه پرداختی  495.000ریال و افزایش

پیگیری و همکاریهای آن روزنامه وزین

نتیجه درست شود .این مقام مسئول گفته

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه

ما را به مقصد درستی هدایت نمیکند .سفر

 .1به استحضار مردم و فرهنگیان شریف

و  4.500مرکز تشخیصی -درمانی طرف

طریق این کشور را رد نکرده ولی تاکید کرده

مالی طرحهای توسعهای

است« :البته شبیهسازیهای تاریخی بعضا

تبیین افکار عمومی جوابیه به این شرح

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .با

اجرایی برای تامین زنجیره

که «شبیهسازی» لزوما نمیتواند منجر به

آموزشوپرورش» در تاریخ  1400/10/19در

از سال  1393با شرکت آتیه سازان حافظ

دستور رئیسی به دستگاههای

عمان و انتقال پیام میان ایران و آمریکا از

در پی انتشار گزارشی تحت عنوان

بهصورت
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جوابیه آتیهسازان حافظ

وابسته به سازمان بیمه سالمت ایران و

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

رئیس قوه قضائیه جمهوری
اسالمی :امیدواریم با یک
رسیدگی دقیق  ،عادالنه  ،منطبق
با موازین و به دور از مسائل
حاشیهای ،پرونده سانحه
هواپیمای اوکراینی ناگوار به
نتیجه برسد و اقدامات حقوقی
و قضایی صورت گرفته بخشی
از تسالی خاطر بازماندگان این
سانحه باشد
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«پیام ما» ازجزئیات نامه رئیس سازمان محیط زیست به رئیس مجلس درباره جلوگیری ازاختصاص اعتبار

ما به گونهای است که تا این پروژهها باعث
تخریب و آلودگی نشوند ،قاضی در مورد آنها

به طرحهای بدون مجوزگزارش میدهد

ادامه از صفحۀ 1

حکم صادر نمیکند .بنابراین الزم است که

تقاضای تغییر رویکرد مجلس

امیر خان آهنی

تا زمان رفع مشکل به این پروژهها اعتباری
تعلق نگیرد».

استاد بود

حمایت  29اقتصاددان از فعاالن

محیط زیستی

بیش از  ۹۶درصد پروژههای بدون ارزیابی محیط زیستی مربوط به دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی است

امیرخان آنجا شکاربان است و با او
میرویم .فیلمبردار گفت یک گله بزرگ

سه روز پیش از آنکه رئیس سازمان
محیط زیست

میخواهم چون تاکنون در آفریقا هر

برای نوشتن نامه به

چی فیلم گرفتم با ماشین دنبالش

رئیس مجلس دست به قلم شود ،جمعی

افتاد هایم ،گور می دود و خاک می کند و

از اقتصاددان کشور هم به این موضوع

ما خو شمان نمیآید ،دلمان میخواهد

واکنش نشان دادند و  29نفر از آنها در

گور به دو به سمت ما بیاید .من گفتم

بیانیهای در مخالفت با اختصاص بودجه

میرویم پیش رفیقم و او ترتیبش را

به طرحهای بدون مجوز محیط زیستی
نوشتند:

«تشکلهای

محیط زیستی

شکایتی از رئیس سازمان برنامه و بودجه
به علت گنجاندن پروژههای فاقد مجوز
محیط زیستی در ردیف بودجه  ،1401شکل
دادهاند؛ زیرا که بر اساس نصصریح قانون
در مواد  105قانون برنامه سوم توسعه،
ماده  71قانون برنامه چهارم ،بند الف
ماده  192قانون برنامه پنجم توسعه و بند
الف ماده  38قانون برنامه ششم توسعه،
دستگاههای اجرایی موظفند پیش از اجرا
و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی
و مکانیابی پروژههای توسعهای ،اقدام به
ارزیابی محیط زیستی و اخذ مجوز ،پیش
از هرگونه اقدام به اجرای طرح ،کنند ».آنها

برای شما میدهد .آنها باور نکردند .آن

حمید جاللوندی :متاسفانه
قوانین متقن برای جلوگیری
از اجرای پروژههای فاقد مجوز
محیط زیست وجود ندارد و
ماهیت قوانین ما به گونهای
است که تا این پروژهها باعث
تخریب و آلودگی نشوند ،قاضی
در مورد آنها حکم صادر نمیکند.
بنابراین الزم است که تا زمان
رفع مشکل به این پروژهها
اعتباری تعلق نگیرد

| ریل نیوز |

| نویسنده |
| سمت |

الیحه بودجه  ۱۴۰۱نشده است» .از سوی دیگر با وجود تکذیبیه سازمان برنامه و بودجه ،اسامی  411طرحی که گفته میشود تنها بخشی

از طرحهای بدون مجوزند منتشر شده است و حاال نامهای به دست «پیام ما» رسیده که در آن رئیس سازمان محیط زیست خطاب به

رئیس مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرده و با اشاره به اینکه بیش از  ۹۶درصد پروژههای بدون ارزیابی محیط زیستی مربوط به

دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی است ،خواستار حذف ردیف بودجه این طرحها شده است.

در راستای انجام وظایف مدنی تشکلها
و قدمی اساسی در اصالحات ساختاری

در بخشی از این نامه که به تاریخ هفتم
دیماه از سوی علی سالجقه برای محمدباقر
قالیباف فرستاده شده با اشاره به دستورات
رهبری در حوزه محیط زیست مبنی بر
جرمانگاری موضوعات محیط زیستی و
تاکید رئیس جمهور بر«فرع بودن هرگونه
اقدامی نسبت به مالحظات محیط زیستی»
آمده است« :متاسفانه در سنوات گذشته
در فرآیند تصویب و تخصیص اعتبارات به
موضوع دارا بودن مجوزهای قانونی طرحها
و پروژهها عنایت الزم صورت نمیگرفته و
همواره این قبیل طرحها پس از تصویب در
مجلس شورای اسالمی و در پیوست قانون
بودجه سنواتی برای اجرا به مجریان ابالغ و
سازمان برنامه و بودجه نیز مبادرت به مبادله
موافقتنامه و نهایت ًا عملیات اجرایی صورت
میگرفته است که برخی از این پروژهها با
تخریب گسترده منابع طبیعی آلودگی محیط
زیست مالزمه داشته است و این طرحها
فاقد هرگونه پیوست و یا برنامه مدیریت
محیط زیستی در اجرا بودهاند و در تشدید
بحرانهای محیط زیستی نقش بارزی دارند».
این نامه ادامه میدهد که تنها چاره کار
تغییر رویکرد مجلس در تصویب این قبیل
پروژههاست که عموما با حمایت نمایندگان در
جداول بودجه قرار می گیرند« .در بررسیهای

کارشناسی سازمان همچنین مشخص شد

گذشته مجلس و رئیس آن به این موضوع

سوی سازمان محیط زیست متوقف شوند.

تعداد  ۴۱۱طرح و پروژههای بزرگ (بیش

واکنشی نشان ندادهاند .از سوی دیگر با

از  ۹۶درصد مربوط به دو دستگاه وزارت

اینکه این مسئله واکنش تشکلهای محیط

شدن این پروژهها را باعث قربانی شدن

در نظام برنامه و بودجه قلمداد کردند.

نیرو و وزارت راه و شهرسازی) که به استناد

زیستی و ریاست سازمان حفاظت محیط

محیط زیست دانسته و گفته در دولتهای

مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست

زیست را به دنبال داشته ،وزارت میراث

گذشته هم مکاتبات زیادی از سوی روسای

و نیز ضوابط محیط زیستی تبصره بند الف

فرهنگی به عنوان یکی دیگر از ارگانهای

وقت سازمان با معاونت حقوقی ریاست

ماده  ۲۳قانون الحاق برخی مواد به قانون

مهم در این زمینه بیواکنش بوده و نبود

جمهوری انجام شد که اجرای پروژهها

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مورخ

پیوستهای میراثی برای تامین بودجه برخی

بدون مجوز محیط زیست اشکال دارد و از

 )۲۵/۴/۹۸مصوبه شماره  ۲۴۰شورای عالی

از طرحها مورد پیگیری و توجه این وزارتخانه

آنها کسب تکلیف کردیم .در نهایت معاونت

حفاظت محیط زیست در مورد طرحهای

قرار نگرفته است.

حقوقی ریاست جمهوری ،شیوه نامهای

تملک دارایی سرمایهای نیازمند تدوین
پیوست محیط زیستی (ارزیابی اثرات محیط
زیستی) و بررسی و ترکیب آن در این سازمان
است که برخی از آنها دارای پیشرفت فیزیکی
ولی فاقد مجوز محیط زیستی هستند».
سالجقه در پایان میگوید« :با توجه به
مراتب فوق و اینکه طرحهای مورد اشاره در
الیحه پیشنهادی بودجه سال  ۱۴۰۱تقدیم
مجلس شده است ،خواهشمند است مقرر
کنید تصویب و تخصیص بودجه اجرایی
برای طرحهای مورد اشاره ملزم به اخذ
ال با توجه
مجوز محیط زیستی شود و فع ً
به ضوابط فنی و اجرایی به علت نبود
مجوز محیط زیستی از اختصاص اعتبار به
طرحهای اعالم شده قبلی خودداری شود».
این نامه در حالی ارسال شده که در روزهای

پروژههای بدون مجوز بزرگترین

چالش فعلی

در نظر گرفتن بودجه برای طرحهای بدون
مجوز محیط زیستی میتواند برای آینده
محیط زیست کشور مشکل ایجاد کند و
حاال حمید جاللوندی ،مدیرکل دفتر ارزیابی
محیط زیستی

در تازهترین واکنشش به

این مسئله گفته که پس از روی کار آمدن
دولت سیزدهم ،در گزارشی که به ریاست
سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد،
یکی از چالشهای اصلی بخش ارزیابی
محیط زیستی کشورپروژههایی بودند که
بدون مجوز محیط زیستی شکل میگیرند،
پیشرفت فیزیکی پیدا میکنند و دستگاههای
نظارتی هم انتظار دارند که این پروژهها از

نوبت دوم

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
خدمات عمومی  ،پشتیبانی  ،تأسیسات و خطوط لوله منطقه پنج عملیات انتقال گاز

منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی "فوق" به شماره مناقصه ج 15-1400-را ازطریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی ازدریافت تا تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند .تاریخ
ی باشد  .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی
انتشارفراخوان در سامانه ستاد تاریخ  1400/10/20م 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به آدرس مناقصه
گران ارسال خواهد شد.
)1مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد  :تا ساعت  18روز دو
1400/10/27
شنبه
)2مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد  :تا ساعت  18روز دو
1400/11/11
شنبه
)3اطالعات دستگاه مناقصه گزار:
آدرس  :شیراز  ،بزرگراه امام خمینی  ،حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان  ،منطقهپنج عملیات انتقال گاز  ،کدپستی  71798-96315و شماره تماس 071- 38403800-9
)4شماره فراخوان درسامانه ستاد20000932610000027 :

شناسه آگهی  1255767 :میم الف1- :

نوبت اول

()87200040

)5تاریخ درج آگهی:
 تاریخ آگهی نوبت اول  :روز دوشنبهتاریخ آگهی نوبت دوم  :روز سه شنبه)6گواهی صالحیت مورد نیاز:
گواهی صالحیت معتبر در رشته های " خدمات عمومی" و "تعمیر و نگهداری" و "خدماتفضای سبز" و "امور تأسیسات" از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی)7درصورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه و پیمانی با شماره
تلفن  07138132319و  07138132310و موارد مرتبط فنی و اجرایی با شماره تلفن
 07138132449تــماس حاصل نمایند.
)8اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه
مرکزتماس 021-41934 :دفترثبت نام85193768 – 88969737 :1400/10/20
1400/10/21

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

مناقصه عمومی یک مرحله ای
واگذاری مدیریتی امورمربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت
و بیمارستان  12فروردین کهنوج – دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت درنظردارد با رعایت قانون ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی امور مربوط

به حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان  12فروردین کهنوج اقدام نماید.اشخاص واجدالشرایط میتوانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

(مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام درمناقصه مذکورنمایند.

شماره فراخوان ()2000091168000086
مهلت دریافت اسناد تا ساعت  14مورخ 1400/10/25
اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف :ساعت  14مورخ 1400/11/5
مبلغ را به شماره شبا
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت درمناقصه
IR460130100000000276994838بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره411399813169 :
کد ملی به شماره14000235860 :
((**همچنین الزام ًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال  ،به نشانی جیرفت میدان
–انقالب – ستاد مرکزی –حراست دانشگاه – کدپستی  7860634204ارسال نمایید)).

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

تعریف کرد که یک کمیته  ۳نفره از معاونت
اجرایی ،سازمان محیط زیست و سازمان

کامال پیدا نبود و تنها سرمان دیده
میشد .امیرخان گفت احتیاط کنید و
سرتان خیلی باال نباشد .گفتم امیرخان

برنامه و بودجه به عنوان معاونان رئیس
جمهور ،پیشرفت فیزیکی پروژهها را به
دولت ارایه کنند .استنباط ما در سال ۱۳۹۲
که این کار شروع شد این بود که دیگر
دستگاههای اجرایی این قبیل پروژهها
را اجرا نمیکنند اما این اتفاق نیفتاد.
جاللوندی در نهایت با تاکید بر قدرت مجلس
در این زمینه گفت که «نگاه ما این است که
اگر مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد
قانونگذاری و نظارتی کشور جلوی اجرای این
پروژهها را بگیرد ،از مشکالت آینده جلوگیری
میشود .چرا که متاسفانه قوانین متقن برای
جلوگیری از اجرای پروژههای فاقد مجوز
محیط زیست وجود ندارد و ماهیت قوانین

ساعت چند؟ گفت گورها حوالی ساعت

سایر مجوزهای قانونی نظیر مجوز میراث

 10میرسند .من همینجور نگاه میکردم،

فرهنگی ،منابع طبیعی و … را نیز ندارند.

گوش گورها را دیدم که از دور به سمت

در جدول منتشر شده طرحهای انتقال

ما میآیند .به فیلمبردار گفتم و او

آب و گاز ،جادهسازی ،طرحهای توسعهای

 25بندر صیادی از سوی سازمان شیالت
ایران ،احداث فرودگاه شهید مدرس و
همینطور فرودگاه سقز ،کمک به احداث
خط لوله انتقال گاز اتیلن به شهرهای
مهاباد ،سنندج ،میاندوآب ،تبریز ،گچساران،
و… .به طول  2100کیلومتر و جادهسازیها
از جمله احداث آزادراه همدان – سنقر-
کرمانشاه ،احداث کریدور بزرگراهی نوار
ساحلی جنوب کشور از پسابندر تا شلمچه
به طول کیلومتر  1814و همچنین احداث

با تعجب گفت واقعا

آنجا قیچستان وسیعی بود که ماشین

منتشرکنندگان میگویند بسیاری از این

و انتقال آب در اراضی شیبدار ،احداث

را آنجا میریزم .بعد گفت چند تا گور

به کوه باشد از زیر غریبه گورها میآیند.

محیط زیستی در بودجه  »۱۴۰۱منتشر شد.

اراضی کشاورزی دشت سیستان ،تامین

و دوربین را روی آن بگذارد،

من گور

جایی ایستاد و به من هم گفت حواست

مقابله متحدانه با پروژههای فاقد مجوز

البرز ،اجرای عملیات انتقال آب با لوله به

به فیلمبردار بگو سه پایهاش را بکارد

گورها میرسند .خودش هم آ نطرفتر

اعالم شده «به منظور شفافیت بیشتر و

به بابل ،بابلسر ،فریدونکنار و … .از سد

گفت فردا صبح شما را جایی میبرم،

هم بگذارید تا نیم تا یک ساعت دیگر

به رئیس مجلس ارسال شد ،آنطور که

به شهر اراک از سد کمال صالح ،آبرسانی

اینکه ما دنبالش با ماشین برویم.

دارید و سه پایه را بکارید ،دوربین را

را منتشر کرد .این فهرست که هفتم دیماه

به شهر زابل و شهرهای مسیر ،آبرسانی

مستقیما به سمت دوربین بدود نه

از پشت ما حرکت میکرد چراغ زد نگه

بدون مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱

نشان میدهد طرحهای چون آبرسانی

فیلم بگیرند ،منتهی میخواهند گور

چشمه غریبه یک جایی امیر خان که

فاقد مجوز از بودجه بود فهرست  ۴۱۱پروژه

مختلف جا گرفته است .بررسی این جدول

و ایران هستند و میخواهند از

گور

رفتیم در دشت بزرگ توران نرسیده به

پروژهها نه تنها مجوز محیط زیستی بلکه

او در بخش دیگری از گفتههایش عملیاتی

به امیر خان گفتم اینها مهمانان فیروز

 20تا  30تا اشاره کرد .صبح روز بعد

زاگرس مهربان که پیگیر خروج پروژههای

واکنش نشان داده و گفت که خبرهای منتشر شده «جریانسازی رسانهای» است و «هیچ طرح جدیدی بدون مجوز محیط زیستی وارد

را بلد بودم و غروب به دلبر رسیدیم.

چند تا میخواهیم؟ بعد هم به عدد

پیش از این اما کمپین مردمی حمایت از

میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه به ثبت رسید .این در حالی است که در روزهای گذشته سازمان برنامه و بودجه به این خبرها

تیپ و قبراق بود .من را هها و مسیر

گور میخواهی؟

کرده و انتشار نام طرحها را قدمی مهم

|پیام ما| هنوز خبری از حذف طرحهای بدون مجوز از الیحه بودجه  1401نیست .در هفتههای گذشته چندین نامه برای جلوگیری

داشت و خودش هم

جوان و خوش

میخواهد؟ از فیلمبردار پرسیدم چند تا

در ادامه از شکایت این تشکلها حمایت

از اختصاص بودجه به  411طرح بدون مجوز محیط زیستی در بودجه سال آینده نوشته شد و حتی شکایت رسمی هم از مسعود

زمان امیرخان سرچشمه دلبر خانه و باغ

این نامه در حالی ارسال شده
که در روزهای گذشته واکنشی
از سوی مجلس و ریاست آن
داده نشده است .از سوی دیگر
با اینکه این مسئله واکنش
تشکلهای محیط زیستی و
ریاست سازمان حفاظت محیط
زیست را به دنبال داشته،
وزارت میراث فرهنگی به عنوان
یکی دیگر از ارگانهای مهم در
این زمینه بیواکنش بوده و
نبود پیوستهای میراثی برای
تامین بودجه برخی از طرحها
مورد پیگیری و توجه این
وزارتخانه قرار نگرفته است

نیروگاههای سیکل ترکیبی افزایش تولید

مسی بود .آنها را کار گذاشت و شروع
به فیلم گرفتن کرد .گورها تا 30- 20
متری ما یکباره حلقه و فیلم را دیدند
و دور زدند .بهترین و قشنگ ترین
فیلم را فیلمبردار گرفت و گفت این
امیرخان واقعا استاد است .کارگردان
گفت بهتر از این نمیشد چیزی که من
در ذهنم یک هفته تا  10روز گذاشته
بودم امیرخان در  12ساعت انجامش
داد .آن روز امیرخان موتور یها را
فرستاده بود گورها را از کجا رم دهند
و خودش به خوبی میدانست از کدام
مسیر حرکت میکنند.

دانش امیرخان

وسیع ،دقیق ،عالی و به روز بود .من با
کمال میل ،رغبت و لذت سا لها رفیقش
بودم .همیشه به هم زنگ میزدیم،
به دیدنش میرفتم هر کجا که بود.
همیشه دوستش خواهم داشت در روح،

مگاوات بدون مجوزهای محیط زیستی به

قلب و دهلیز قلبم همیشه زنده ،فعال و

الیحه بودجه راه یافته است.

محترم خواهد بود.

نوبت دوم

سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري نظرآباد  ،به استناد مصـوبه شـماره

 23/2645مـورخ  1400/9/1هیئت مدیره در نظر دارد تا قطع و فروش چوب

درختان خشک ونیمه خشـک سـطح شهرو باغات خود را ازطریق مزایده عمومی
بـه بـاالترین قیمـت پیشـنهادي بـه پیمانکـاران واجدالشرایط واگذارنماید .لذا

ازکلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت بازدید محل و اخـذ اوراق شرکت در
مزایده و کسب اطالعات بیشتر به واحد امور مالی سازمان بـه آدرس  :کیلـومتر
 85اتوبان تهران  -قزوین ،شهرستان نظرآباد  ،خیابان آیت اله خامنـه اي
(خیابـان تهـران )  ،خیابان گلستان (14کشت وصنعت) مراجعه نموده و جهت
کسب اطالعات بیشتربا شماره تلفن هاي 026- 45352992- 45363273

تماس حاصل نمائید  .آخرین مهلت تحویل اوراق مزایـده روز دو شنبه مورخ
 1400/11/4و زمان بازگشایی پیشنهادات روز سه شـنبه تـاریخ  1400/11/5می

باشد  .بدیهی است سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول نزد
سازمان باقی خواهد ماند و هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده
میباشد  .ضمناً سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

محسن زاده مدیرعامل سازمان

هر کدام به اندازه یک مجمع بزرگ

امیرخان آدم فوق العاد های بود ،برای

نیروی برق مگاوات به میزان 4559

آگهی مزایده عمومی
مرحله دوم

پشت سه پایه آمد ،حلقههای فیلمش

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات شرکت پارس کنترل تجهیز برق
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 538607

و شناسه ملی  14008194542به استناد

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ

 1400/09/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل

شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش
مرکزی شهر تهران محله دردشت تهرانپارس
خیابان شهید برادران نیکچه فراهانی خیابان

 12متری اردکانیها پالک  6طبقه سوم واحد 8

کدپستی  1651655569تغییر یافت و ماده

مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشوراداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
شناسه اگهی  1257722میم الف 0

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم زهرا مهدوی با تسلیم دوبرگ استشهاد

گواهی شده دفتر اسناد رسمی  ۱۱۰رفسنجان

مدعی است که سند مالکیت ششدانگ اعیان خانه
پالک  ۱۰۰۶۷فرعی از  ۱۱۰۰۷اصلی واقع در رفسنجان
بخش  ۱۱کرمان که بنام صدیقه حاج علی اکبری

فرزند محمد ابراهیم صادر و تسلیم شده است به علت
جابجایی مفقود گردیده لذا بنا به دستور تبصره یک
اصالحی ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت

اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه شخص

مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می

باشد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی

اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت

پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند
مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد.

ابوالفضل تیموری _رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستانرفسنجان

4

پیاممریاث

خارگ ساماندهی شد

معاون اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی استان بوشهرگفت :مرحله نخست
ساماندهی کتیبه هخامنشی جزیره خارگ با
برداشتن حفاظ فلزی کتیبه و پاکسازی محیط
پیرامونی این اثر انجام شد .نصرهللا ابراهیمی
اعالم کرد :با توجه به اینکه کتیبه هخامنشی
جزیره خارگ سند ارزشمندی برای حقانیت

طبیعی و غیرطبیعی اقدام شده است.

اولویتهای این اداره کل است و در همین راستا
برای ایجاد جذابیت بیشتر برای بازدید کنندگان،

 ۲۵آبان  ۱۳۸۸با شماره  ۲۳۶۵۴در فهرست آثار
فرهنگی جزیره خارگ روی این کتیبه  ۶واژه

تجربیات افراد خارج از منطقه ،نگاه توسعهای
«آموزش» را انتخاب کردیم؛ چرا که آموزش،
بنیان توسعه است ،چه آموزش به صورت رسمی

» از راهکارهای کمک به بهبود پایدار مسائل
فعاالن و کارشناسان سازمانهای مردمنهاد در گفتوگو با «پیام ما 
شهرستانها و نواحی روستایی میگویند

انجمنهای محلی به دنبال تحول

پوررضا ،فعال اجتماعی :مجوزها برای صنعت به راحتی صادر میشود اما نهادهای اجتماعی برای فعالیت ،باید انتظار بکشند

آذری ،بنیانگذار بنیاد صلح و مهربانی در سردشت :برخی تنگنظریها به ویژه در مناطق حاشیهای و مرزی ،ممکن است مانع

فعالیتهای سازنده این نهادهای قانونی شود

در خلیج فارس قرار دارد گفت :ایرانیان به عنوان
مخترعان فنون مهندسی آب شناخته شدهاند

|پیام ما| بسیاری مناطق کوچک ،در شهرستانها و نیز نواحی روستایی کشور ،در مسیر پیشرفت خود ،سرعت مطلوبی ندارند و با مشکالت

و نقشههای توپوگرافی نشان میدهد که این

متنوعی در حوزههای مختلف توسعه دست به گریبان هستند و برنامههای کالن توسعه کشور نیز آنچنان که باید قادر به فهم ،توجه و

منطقه دارای ذخایر آب شیرین و در همین راستا

پاسخگویی در رابطه با مسائل و نیازهای آنها نیست .در این بین ،سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای محلی میتوانند موتور محرکی

چهار قنات موجود دراین جزیره نیز به ثبت ملی

باشند تا با ارتقای آگاهی و پای کار آوردن توان جوامع محلی ،برای کمک به حل مسائل خودشان در پایش مسائل توسعه و مطالبهگری

رسیده است.

درست از نهادهای باالدستی نیز نقش ایفا کنند.

کارشناس ادارهکل میراث فرهنگی

«انجمنهای

استان خراسان رضوی مطرح کرد

ایجاد اراد ه ملی برای

حفظ ارزشهای میراث
ناملموس

کارشناس میراث فرهنگی ادارهکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان

میرود که از دو بعد متفاوت ناملموس و
ملموس برخوردار است.
او افزود :ابعاد ناملموس این میراث که
در واقع عامل به وجودآورنده میراث مادی
هستند ،ممکن است نسبت به اشکال
صوری میراث فرهنگی قدیمیتر ،اصیلتر و
بسیار غنی و گسترده باشند .به این دلیل که

سعید غالمینتاج ،پژوهشگر
توسعه :برنامههای توسعه پنج
سالهای که در کشور تدوین،
تصویب و اجرا میشوند
به رویکردهای مشارکتی و
توانافزایی و توانمندسازی
جوامع محلی اهتمام کافی
ندارند و توسعه و پیشرفت
را عمدتا از مسیر اجرای
کالنپروژههای عمرانی دنبال
میکنند

ماهیت ناملموس ،خود در صدها و هزارها
سال پیوسته از چشمها بهدور مانده و تنها
عادتهای فرهنگی و سینه به سینه نقل
شدنها ،موجب شده تا به حیات خود ادامه

تنی چند از فعاالن و صاحبنظران این حوزه

چنین نهادهایی دارد .سازمانهای مردمنهاد

به گفتوگو نشسته است تا جایگاه و نقش

محلی باید با کوچک تعریف کردن فعالیتهای

انجمنهای محلی را در کمک به پیشرفت و

آغازین خود و نشان دادن کارآمدی خود در آن

آبادانی شهرستانها و نواحی روستایی کشور

فعالیتها ،کم کم مقبولیت اجتماعی در میان

جویا شود.

مردم به وجود بیاورند».

زیادی در تحقق اهداف مد نظر دارد« :چنین
فردی باید شناخت خوبی از جامعه داشته باشد
و بتواند مسائل آن را به درستی شناسایی کند.

میکنیم.

ماهیت و نابودی هستند را درک کرده ،آنها
را دوباره احیا کنیم و نجات دهیم.

منطقهای محروم به حساب میآمد ،در شروع

از نگاه نوربخش ،انجمنهای محلی به واسطه

یافتن آنها در قالب یک تشکل میتواند منجر

بومی بودن و شناخت از نزدیک مسائل ،شانس

به همافزایی بیشتر و کاهش حاشیهها و

زیست نیز جلب کنیم .در همین حال نگاه

موفقیت باالتری نسبت به مداخالت بیرونی

بهرهگیری از ظرفیتهای موجود کشور برای

تکبعدی به صنعت و فعالیت اقتصادی در

دارند .منتهی در این زمینه ،باید گردانندگان

فعالیت چنین نهادهایی شود .آذری البته بر

منطقه ما ،بحرانهای زیادی را به وجود آورده

انجمن ضمن داشتن تخصصهای الزم،

این باور است که اگرچه ظرفیتهای قانونی الزم

و خواهد آورد که امیدواریم با تسهیل فعالیت

مراوداتی با فعاالن و سازمانهای خارج از منطقه

برای فعالیت سازمانهای مردمنهاد محلی نظیر

انجمن ما ،سهم کوچکی در بهتر شدن شرایط

و سطح ملی نیز داشته باشند تا از تجربه و

قانون اساسی و نیز آییننامه اجرایی تاسیس

برای نسلهای آینده داشته باشیم».

بینش و ایدههای کافی برای مواجهه با مسائل

و فعالیت سازمانهای مردمنهاد مصوب سال

خود برخوردار شوند.

 1395تا حد زیادی پیشبینی شده است ،اما
برخی تنگنظریها به ویژه در مناطق حاشیهای
و مرزی ،سختگیریها در اعطای مجوز و نگاه
نادرست امنیتی ،قومی ،سیاسی و یا بدبیانه به
این سازمانها ممکن است مانع فعالیتهای
سازنده این نهادهای قانونی شود.
آذری ،همچنین وجود نیروهای متخصص
بیکار و سرمایههای انسانی رها شده یا کمتر
توجهشده ،منابع مالی و سرمایهای سرگردان
در جامعه محلی ،آشنایی انجمنهای محلی با
ظرفیتهای بومی و شناخت فرهنگی بهتر از آن
و نهایتا رسانههای مجازی و فناوریهای نوین را

مشارکت اجتماعی ،ضرورت

انجمنهایتحولآفرین

رضا رهسپار ،جوانی است که با دغدغه حفاظت
از محیط زیست و جوامع انسانی مجاور دریای
خزر در منطقه شیرود اقدام به تاسیس «انجمن
توسعه پایدار شیرود» در مازندران کرده است
و با همراهی سایر اعضای انجمن قصد دارند
ضمن در اولویت قراردادن اجتماعات محلی و
دیدگاههای آنان در توسعه اجتماعی ،اقتصادی
و محیطی ،به دنبال توانمندسازی ،مقتدرسازی
و ارتقای کیفیت زندگی جامعه محلیشان نیز
باشند.
از نگاه رهسپار ،بکارگیری و تقویت ظرفیت افراد

کشف جدید در تپه گوهره بیستون

متعدد و در نتیجه وجود میراث ناملموس

در معرض آسیبپذیری ،دگرگونی و تغییر

فرض میکنند .ما در المرد ،که  20سال پیش

مهدی عبدالملکی ،موسس
انجمن هوارگه در قروه :ما
به دنبال نشان دادن تغییر
اجتماعی بودیم .هدف ما
توسعه است و ابتدا سه سال
غیررسمی فعالیت کردیم و بعد
که احساس نیاز کردیم ،آن را
به شکل یک سازمان رسمی
هم ثبت کردیم تا فعالیتها با
مشکالت کمتری جلو برود

مهارتهای زندگی و اجتماعی باشد».
از نگاه آبیار ،اگر بر ظرفیتهای جامعه محلی

باید فهم درستی ازتوسعه داشته باشیم

تکیه شود ،توسعهای که اتفاق میافتد ،پایدار
خواهد بود« :مردم هر منطقه از پتانسیلها و

سجاد عباسی از انجمن «اندیشه زالل

ضعفهای مناطق خود شناخت بهتری دارند.

جوانان شاهرود» ،تاکید بسیاری بر یافتن

ما باید خوداتکایی افراد را باال ببریم .چون آن

درک درست از مفهوم توسعه دارد« :اگر

باور منفی و ذهنیت منفی که باعث شکلگیری

میخواهیم توسعه ایجاد کنیم باید به دور از

محرومیت شده و اینکه ما نمیتوانیم کاری

رویکردهای وارداتی و ترجمهای ،نگاهمان را

کنیم را باید از ذهن تک تک افراد از بین ببریم.

منطقهای و محلی کنیم .توسعه ،یک تغییر

البته همراهی و همدلی مردم برای دستیابی به

مثبت به سمت پیشرفت است .طبیعت ًا توسعه

این هدف ضروری است .ما با گسترش شبکه

چون از جنس تغییر است ،اگر به خواست

خود بنا داریم که در هر روستا یک کتابخانه

اعضای جامعه محلی اتفاق نیفتاده باشد آن

وجود داشته باشد و محلی برای مشارکت افراد

تغییر پایدار نخواهد بود .این رویکرد مردم-

جامعه محلی باشد».

محوری و استفاده از ظرفیت مردم است که

انجمنهای محلی باید حرفهای
قدم بردارند

الهام مراد از فعاالن اجتماعی حوزه سازمانهای
یک انجمن محلی نباید عجول بود و باید
اجازه داد تا مسیر شکلگیری به تدریج و به
طور کامل اتفاق بیفتد .بهطوری که لزوم ایجاد
یک سازمان و ثبت آن از درون جمع احساس
شود و سپس برای رسمیت بخشیدن به آن
اقدام شود .همچنین مهم است توجه کنیم که
جامعه محلی «یکدست» نیست و در داخل
آن هم مرزبندیهایی وجود دارد .انجمن محلی

نتیجه مثبتی خواهد داشت .نه به این صورت
که مردم تنها اجراکننده باشند بلکه به این معنا
که مردم یک منطقه هم در مقام ایده و طراحی
و هم اجرا خود نقش موثری داشته باشند و
امور با مشارکت مردم انجام شود .در واقع
رابطه مردم و انجمن محلی نباید رابطه مغز و
دست و پا باشد .یعنی یک جا فرمانده و یک
جا فرمانبر باشد .بلکه رابطه مغز با مغز باید
باشد ،یعنی باید شانیت را برای مردم محلی
به لحاظ ذهن توانمند قائل بود و از طریق
گفتوگو و حساسسازی آنها در مسیر توسعه
قرار دهیم».

بیتوجهی ساختارهای توسعه به

در صورتی که بهپاخاستن مردم برای خودشان
باشد ،ارزش ویژهای نسبت به انجمنهای
غیربومی پیدا میکند.
مراد ،ارتباط موثر با ذینفعان کلیدی را شرط
مهم دیگر موفقیت چنین انجمنهایی میداند:
«ارتباط موثر از یک طرف به معنای جلب
همکاری و از سمت دیگر به معنای داشتن مرز
مشخص و حفظ استقالل است .حفظ استقالل
به ویژه در برابر نهادهای دولتی و سازمانهای
مردم نهاد فرامنطقهای اهمیت ویژه دارد .عالوه
بر این الزم است فعالیتها به صورت اصولی
و ساختار یافته باشد .به این معنا که براساس
نیازهای واقعی ،با تعریف راهکارهای اصولی و
دارای اثر بلندمدت برای مسائل ،در چارچوب
پروژههای مشخص و همراه با ارزیابی و
مستندسازی انجام شود .انجام فعالیتهایی
که چارچوب پروژه ندارند و به مرور زمان خود
را ارتقا نمیدهند ،منجر به ناامیدی افرادِ همراه
میشود.
به اعتقاد الهام مراد همچنین یک انجمن محلی
تا حد امکان باید از جهتگیریهای قومی
مذهبی و سیاسی مبرا بماند ،به نحوی که پاتوق
یک گروه خاص اقلیت شناخته نشود؛ چون در
این صورت مانع مهمی برای جلب مشارکت
بخشی از اعضای جامعه ایجاد میشود .موضوع
مهم دیگر ،جذب منابع مالی به صورت فعال و
از مسیرهای شفاف است .نداشتن منابع مالی و
یا منابع مالی مشکوک یا ناسالم هر دو منجر به
شکست فعالیتهای اجتماعی میشود.

مردم میتوانند منشاء تغییرباشند

مهدی عبدالملکی انجمن «هوارگه» در
قروه کردستان را تاسیس کرده است .او هدف
اصلی از شکلگیری چنین نهادی را ایجاد
وحدت اجتماعی برای کمک به مسائل منطقه
عنوان میکند« :ما ابتدا به دنبال نشان دادن

مشارکت مردمی

سعید غالمینتاج ،پژوهشگر و کنشگر حوزه
توسعه و مدیرعامل موسسه اندیشه و
پژوهش طرح هزاره پاسارگاد معتقد است
که ساختارهای کالن هنوز به اندازه کافی
برای استفاده از ظرفیتهای انجمنهای
محلی همراه نیستند« :برنامههای توسعه
پنج سالهای که در کشور تدوین ،تصویب
و اجرا میشوند به رویکردهای مشارکتی و
توانافزایی و توانمندسازی جوامع محلی
اهتمام کافی ندارند و توسعه و پیشرفت
را عمدتا از مسیر اجرای کالن پروژههای
عمرانی در کشور و با برنامههای از باال به
پایین دنبال میکنند».
از نگاه او ،توسعه جامعه محلی ،مقولهای
چندالیه و چند بعدی است و الزم است
همزمان

به

ابعاد

اقتصادی،

فرهنگی،

اجتماعی ،سیاسی و محیط زیستی هر
اقدام توسعهای توجه داشت« :باید نگاهها
و رویکردها را از سمت اعطای مواهب توسعه
به جامعه محلی ،به سوی توان افزایی و
توانمندسازی جامعه محلی برای دستیابی
خودشان به میوها و مواهب توسعهای ،تغییر
داد.
باید توجه کرد که ترویج اقدامات نوعدوستانه
و بسیج نیروهای مردمی برای حل مشکالت
جامعه

محلی،

باید

در کنار افزایش

مطالبهگری از مسئوالن و درخواست از آنها
در راستای اصالح تصمیمات و سیاستهای
نادرست صورت بگیرد .البته در این بین باید
راه حلی مناسب برای مواجهه مطلوب با
نیروهای محافظه کار و حامی وضع موجود و
نیروهایی که برسر راه فعالیتهای توسعهای
انجمنها ایجاد مانع میکنند نیز پیدا کرد».

محوطه

مختلف ایران ،همینطور طوایف و اقوام

و حفاظت از میراث ناملموس را که معموال

به توسعه وجود دارد و آن را صرفا اقتصادی

وجوه نظیر مسائل انسانی ،فرهنگی و محیط

در سال  ۱۳۹۳برای نخستین بار توسط رامین

«بگستانه» یا همان «بغستانه» در دامنه پارتی

چهری کاوش شده است .تپه گوهره که روی

دشت بیستون واقع است .واژه «بگستانه»،

یک محوطه از دوران آهن شکل گرفته ،جدا

یک واژه یونانی است و به زبان فارسی همان

باستانشناسان در محوطه تپه گوهره بیستون

سلوکی ،اوایل اشکانی و اواسط تا اواخر اشکانی

از دیگر یافتههای این کاوش است که این

از شرایط سیاسی جغرافیایی خاصی که دارد،

بغستانه ،یعنی جایگاه خدایان است .در متون

آثار و شواهد معماری همچون دیوارهای سنگی،

است .البته در حدود دوران میانه اسالمی یک

باستانشناس در اینباره گفت :وجود استقرار

دارای سفالهای شاخص از دورههای سلوکی و

تاریخی کهن آمده است که شهری به این نام

خشتی و سنگفرشی منسوب به دوره احتماال

قبرستان روی محوطه شکل میگیرد که به

عصر آهن موجب کشف سفالهای شاخص و

اشکانی بوده و همچنین شواهدی از معماری در

و مربوط به دوران اشکانیان وجود دارد .دوران

سلوکی و اشکانی کشف کردند.

الیههای معماری فاز متأخر اشکانی آسیب وارد

ابزارهای سنگی از این دوره شده است.

آن دیده میشود.

اشکانیان بیش از  ۵۰۰سال در ایران حکومت

رامین چهری ،سرپرست هیات باستانشناسی

کرده است.

به گزارش پژوهشگاه میراثفرهنگی و

آثار و شواهدی که باستانشناسان از تپه گوهره

کردهاند ،اما بیش از چند اثر از این دوران چیز

تپه گوهره بیستون در این ارتباط گفت :نتیجه

او ادامه داد :آثاری از کوره ذوب احتماال شیشه،

گردشگری ،تپه گوهره در روستایی به همین نام

بیستون یافتهاند گواه از یک محوطه مهم در

دیگری نه در ایران و نه در خارج از ایران به جای

کاوش در این محوطه ،کشف آثار و شواهد

چند ظرف سفالی سالم ،قطعاتی از آثار مفرغی

واقع شده که حدود چهار کیلومتر از آثار شاخص

منطقه «بگستانه» دوران تاریخی نیزدارد .مهدی

نمانده است ،به گونهای که حتی فردوسی هم

معماری مانند دیوارهای سنگی و خشتی و

و آهن ،سفالهای شاخص کلینکی منقوش و

بیستون (کرمانشاه) فاصله دارد و راه شاهی

رهبر ،باستانشناس برجسته ،سالها پیش

در خصوص سلسله اشکانیان سروده است «از

سنگفرشی از سه فاز مختلف زمانی احتماال

لعابدار به همراه سردوکها ،شیشه و مهرهها

بر این منطقه مهم اشراف دارد .این محوطه

تاریخی اسرارآمیز
ِ
درباره این شهر گفته بود :شهر

اشکانیان جز نامی نشنیدهام».

توجه به قدمت و پیشینه موجود در مناطق

و خواهد بود.

پاسخ منفی صورت میگیرد ،چراکه نگاه غلطی

داشته باشد».

میراث فرهنگی و ثبت جهانی ،کم و بیش با

ما باید آگاهی و اهمیت ضرورت شناسایی

برای نهادهای اجتماعی مثل ما ،مدتها انتظار و

در تمامی جوامع یافت میشوند ،اما رسمیت

به صورت تخصصیتر و بخش معاونت

متنوع در حال پیگیری و ثبت آنها است

مجوزها برای صنعت راحت صادر میشود اما

داریم دستاندرکاران توسعه را نسبت به سایر

و بیانگیزگی میشود .در بسیاری مناطق،

سازمانهایی چون یونسکو هستند.

چنین انجمنهایی و ضرورت ایجادشان ندارند.

و توانمند و تشکیل تیمهای موردنیاز را نیز

انجمن خارج است ،در درازمدت سبب دلسردی

پرونده ثبتی و ارسال آن به مجامع جهانی و

یافتنانجمنها

«بسیاری از مسئوالن متاسفانه نگاه درستی به

اینکه بسیاری سازمانهای کوچک غیررسمی

محلی شود که به دلیل اینکه حلشان از توان

است که آنها دائما در حال تکمیل و تهیه

سوءتفاهمها و بدبینیها ،مانع رسمیت

راجع به مجوز و قانونی شدن فعالیتها دارد:

که نسبت به توسعه همهجانبه داریم ،سعی

مجموعهای از برنامهها و شعارها در انجمنهای

به کشورهای دیگر بشناسند .به همین جهت

همراهان انجمن ،دقت الزم را داشت.

المرد» در استان فارس نیز دغدغه مشابهی

توانایی همراه و همدل کردن آدمهای عالقهمند

«تعدد مسائل منطقه ممکن است سبب تعریف

میکنند تا این ارزشها را به تمامی مردم و

ضربه خواهند زد و باید در انتخاب همکاران و

انجمن در حال تاسیس «موسسه توسعه پایدار

و مهربانی» در سردشت آذربایجان غربی ،با

حرف بزنند و فعالیت تعریف کنند .او میگوید:

کشورهای جهان هرکدام به نوعی تالش

از اهداف انجمن ،به انسجام و نشاط انجمن

محمدحسین رضاپور ،فعال اجتماعی و از بانیان

کشفشده در منطقه قرار داریم .اما با دغدغهای

چنین انجمنهایی باید به اندازه توان خود،

تمام دنیا مورد تکریم قرار میگیرد .در واقع

است که افراد کمانگیزه یا با انگیزههای متفاوت

ضرورتهای توسعه پایدار

همچنین در عین داشتن مقبولیت اجتماعی،

من» در استان کرمان ،هم معتقد است که

ناملموس یک موضوع جهانی است و در

اعضای انجمن نیز تاکید میکند و بر این باور

فهم نادرست مسئوالن محلی از

از نگاه رئوف آذری ،بنیانگذار «بنیاد صلح

مهدی بهزادی ،دبیر انجمن «گلباف پایدار

این پژوهشگر ادامه داد :به هر حال حوزه

بهزادی بر شناخت درست و گزینش مناسب

و شهرستانها قرار دهد.

یک فرآیند صنعتیشدن به واسطه چاههای گاز

جامعه با انجمنها

منتقل شده و ما نیز آنها به آیندگان منتقل

میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

شد .با توجه به اهمیت موضوع« ،پیام ما» با

اعتمادسازی ،شرط مهم همراهی

دهند که این ارزشها تاکنون به نسل ما

صابرمقدم عنوان کرد :در این میان وزارت

دانشگاه صنعتی شریف در این رابطه برگزار

چنین نگاهی داشته باشد .در چنین شرایطی،
تالش برای اعتمادسازی اولویت باالیی برای

بنیانگذار و راهبر در چنین انجمنهایی اهمیت

همینطور شناخت آنها به نسل حاضر ایجاد

توجیهکننده و مبین هویت ملی به شمار

که چندی پیش به ابتکار مدرسه توسعه پایدار

منطقه دارد و ممکن است به انجمن مردمی نیز

چنین سازمانهای مردمی در مناطق روستایی

خراسان جنوبی ،بر این باور است که فرد

و انتقال این مواریث به نسلهای آینده و

میراث فرهنگی ما یکی از مهمترین عوامل

درسآموختهها و تجارب» نام رویدادی است

فعالیتهای دولتی و سازمانی برای تغییر در

ناصر نوربخش ،دبیر «بنیاد سپهر قائن» در

در نهایت یک اراده ملی برای شناخت ،ارتقاء

ملموس و ناملموس به ایسنا توضیح داد:

محلی:

جامعه محلی بدبینیها و تردیدهایی نسبت به

از فرصتهایی میداند که توجه به آنها میتواند

بیرون ازمنطقه

ارزشهای میراث ناملموس را حفظ کنند و

کنند.

تحول

آفرین

و چه به صورت غیررسمی که میتواند آموزش

مردمنهاد ،بر این باور است که در مسیر ایجاد

چشمانداز روشنی از اثربخشی را پیش پای

بومی بودن در کنار تعامل با تجربیات

رضوی گفت :باید مسئوالن را ترغیبت کرد تا

فرامرز صابرمقدم درباره ثبت ملی آثار

در این رویکرد توجه ویژهای به اقشار محروم،

مشکالت کمتری جلو برود».

به منطقه داشته باشیم و در این راستا ،موضوع

براساس رمزگشایی صورت گرفته از این واژه ها

قنات است .او با اشاره به اینکه جزیره خارگ

تاکید زیاد ما بر «مشارکت اجتماعی» است و

سازمان رسمی هم ثبت کردیم تا فعالیتها با

این بود که بتوانیم با کمک جامعه محلی و

باستانی اضافه شده است .شهرام اسالمی افزود:

آرامش بخشیدن» که در ارتباط با حفر چاه و

تصمیمگیریها و تصمیمسازیها هستیم.

بعد که احساس نیاز کردیم ،آن را به شکل یک

به هم هستند .هدف ما از تاسیس انجمن

شده و پنج واژه جدید دیگر به واژگان کتیبههای

ترجمه حاصل شده با این مضمون که «اینجا

و ایجاد فرصتهای اشتغال و مشارکت در

و ابتدا سه سال غیررسمی فعالیت کردیم و

روستا در منطقه دشتیاری است که نزدیک

وجود دارد که یک واژه آن در سایر کتیبهها دیده

سرزمین خشک و بی آب بود شادی آوردن یا

منابع ،توان ،ارزشها و مشارکت درونی آنها

توانستیم انجام بدهیم .هدف ما توسعه است

«دهکده باور طرح توسعهای برای حدود 20

شده است .کتیبه هخامنشی جزیره خارگ

ملی کشور ثبت شد .به گفته مدیر پایگاه میراث

روزمره ساکنان شیرود با حداکثر اتکاء به

از چنین کاری ناتوان بود ،اما با نیروی محلی

انجمن «دهکده باور» را اینگونه توضیح میدهد:

از چهار جهت نسبت به نورپردازی این اثر اقدام
مربوط به دوره هخامنشیان است که در تاریخ

است :ما به دنبال پاسخگویی به نیازهای

سه هزار اصله نهال بکاریم که شهرداری منطقه

سیستان و بلوچستان است که هدف از تشکیل
| بنیاد سپهر قائن خراسان جنوبی |

این معضل نیز برطرف شد .ابراهیمی یادآور

اتفاق ضروری برای پیشرفت چنین نقاطی

میکرد .برای مثال ،ما در شرایطی توانستیم

ایوب آبیاری یکی از فعالین فرهنگی استان

او ادامه داد :یکی از مشکالت دیگر این کتیبه

شد :معرفی اثر در کنار حفظ و احیای آن ،از

گروههای اجتماعی ،سازمانها و شبکهها یک

خودشان است تاثیر زیادی بر نگرششان ایجاد

محلی تکیه کنیم

منطقه ،نسبت به پوشش آن در برابر عوامل

ن آبها در مسیری دیگر،
مختلف و هدایت روا 

همکاری ،هماندیشی ،همراهی و تعامل در

انجام میدادند و میدانستند که نتیجه زحمات

باید برخودباوری جامعه

تعریف یک سازه شیشهای مناسب با اقلیم

سرازیر شدن آبهای سطحی در محل قرار

به عنوان شهروندان فعال و کنشگر ،از طریق

تغییر اجتماعی بودیم .اینکه مردم وقتی کاری

طرد شده و گروههای حاشیهای داریم.

خلیجفارس است که برای حفاظت بهتر با

گیری آن بود که با پیادهرو سازی در جبهههای
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کتیبه هخامنشی جزیره
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تپه گوهره که بر روی یک
محوطه از دوران آهن شکل
گرفته ،دارای سفالهای
شاخص از دورههای سلوکی
و اشکانی بوده و شواهدی از
معماری در آن دیده میشد
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در نشست فعاالن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی مطرح شد:

نیست و در نتیجه تغییری انجام نمیشود .در
حالی که وقتی شرایط پرداخت مالیات تغییر

عدالت مالیاتی در آژانسها رعایت نمیشود

کارشناس مدیریت منابع آب

کرده حتما باید شرایط رسیدگی به مسائل
مربوط به آن هم تغییر کند» او بر این باور است

مطرح کرد:

که «قانون به شکلی اجرا میشود که امکان

سدهای کشور همچنان

اجرایی و عملیاتی شدن وصول مطالبات بر

به رغم وجود قانون در حوزه مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات مضاعف پرداخت میکنیم.

ارزش افزوده وجود ندارد و الجرم آژانس مجبور

تشنهاند

است از جیب پرداخت کند .روی کاغذ همه چیز

حتی در مواردی برای اقالم معاف و غیرمشمول هم مالیات میپردازیم

درست است اما در عمل طوری تفسیر شده که

آخرین آمار از وضعیت سدهای کشور،

نمیتواند نه به نفع آژانس باشد و نه به نفع

گویای این است که با سپری شدن ۱۰۸

مصرف کننده .ما نیاز داریم با مسئوالن مالیاتی
جلسات تکنیکی داشته باشیم و انجمن صنفی
باید حمایتهای الزم را از فعاالن این صنف داشته
باشد»
در این نشست محمد حسن کرمانی رئیس
سابق انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در
بیان چالشهای موجود در بخش گردشگری،
به یکی از مهمترین خال های موجود در بخش
گردشگری اشاره کرده و میگوید« :در زمینه
آمارهای گردشگری و حسابهای اقماری
همچنان با مشکل روبهرو هستیم .وضعیت
حسابهای اقماری در گردشگری مشخص
نیست و در نتیجه آمار درستی در دست نداریم
که شفافسازی صورت گیرد .در بسیاری موارد
این شفافیت اتفاق نمیافتد ،مسئوالن بخش
گردشگری همیشه از این امر گریزان بودند.
| ایلنا |

این را میتوان در آمارهایی که ارائه میکنند

روز از سال آبی ،تا  ۱۸دیماه (سال آبی

| علی منوری |

 )۱۴۰۰-۱۴۰۱میزان کل حجم آب در مخازن
سدهای کشور حدود

| کارشناس ارشد مالیاتی |

مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه
سال آبی گذشته  ۲۸درصد کاهش نشان

قانون به شکلی اجرا میشود

میدهد .داریوش مختاری ،کارشناس ارشد

که امکان اجرایی و عملیاتی
شدن وصول مطالبات بر ارزش
افزوده وجود ندارد و الجرم

مسافرتی آنها بود .تعطیلی این دفاتر و تن دادن به تعدیل نیرو و از دست دادن نیروهای انتسانی متخصص تنها بخشی از ضرر و زیانی است
که این دفاتر در سا لهای اخیر تجربه کردند .حاال در پی تصویب قوانین جدید در زمینه مالیات بر ارزش افزوده چالشی نو برای این بخش

ایجاد شده است .هر چند در میان تمام مسائل و مشکالت موجود ،اختالفات درون صنفی هم مزید بر علت شده است .حواشی مربوط به
سلب عضویت بالغ بر هشتصد دفتر عضو این انجمن در آستانه برگزاری انتخابات هیئت مدیره ،یکی از مواردی است که با انتقادات بسیاری

از فعاالن صنفی این انجمن روبرو شده است .دیروز در نشستی که با حضور برخی فعاالن این صنف برگزار شد ،در کنار طرح مشکالت کلی
بخش گردشگری ،موضوع مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مسائل مربوط به فعالیت انجمن صنفی مطرح شد.

آژانس مجبور است از جیب

نوسانات نرخ ارز در سال  98و سیل سراسری
در آغاز این سال و حوادث تلخ نیمه دوم سال
بسیاری از دفاتر مسافرتی و بخشهای دیگر
فعال در حوزه گردشگری را مجبور به تعطیلی
یا تعدیل نیرو و کاهش فعالیتها کرد .کرونا
هم مزید بر علت شد تا این دفاتر رکودی دو
ساله را تجربه کنند .دولت در دو سال گذشته
نه تنها حمایتی از فعاالن گردشگری نداشت که
با اعطای تسهیالت به آنها ،باری به مشکالتشان
اضافه کرد .گذشته از تمام این مسائل حاال
پس دو سال
صنف دفاتر خدمات مسافرتی از ِ
رکود ،با چالشهای عجیبی روبهرو شده است.
هر چند این مسائل درون صنفی محسوب
میشوند ،اما فعالیتهای صنفی در بخش
آسیب دیده گردشگری و در شرایط فعلی
اهمیت بسیار دارند .چرا که خروج گردشگری
از رکود همت و همراهی تمامی بخشها را
میطلبد و ایجاد شکافهای صنفی و اختالفات
داخلی در این بخش میتواند در کلیت
گردشگری اثرگذار باشد .مسائل و چالشهای
مربوط به انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرتی
تا جایی باال گرفته که وزارت کار به آن ورود کرده
و در خصوص سلب عضویت اعضا بدون اطالع
آنها ،واکنش نشان داده است .حرمتهللا رفیعی
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
ایران اعالم کرده است تعلیق اعضای این
انجمن براساس اساسنامه و به دلیل نپرداختن
حق عضویت بوده و قانونی است .اما فعاالن
صنفی میگویند در اساسنامه آمده است پیش
از تعلیق عضویت انجمن ملزم به اخطار دادن
به دفاتر بوده و این اجازه را نداشته که بدون

آگهی مفقودی
سند كمپاني و برگ سبز خودروی

سواری زانتیا سیتروئن مدل
 1386به رنگ سفید روغنی به
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به شماره موتور  705510و شماره

شاسی  S1512286158051بنام
محمدرضا حیدری قلعه خانی

بشماره ملی  3100147375مفقود

گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

اطالع عضویت آنها را باطل اعالم کند .پاسخ

است نشده و نتوانسته نیروهای متخصص را

مدیران فعلی انجمن به این انتقاد این بود که

باز گرداند .عالوه بر این مشکالت ترک فعلها

اخذ میشود» منوری با تاکید بر این موضوع

نامه اخطار در شبکههای اجتماعی و گروههای

و کوتاهیهایی در حوزه فعالیت دفاتر صورت

که در دفاتر خدمات مسافرتی در حوزه پرداخت

مجازی انجمن منتشر شده است .علی حسین

گرفت و حمایت کافی از آنها صورت نگرفت.

مالیات با نقض قانون و نقص رسیدگی روبه

رعیتیفرد معاون وزیر کار اما به رغم تمام این

بسیاری از فعاالن صنفی خواهان بخشش

رو هستیم و کسی هم صدای ما را نمیشنود،

اظهارات انجمن را موظف به بازگرداندن عضویت

مالیاتی برای دفاتر بودند که محقق نشد .در

معتقد است« :نبود قانون یک مشکل است و

این  850دفتر کرده است.

خصوص مالیات با مشکالت دیگری هم روبهرو

نحوه اجرای قانون مشکلی دیگر» عالیی یکی

 64سال از شروع فعالیت انجمن صنفی دفاتر

هستیم .در کنار تمام این مسائل در روزهای

دیگر از فعاالن صنفی حاضر در این نشست

پرداخت کند .روی کاغذ همه

در یک پهنه از یک دشت یا یک جغرافیا

چیز درست است اما در عمل

مشکالتی را ایجاد کرده است .در این بین

طوری تفسیر شده که نمیتواند
نه به نفع آژانس باشد و نه به

خدمات مسافرتی میگذرد .اما با بروز مشکالتی

اخیر شاهد اعمال قانون دائمی شدن مالیات بر

با ذکر جزییات در مورد اخذ مالیات از دفاتر

که ریشه برخی از آنها در آخرین انتخابات این

ارزش افزوده هستیم که مسائل و چالشهای

خدمات مسافرتی ،میگوید میزان مالیاتی که

انجمن در سال  96و طرح این موضوع که در

بسیاری را برای دفاتر به همراه خواهد داشت»

اخذ میشود بیشتر از میزانی است که مصوب

نفع مصرفکننده

بیرویه مسکن و واگذاری انشعابهای
اضافی آب شهری است.
مختاری با بیان اینکه از یک سو صنایع

این انتخابات تقلب صورت گرفته است ،دیده

علی منوری کارشناس ارشد مالیاتی در این

شده ،عالیی در تشریح این سخن میگوید:

میشود .با اتفاقات اخیر و مشکالتی که در

نشست با نگاهی تخصصی به موضوع مالیات

« اداره مالیات یک بار از طریق چارتر کننده یا

فعالیت این انجمن ایجاد شده ،برخی فعاالن

در این حوزه پرداخت و با تاکید بر اینکه عدالت

ایرالین  9درصد ارزش افزوده را دریافت میکند،

صنفی معتقدند انجمن به وظایف خود عمل

مالیاتی در دفاتر خدمات مسافرتی رعایت

هتلهای  4و  5ستاره هم  9درصد مالیات از

نکرده و در بعضی موارد حمایتهای الزم را از

نمیشود و آژانسها متناسب با گردش مالی

دفاتر دریافت میکنند ،اداره مالیات میگوید

فعاالن این صنف به عمل نیاورده است .در میان

مالیات نمیپردازند ،میگوید« :به موجب قانون،

یک پرواز و یک هتل برای تور در مجموع یک

تمام این نقدها اخیرا موضوع مالیات بر ارزش

از یک موضوع درآمدی نباید مالیات مضاعف

پکیج با عنوان تور محسوب شده و باید  9درصد

افزوده هم به تمام مشکالت و چالشهای

اخذ شود .این اصول زیربنایی مالیاتهای

از مبلغ دریافتی را به عنوان مالیات بپردازید.

دفاتر خدمات مسافرتی اضافه شده است.

مستقیم است .به رغم وجود این قانون در

در مجموع  27درصد مالیات برای یک تور از

محسن دستمالچی ،نایب رئیس انجمن

حوزه مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات مضاعف

طرف یک آژانس پرداخت میشود .در کنار این

صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران دیروز در

پرداخت میکنیم .حتی در مواردی برای اقالم

موارد  25درصد هم مالیات بر عملکرد پرداخت

نشست فعاالن این صنف در خصوص مشکالت

معاف و غیر مشمول هم مالیات میپردازیم.

میکنیم .به عبارتی برای یک تور در فضای

موجود در این حوزه گفت « :پیشانی اصلی و

یعنیکتاب قانون ما را معافکرده اما مامورقانون

رقابتیکه زیرفروشی میکنند نمیتوانیم بیشتر

موتور محرکه بخش گردشگری دفاتر خدمات

این مالیات را مطالبه کرده و دریافت میکند».

از  9درصد قیمت تور را افزایش دهیم .چون

مسافرتی هستند .این دفاتر از سال  98دچار

او برای تشریح بیشتر موضوع میگوید« :ماده

دفاتر شناور با کاهش بیشتر قیمت و پرداخت

مشکالتی شدند و بعد از آن مشکالت مربوط

یک پیش نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده

کمتر مالیات قیمتها را پایین تر از آژانسها ارائه

به کرونا باعث تعطیلی بسیاری از آنها شد .یکی

میگوید :خدمات درون مرزهای ایران مشمول

میکنند ».منوری در ادامه میگوید« :درصد

از مهمترین چالشها در این حوزه از دست

مالیات بر ارزش افزوده است .به عبارتی خدمات

قابل توجه و عمدهای از مشکالت مالیاتی صنف

دادن نیروی متخصص بود .این صنف هنوز

هتل و رستوران و حمل و نقل خارجی مشمول

دفاتر خدمات مسافرتی ظرف  14تا  15ماه حل

موفق به جبران خساراتی که در این زمینه دیده

مالیات بر ارزش افزوده نمیشود .اما در ایران از

میشود .اما انجمن پیگیر حل این مشکالت

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

برگ سبز و سند خودرو وانت پیکان

برگ سبز کامیونت ون زامیاد

کلیه مدارک (سندکمپانی،برگ سبز،کارت

 ۱۶۰۰iسفید روغنی مدل  ۱۳۸۴با

شماره موتور  ۱۱۲۸۴۰۲۷۴۸۹و

شماره شاسی  ۱۲۱۰۲۵۹۲به شماره
پالک  ۶۳۱ل  ۴۳ایران  ۶۵به نام

محمد طالبی نژاد میمندی کدملی

( ۳۱۴۹۵۹۷۳۳۱نام مالک در

سند خودرو مشخص نیست)

مفقود گردیده است و ازدرجه اعتبار
ساقط میباشد.

 Z24NIمدل1398ابی رنگ به
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28متعلق به عرفان جام گوهری

فرزندعلم مفقود واز درجه اعتبار

هوشمند ،کارت شناسایی خودرو )
کامیون کشنده FAWمدل93به شماره
انتظامی  887ع 84ایران 22و به شماره
موتور CA6DM242E352365766
و

آب بر از جمله نیروگاه ،پتروشیمی ،فوالد و

و ورود گردشگر هم ارادهای وجود ندارد .در

سیمان در جغرافیای خشک فالت مرکزی

زمانی که مسئولیت داشتم یکی از مدیران یک

که با کمیابی منابع آب روبرو است ،مستقر

آماری ارائه داد که وقتی به غیر واقعی بودن آن

و آبخوانها را خالی میکنند و از سوی

اعتراض کردیم در توجیه این کار گفت اگر آمار

دیگر عمده فرآوردههای این صنایع برای دو

باال نباشد به ما بودجه نمیدهند»

بخش مصرفی یعنی مسکن و خودرو به

بهاره حبیب زاده مدیر یکی از شرکتهای

کار گرفته میشوند ،گفت :این دو بخش

خدمات مسافرتی در خصوص مسائل مبتال به

مصرفی به جای اینکه چرخه تولید و

گردشگری میگوید« :حلقه مفقوده توسعه در

نوآوری را بازآفرینی کنند به طور مشخص

شماره

N5T6CA418EDT00370

شاسی
به

نام

شرکت بهمن لیزینگ سهامی عام مفقود

ساقط گردیده است .منوجان

گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

یک گرداب سنگین مصرف را پدید آوردهاند

بزاده
گردشگری آموزش و پژوهش است» حبی 

که بر بهرهبرداری و مصرف بیرویه منابع

معتقد است« :شیوههای نوین گردشگری در

آب به طور مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر

دنیا ارائه میشود اما در کشور ما اینقدر درگیر

میگذارد.

مسائل درون صنفی هستیم که از پژوهش

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی

و آموزش جا ماندهایم و برای ارتقای بخش

با بیان اینکه باید تدابیری لحاظ شود تا

گردشگری تالشی صورت نمیگیرد .به دلیل

صنایع آب بر با صنایع کوچک و بومی

اختالفاتی که به ویژه در مجامع صنفی وجود

جایگرین شوند ،اظهار کرد:

دارد اینقدر سنگ اندازی میشود که فعاالن

را نجات داد؛ در غیر این صورت کشور با

| محمدحسن کرمانی |

چالشهای بزرگی در آینده مواجه میشود

گردشگری خود برنامه مدون دارند ،اما ما حتی

| رئیس سابق انجمن صنفی دفاتر
خدمات مسافرتی |

نشست مشکالت و مسائل مربوط به گردشگری

در زمینه آمارهای گردشگری و

سالمت هم از زبان مریم محمدپور فعال حوزه
گردشگری سالمت مطرح شد .او با انتقاد از
عملکرد وزارتخانههای بهداشت و گردشگری،
گفت« :با وجود آنکه ایران در حوزه گردشگری
سالمت ظرفیتهای بسیار دارد ،چندان مورد
توجه گردشگران در این بخش نیست و
مهمترین عامل این امر ،نبود گفتمان مناسب
بین وزارت بهداشت و وزارت گردشگری است»
او معتقد است« :الزم است هر چه سریعتر
توافقات الزم در حوزه گردشگری سالمت صورت
گیرد و از ظرفیت موجود در شرکتهای بیمه
بینالمللی برای جذب گردشگران سالمت به
کشور استفاده شود»

صادره از واحد دانشگاهي قزوين با شماره
 0456742مفقود گرديده است و فاقد
اعتبار مي باشد  .از يابنده تقاضا مي شود

اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
قزوين به نشاني قزوين بلوارنخبگان – باالتر

ازپونك كد پستي  34199-15195و صندوق

پستي  341851416 :ارسال نمايد .

این بخش ،تاکید کرد :میتوان روشهای

وضعیت حسابهای اقماری
در گردشگری مشخص نیست
و در نتیجه آمار درستی در

بخشی منابع آب زیرزمینی و یا طرحهای
تکمیلی استقرار واحدهای گلخانهای تولید
محصوالت کشاورزی را اجرا و به آسانی

دست نداریم .که شفافسازی

چند میلیارد مترمکعب آب صرفهجویی کرد

صورت گیرد .در بسیاری موارد

و در بخشهای گردشگری و صنایع کوچک

این شفافیت اتفاق نمیافتد،

و پربازده به کار گرفت و آبخوانها را نجات

مسئوالن بخش گردشگری

داد .اکنون دیگر زمان آزمون و خطا نیست

همیشه از این امر گریزان بودند

و باید فکری جدی به حال منابع آبی کشور
شود .اگر راهحل و تدبیری صورت نگیرد،
بی شک در آینده نمیتوانیم با این اوضاع
مقابله کنیم ،آب یک بخش ارزشمند از
منابع کشور است که باید راهکارهای حفظ
آن به درستی اجرایی شود و مشکالت فعلی
را از میان برداریم.

بسیاری برای کشور در پی داشته باشد.

مقطع كارداني رشته نقشه كشي معماري

مختاری با اشاره به راه کارهای موجود برای

یا پروژههای  ۱۵گانه طرحهای تعادل

است که بیتوجهی به هر کدام ،میتواند هزینه

 1660095328صادره از مشكين شهر در

بخش آب بود.

با مشکل روبهرو هستیم.

سر گذاشته و حاال با چالشهای جدید روبهرو

اله زاده فرزند سعداله به شماره شناسنامه

باید از هم اکنون به فکر حل چالشهای

هشتگانه کاهش مصرف آب شهری و

بسیار است .این بخش دو سال سخت را پشت

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مجيد فتح

که حل آنها نیز بدون جواب خواهد بود لذا

حسابهای اقماری همچنان

ناگفتهها و چالشها در بخش گردشگری کشور

آگهي فقدان
مدرك تحصيلي

تنها در این

شرایط است که می توان منابع آبی کشور

گردشگری از وظیفه اصلی که تالش برای رونق

نمیدانیم سال آینده چه خواهیم کرد» در این

پرخطری نسبت به بقیه دارند .راه رویارویی
فزاینده اراضی شهری ،خودداری از توسعه

افزایش پیدا میکند و پایه و اساس درستی

کشورهای همسایه ما برای  50سال آینده

تهران ،مشهد ،اصفهان و کرمان وضعیت
با این گلوگاه خودداری از تغییر کاربری

هم مشاهده کرد .آمارهایی که با آمدن هر مدیر

و ارتقای سطح گردشگری است غافل شدهاند.

منابع آبی ایران مطلوب نیست ،تراکم شدید
همراه با بارگذاریهای سنگین و متمرکز

ایران ،گردشگری است و حلقه مفقوده در حوزه

سال  88این مالیات از دفاتر خدمات مسافرتی

مدیریت منابع آبی به ایسنا گفته وضعیت
جمعیتی در یک پهنه مشخص جمعیتی

ندارد .ضمن اینکه برای رسیدن به این آمارها

در سا لهای اخیر و در پی رکود شدید گردشگری در کشور یکی از بخشهایی که در حوادث پیدر پی سال  98متضرر شد ،دفاتر خدمات

۱۹.۳۸

میلیارد

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای
فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/09/28-140060319079000574هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار
جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قنبرسنجری فرزند عیسی بشماره شناسنامه 708صادره
ازرودبارجنوب در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 336644متر مربع پالک 732فرعی از -190اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک 187اصلی و پالک 1فرعی از 190اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب میش پدام
که با توجه دادنامه شماره 9809973410500807شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی کرمان مالکیت متقاضی
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی
به مدت دوماه 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 مذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف203:
تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/10/07:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/10/21:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت پیکان

آگهی مفقودی

برگ سبز خودرو سواری هاچ

 1600OHVسفید شیری روغنی

بک پژو  206TU3سفید روغنی

مدل  ۱۳۹۳با شماره موتور

مدل  ۱۳۹۵با شماره موتور

 118P0090883و شماره شاسی

 165A0070064و شماره شاسی

 NAAA36AA8EG685836به

NAAP03EE1GJ834571

به

شماره پالک  ۷۹۲ل  ۵۸ایران ۶۵

شماره پالک  ۶۹۴ق  ۳۵ایران  ۵۴به

به نام نرجس شاهی پیرجل کدملی

نام حسین عبداللهی طرزجانیکدملی

 ۳۱۴۹۶۵۸۱۷۹مفقود گردیده است

 ۴۴۲۲۱۰۱۷۷۳مفقود گردیده است

و ازدرجه اعتبارساقط میباشد.

و ازدرجه اعتبارساقط میباشد.

برگ سبزو كارت ماشين خودرو پژو
 207رنگ سفيد مدل  1399تيپ

 207i-MTهاچبك (پانوراما) به
شماره پالك ايران  545 – 79ل 59

و شماره موتور  178B0043370و

شماره شاسي NAAR03FE7L

 J147483به نام آقاي عباس

سوهان آجيني به شماره ملي

 4322551653مفقود گرديده و از
درجه اعتبارساقط مي باشد

سند،برگ

سبز(شناسنامه)

و

کارت خودروی سواری پژو

405SLX

خاکستری-متالیک

مدل ،1392شماره انتظامی 968

ص  88ایران  49به شماره موتور
 119B0029577و شماره شاسی

 DK867479به نام مینا پهناور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد

آگهی مفقودی

برگ سبز(شناسنامه) و کارت
خودروی سواری سایپا 131SE
سفید مدل 1395شماره انتظامی
 817ص  69ایران  49به شماره
موتور  5656810/M13و شماره
شاسی NAS411100G1266553
به نام رویا کاویانی مفقود گردیده
و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۴۸هیات دو 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای فتح اله محمدی هنجروئی فرزند محمد به شماره شناسنامه  ۷صادره از زرند در یک باب خانه به
مساحت  ۳۸۳.۸۲مترمربع از پالک  ۱۷۷۸اصلی واقع در زرند اکبرآباد خیابان شهید جوکار کوچه  ۱خریداری از
ت به فاصله
مالک رسمی آقای علی ارباب مومنی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب 
۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از 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 ۲۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۶:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۰/۲۱:

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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کدام شهرها بهشت کودکان برای

شهردار دهدز کشته شد

مسافرتند؟

پایگاه  Travellerحدود یک ماه قبل

سرپرست فرمانداری شهرستان دزپارت گفت:

گزارشی منتشر کرد و در آن برخی از برترین

شهردار دهدز ظهر امروز یکشنبه بر اثر اصابت

شهرها را برای مسافرت خانوادههایی که

گلوله در ایذه جان باخت .مجید رحمانی به

فرزند خردسال دارند ،معرفی کرد .لیست

مهر گفت :ظهر یکشنبه نیروی انتظامی در
خیابان محمد رسول هللا ایذه در حال تعقیب

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

این شهرها بر اساس شاخصهایی چون
تعداد

جاذبههای

گردشگری

مناسب

کودکان ،تعداد پارکها ،موزهها و باغ
وحشها و به خصوص دسترسی پذیری
مناسب به مکانهای مختلف «به خصوص
برای خانوادههایی که چند کودک خردسال
دارند» تهیه شده است.

در جدول زیر ،بهترین شهرهای دنیا که برای مسافرت کودکان و خانوادهشان

سارقان مسلح بودند که در کنار یک رستوران

مناسب هستند ،معرفی شده است:

درگیری بین نیروی انتظامی و سارقان با
تیراندازی ادامه مییابد .او ادامه داد :فرشاد

رتبه

نقدی شهردار دهدز که در حال ورود به این

نام شهر

نام رسمی

کشور

رستوران بود مورد اصابت گلوله قرار میگیرد.

توضیحات
تعداد بسیار زیادی پارک در پایتخت

رحمانی افزود :تیر به ران پای نقدی برخورد کرد

10

و موجب خونریزی شدید او شد که بالفاصله

بوداپست

Budapest

مجارستان

مجارستان وجود دارد .به جز این،
بوداپست هتلهای بزرگی دارد که

شهردار دهدز به وسیله خودروی شخصی به

مناسب اقامت خانوادهها هستند.

فرمانداری دزپارت اظهار کرد :در نهایت شهردار

باغ وحش آفریقای جنوبی و شهربازی

بیمارستان شهدای ایذه منتقل شد.سرپرست
9

دهدز به دلیل وخامت حال حوالی ساعت

کیپ تاون

Cape Town

آفریقای
جنوبی

 ۱۵:۳۰در بیمارستان شهدای ایذه جان خود
را از دست داد.گفتنی است نقدی که پیش از
8

| | AP

شهر دهدز شهردار این شهر شده بود.

7

شهرهایی درخدمت کودکان

استاندار همدان از موافقت شورای عالی
معماری و شهرسازی با الحاق  ۶۸۰هکتار به

مسکن و شهرسازی با الحاق  ۶۸۰هکتار از

مورد بحث و بررسی قرار گرفته ،و با توجه به

| حسین نیازبخش |
| مترجم |

سیاست و برنامه نهضت ملی مسکن دولت
سیزدهم ،طی مکاتباتی که انجام گرفت،
درخواست شد تا این الحاق صورت گیرد.او در
ادامه افزود :از سال  ،۱۳۹۶تهیه طرح جامع
همدان توسط مشاور نقش جهان پارس ،و با
کارفرمایی ادارهکل راه و شهرسازی آغار شد

و فرآیند بررسی طرح نیز جهت تصویب در

هکتار به محدوده شهر ،تامین بخشی از زمین
مورد نظر برای طرح نهضت ملی مسکن در
همدان ،با رعایت سرانههای عمومی ،خدماتی
و معابر انجام خواهد گرفت .استاندار همدان،
تصریح کرد :الحاق این  ۶۸۰هکتار میتواند
در کاهش تراکم نفر بر هکتار همدان نقش
مهمی ایفا کند.
قاسمیفرزاد ،گفت :بر اساس آمار رسمی
کشور ،استان و شهر همدان یکی از شهرهای
پرتراکم محسوب میشود .او در ادامه به
اهمیت الحاق این طرح به شهر پرداخت
و گفت :گسترش افقی شهر با رعایت کلیه

رفاه نسبی شهر ،دسترسی
به غذای سالم ،دسترسی به
مراکز آموزشی ،کم بودن نرخ
آسیبهای اجتماعی ،کم بودن

در کنار این عوامل ،رفاه نسبی شهر ،دسترسی

خانواده یا سرپرستشان (اقامت بلندمدت)

به غذای سالم ،دسترسی به مراکز آموزشی ،کم

ب .شهرهای مناسب سفر کودکان با خانواده

فهرستی از شاخصها شهرهای دوستدار

بودن نرخ آسیبهای اجتماعی ،کم بودن نرخ

و سرپرستشان (اقامت کوتاه مدت)

درگیریهای خانوادگی و طالق ،وجود مراکز

بد نیست در این گزارش به بهترین شهرهای
دوستدار کودک در هر دو مقوله و دسته
اشارهای داشته باشیم.

کدام شهرها بهشت کودکان برای

و طالق ،وجود مراکز تفریحی

زندگی هستند؟

اصوال شهرهای دوستدار کودکان به

پایگاه  immigrant investچند ماه پیش

دو دسته کلی تقسیم میشوند:

لیست بهترین شهرها برای زندگی و رشد

الف .شهرهای مناسب زندگی کودکان و

وحشتهای لندن بسیارمعروف هستند

مناسبترین شهرها برای زندگی کودکان به حساب میآیند:

و  ...نیز میتوانند به عنوان

لیسبون

Lisbon

شاخصهای موردنظر برای

ولینگتون

Wellington

نیوزلند

یکی از سبزترین شهرها است و شاخص آلودگی هوا در آن نزدیک به صفر است

تالین

Tallinn

استونی

یکی از سبزترین شهرهای جهان است

هلسینکی

Helsinki

فنالند

تعداد جاذبهها و مراکز تفریحی کودکان در این شهر بسیار زیاد است

اتاوا

Ottawa

کانادا

در این شهر رفاه اقتصادی فراهم و تعداد مدارس نیز زیاد است

لیوبلیانا

Ljubljana

اسلوونی

کیفیت زندگی در این شهر بسیار باال است

وین

Vienna

اتریش

وین پر از آموزشگاه و مراکز تفریحی برای کودکان است

توکیو

Tokyo

ژاپن

تعداد مدارس در این شهر بسیار بسیار زیاد است

کانبرا

Canberra

استرالیا

هزینه تامین مسکن در این شهر نسبتا کم است

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران

وعده شهرداری درباره تکمیل  4ساله متروی تهران شدنی نیست

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل

شهرداری مشهد گفت :در حال حاضر

شورای شهر تهران وعده شهردار تهران

ادامه داد :هر ایستگاه از خطوط فعلی را

فرونشست زمین در دشت مشهد به مرحله

مبنی بر «تکمیل  ۴ساله متروی

شاید بتوان با دو سه هزار میلیارد تومان

بحرانی رسیده است .به گزارش ایمنا،

تهران» را شدنی نمیداند« .سید جعفر

تکمیل کرد .اما برای تکمیل پارکینگها،

حمید ضمیری در خصوص راهکارهای

تشکریهاشمی» رئیس کمیسیون عمران

تعمیرگاهها و مواردی از این دست برای

جلوگیری از مخاطرات و عواقب فرونشست

و حملونقل شورای شهر تهران در واکنش

هر خط تنها به سه هزار میلیارد تومان

زمین در شهر ،اظهار کرد :یکی از مشکالتی

به وعده شهردار تهران مبنی بر اتمام ۴

بودجه نیاز است .تشکریهاشمی ادامه

که طی چند سال اخیر به مشکالت کشور

ساله متروی تهران به ایلنا گفت :از

داد :این اعداد شاید برای یک سال بودجه

اضافه شده ،بحث فرونشست زمین در

اینکه چنین اقدامی صورت بگیرد بسیار

منطقی باشند و بتوان با بودجهای سه

شهر بوده است .او ادامه داد :بسیاری از

خوشحال میشویم و میتواند یک حرکت

هزار میلیاردی که مطمئن باشیم ۱۰۰درصد

ارزشمند و رو به جلو باشد ،اما این را هم

آن محقق میشود کاری کرد؛ اما وقتی

میدانیم که شواهد چنین چیزی را تایید

از  ۲۰۰هزار میلیارد برای ساخت خطوط

نمیکند ،چرا که در بودجه  ۱۴۰۱دولت رقم

جدید صحبت میشود ،این برنامه دور از

بسیار ناچیزی برای مترو در نظر گرفته

ذهن به نظر میرسد.او افزود :از طرفی اگر

و شهرداری تهران نیز با محدودیت منابع

فرض کنیم چنین ارقام مالی نیز وجود

روبرو است .از طرفی هم عقب ماندگیهای

داشته باشد ،کسری واگن خطوط فعلی

بسیاری داریم و همه اینها نشان دهنده

و تامین پارکینگها به بودجه نیاز دارد و

از پروژههای عمرانی آن را با مشکل

این است که شهرداری با محدودیت جدی

تامین هزار واگن نیز به یک میلیارد دالر

مواجه کرده است؛ فرونشست در خط راه

منابع روبرو است .تشکری هاشمی تاکید

منابع نیاز دارد .به عالوه به تامین منابع

آهن تهران_ مشهد یکی از نمونههای بارز

کرد :اعداد و ارقام بزرگ است و اگر در

از سوی دولت امیدوار نیستیم و تقریبا

مخاطرات فرونشست در این استان است.

این تصور باشیم که به سهولت قابل تامین

اطمینان داریم ،تامین چنین منابعی

او ادامه داد :بر اساس تحقیقات صورت

است جای تامل دارد.

با این میزان در شهرداری امکانپذیر

گرفته توسط کارشناس ارشد ژئومورفولوژی

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل

نیست .تشکریهاشمی تاکید کرد :به

در برنامهریزی محیطی ،مهمترین عامل

شورای شهر تهران با بیان اینکه برای برخی

فرض وجود چنین منابعی هم ابتدا باید

فرونشست در دشت مشهد ،برداشت

خطوط هنوز طراحی انجام نشده و با فرض

به سمت تکمیل کارهای ناتمام گذشته

بیرویه و بیش از حد مجاز آب زیرزمینی و

اینکه همه این اتفاقات نیز رخ دهد ،برای

شامل تکمیل ایستگاهها و پایانهها ،تعمیر

ممانعت از نفوذ آب برگشتی شرب ،صنعت

ساخت همه خطوط مطرح شده بیش از

واگنها و خرید کسری واگنها برویم.

آن را از نزدیک لمس کردهاند .رئیس

حملونقل شورای شهر تهران

کمیسیون شهرسازی و معماری شهرداری

وعده شهردار تهران مبنی
بر «تکمیل  ۴ساله متروی
تهران» را شدنی نمیداند

5

ونکوور

کانادا

Vancouver

مشهور است .همچنین پیست دوچرخه
سواری ،پارک آبی گرانویل و پل معلق
عالقه خانوادهها در ونکوور است
ابوظبی که نسبت به همسایهاش دبی،
هیجانانگیزتر است ،هتلهای مجلل
و نسبتا ارزان زیادی دارد .این هتلها

4

ابوظبی

Abu Dhabi

امارات

که اغلب اتاق کودک و بازی هم دارند،

متحده

بزرگند و مناسب اقامت خانواده هستند.

عربی

به جز این ،پارک حیات وحش ابوظبی
نیز بسیار معروف است .پارک آبی
این شهر هم باعث جذب بسیاری از
خانوادهها میشود

جاذبههای ویژه خانوادهها در سنگاپور

بر اساس سنجش پایگاه  immigrant investشهرهای زیر بیشترین نمره را در بررسی کارشناسان کسب کرده و به همین جهت

پرتغال

رئیس کمیسیون عمران و

قرار دارد .آکواریوم بزرگ این شهر بسیار

هزینه شارژ و پرداخت قبضهای مختلف.

بیشترین مراکز تفریحی را برای کودکان دارد

کودکان مطرح شوند

یکی از بزرگترین شهربازی ها در ونکوور

باغوحش سنگاپور و سافاری شبانه از

 ۲۰۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز است،

و کشاورزی به دشت بوده است.

دریایی ،برج لندن و به خصوص اتاق

برای سرپرستی و رشد کودکان ،میانگین

ریکیاویک

انتخاب یک شهر مناسب

دوست خواهند داشت.
موزه علوم و موزه تاریخ طبیعی ،تورهای

مسکن ،هزینه فراهم کردن امکانات الزم

Reykjavík

فرسوده قابل بهسازی و نوسازی است.

در آن به مرحله بحرانی رسیده و بسیاری

6

لندن

London

انگلستان

از منزل کودکان ،آلودگی هوا ،هزینه تامین

ایسلند

توجه به سیاستهای دولت سیزدهم ،بافت

مناطقی از کشور است که فرونشست زمین

کودکان ،میزان امکان فعالیتهای بیرون

باالترین نمره را در شاخص زندگی دارد

افقی شهر ،نافی بافت فرسوده و مناطقی

مشهد تصریح کرد :دشت مشهد جز

شهر ،تعداد جاذبهها و مراکز تفریحی

نام شهر

که نیاز به بازآفرینی دارند ،نخواهد بود .با

پنجه نرم میکنند و به تازگی مخاطرات

زیادی در این شهر وجود دارد که آنها

این شاخصها بدین قرار هستند :کیفیت

نام رسمی

خواهد بخشید .و در عین حال گسترش

دشتهای کشور با این معضل دست و

بچهها سخت باشد ،اما جاذبههای بسیار

زندگی ،نرخ جرم و جنایت ،تعداد مدارس

کشور

ی و موزهها
پارکها و شهرباز 

که بیشتر کودکان را جذب میکنند
لندن ممکن است برای رفت و آمد

کودکان در دنیا را معرفی کردند .مهمترین

توضیحات

مخصوص کودکان باالخص

پایتخت آمریکا مملو از موزههایی است

کاپیالنو نیز از جاذبههای گردشگری مورد
کودکان را منتشر کرد .محققان بر اساس

نرخ درگیریهای خانوادگی

ضوابط و مقررات مبتنی بر اصول برنامهریزی

زمین در مشهد

هوا و منابع آبی و انرژی و  ...از جمله این عوامل هستند.

مناسب کودکان مطرح شوند.

و طراحی شهری توسط استان را سرعت

بحرانی شدن فرونشست

نونهاالن باید اول از همه جان کودکان را به خطر نیندازد .عواملی چون کم بودن نرخ جرم و جنایت ،کم بودن نرخ تصادف ،آلوده نبودن

شاخصهای موردنظر برای انتخاب یک شهر

شورای برنامهریزی استان مطرح و همچنان

این اقدام پرداخت و گفت :با الحاق این ۶۸۰

DC

آمریکا

دوستار کودکان ( )child-friendlyنامید .برای پیدا کردن یک شهر مناسب کودک باید عوامل بسیاری را در نظر گرفت .یک شهر دوستدار

شهربازی و موزهها و  ...نیز میتوانند به عنوان

امور زیربنایی ،طرح جامع به تصویب رسید

در بخش دیگری از سخنان خود ،به مزایای

Washington

متحده

هرچند بیشتر شهرهای جهان از جهات مختلفی مناسب کودکان نیستند ،اما شهرهایی هم وجود دارند که میتوان آنها را شهرهای مناسب یا

تفریحی مخصوص کودکان باالخص پارکها و

و در نهایت ۱۷فروردینماه  ،۱۴۰۰در کارگروه

در حال پیگیری است .نماینده عالی دولت

ایاالت

نیز میتوانند به عنوان شاخصهای موردنظر برای انتخاب یک شهر مناسب کودکان مطرح شوند

موافقت شد .استاندار همدان بیان کرد :در
این شورا موضوع الحاق  ۶۸۰هکتار از اراضی

Salzburg

رفاه نسبی شهر ،دسترسی به غذای سالم ،دسترسی به مراکز آموزشی ،کم بودن نرخ درگیریهای خانوادگی و طالق و …

اراضی شورین به طرح جامع شهری همدان

شورین ،در فرآیند طرح جامع شهری همدان

واشنگتن

شهرهای دوستدار کودک در جهان چه ویژگیهایی دارند؟

 600هکتار وسیعتر شد
شهر همدان موافقت کرد .علیرضا قاسمیفرزاد

سالزبورگ

اتریش

خیابانی است .همچنین هزینه تامین
هتل و رفت و آمد در این شهر کم است

همدان بیش از

ی با شورای عالی
افزود :طی دیدار و رایزن 

از خانوادهها شده است
این شهر پر از موزه و نمایشهای

این به عنوان شهردار صیدون فعالیت میکرد،
اواخر تابستان امسال با رأی اعضای شورای

معروف کیپ تاون باعث جذب بسیاری

3

سنگاپور

Singapore

سنگاپور

هستند .همچنین ،سنگاپور پر از رستوران
محلی و غیرمحلی است و غذاهای
سالمی دارد که سالمت کودکان را به
خطر نمیاندازد
پارکها ،قلعهها و تلهکابین لیسبون
بسیار مشهور است .این شهر پر از جاذبه

2

لیسبون

پرتغال

Lisbon

گردشگری برای خانوادهها است و
بسیاری از آنها میتوانند با خیال راحت
کودکان خود را به این مراکز ببرند
شهرهای بزرگ استرالیا با استانداردهای
جهانی به طرز قابل توجهی دوستدار
کودکان هستند .با این حال ،ترکیبی از

1

سیدنی

Sydney

استرالیا

سواحل ،پارکهای بزرگ و قایق سواری،
سیدنی را در صدر فهرست

بهترین

شهرها برای اقامت کوتاه مدت کودکان
و خانواده هایشان قرار میدهد

مساله اجتماعی

سخنگوی ناجا:

طرح جمعآوری معتادان متجاهر در سراسر کشور اجرا میشود

سخنگوی ناجا ازدستورسراسری برای جمعآوری

بتوانیم موضوع معتادان متجاهررا با نگاه درمانگر

او در ادامه درباره اینکه چطور پلیس قصد دارد

معتادان متجاهر سراسر کشور با همکاری دیگر

و رویکرد بازگرداندن این افراد به جامعه عالج

تا دهکده سالمت را برای معتادان متجاهر

دستگاههای مربوطه خبر داد.به گزارش ایسنا،

کنیم و چهره شهر را از وجود افراد مبتال به اعتیاد

بسازد ،گفت :دهکده سالمت را ما نمیخواهیم

سردار مهدی حاجیان در نشست خبری پیش

پاک کنیم.حاجیان در پاسخ به پرسشی درباره

بسازیم .آن دهکده میخواهد نگاهی تولیدی

از ظهر امروز خود که در محل ستاد ناجا برگزار

اینکه بازدید رئیس جمهوری از مرکز مهر سروش

داشته باشد و در بازپروری و سالمت معتادان

شد ،درباره جمعآوری معتادان متجاهر در

منجر به چه دستاوردهایی شد ،گفت :همانطور

نقش موثری ایفا کند .در این خصوص تمام

سطح شهرها گفت :جمعآوری معتادان متجاهر

که گفتم این اولین باری بود که یک رئیس

دستگاهها باید کمک و مشارکت کنند.حاجیان

برای پلیس کار سهلی است ،اما نگهداری و

جمهور شخصا از یک مرکز بازپروری معتادان

در بخش دیگری از نشست خبری به ارائه

بازپروری آنان سخت است و نیازمند تامین

بازدید کرده و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.

گزارشی از عملکرد پلیس در  ۹ماهه سال ۱۴۰۰

زیرساختهای کارآمد است .در این خصوص

در این زمینه دستوراتی صادر کردند که البته همه

پرداخت و گفت :در حوزه پلیس فتا نیروی

دستگاههای زیادی مسئولند.او ادامه داد:

باید کمک کنند .سخنگوی ناجا در پاسخ به این

انتظامی بیش از  ۸۹درصد جرایم این حوزه

سردار اشتری ،فرمانده کل نیروی انتظامی نیز

پرسش که آیا بودجهای نیز برای جمعآوری

را کشف کرده و در حوزه جرایم سازمان یافته

دستوری سراسری برای کل کشور صادر کردند

معتادان متجاهر به پلیس اختصاص داده شد

و مالی نیز  ۱۹۵پرونده مورد رسیدگی قرار

که جمع آوری معتادان متجاهر در سراسر کشور

یا خیر؟ گفت :بودجهای در خصوص جمعآوری

گرفت ۹۴ .فقره پرونده کالهبرداری اینترنتی

انجام شود ،البته الزم است دستگاههای مختلف

معتادان به ما اضافه نشده است.

نیز کشف شد.

نیز پای کار بیایند و زیرساختها را تامین کنند.
سخنگوی نیروی انتظامی در ادامه به حضور
رئیسجمهوری در مرکز بازپروری مهر سروش
اشاره کرد و گفت :الزم است تشکر و قدردانی کنم
از ریاست محترم جمهور که به صورت غیر مترقبه
از مرکز مهر سروش بازدید انجام دادند .این برای
اولین بار بود که رئیس جمهور به چنین مرکزی
میروند و حرکت عظیمی در کل کشور ایجاد
شد و دستورات ارزشمندی نیز در این خصوص
صادر کردند.حاجیان افزود :ما امیدواریم که با
همکاری تمام شهرداریها ،سازمان بهزیستی،
دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت و ...

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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| خراسانرضوی |
افتخاری همچنین به برنامهریزی منسجم و سیستمی

حراست حافظ سرمایههای مادی و معنوی سازمان است
سمیه باقرزاده/

در حوزه سالمت اداری شرکت گاز استان با رویکرد

پیام تسلیت «اکبرمهدوینیا»
در پی درگذشت

پیشگیری از زحمات و اقدامات ارزشمند تمامی

معاون سازمان و رئیس حراست

تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری درباره

تکریم ذ ینفعان را از دیگر وظایف حراستها عنوان

شرکت ملّی گاز ایران وظیفه حراست را نگهداری از

لزوم مبارزه با فساد اقتصادی و سالمسازی محیط کار

کرد و افزود :حراست مشاور کارکنان است که باید در

سرمایههای انسانی عنوان کرد و افزود :حراست ها

اشاره کرد و گفت :باید با افراد سودجو که البته در بنده

مواقع لزوم و مراجعه همکاران با امانتداری نسبت به

باید محیط امن و آرامی را برای کارکنان به جهت

انقالبی صنعت گاز بسیار کم هستند و متاسفانه موجب

ارائه مشاوره اقدام کند.

خدمترسانی مطلوب به مشترکان فراهم کنند.

خدشه به اعتبار سازمان میشوند به صورت عادالنه و

در بخشی از این نشست مدیرعامل شرکت گاز استان

حسین علیزاده در نشستهای جداگانه با مدیرعامل

باصالبت برخورد کنیم.

ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت فعالیتها و

شرکت گاز خراسان رضوی و رئیس و کارکنان حراست

او افزود :با توجه به موقعیت حساس و گستردگی

اقدامات این شرکت در توسعه خدمترسانی به مردم

این شرکت اظهار کرد :حراست امین سازمان و حافظ

تاسیسات شرکت گاز در پهنه وسیع جغرافیایی

اظهار کرد :شرکت گاز خراسان رضوی در سایه تعهد

سرمایههای مادی و معنوی است.

استان خراسان رضوی و تهدیدات متصور ،مسئولیت

و تخصص کارکنان خود موفق شده است در سال

او وظیفه اصلی حراست را نگهداری از سرمایههای

حراستها برای حفاظت از تاسیسات بیش از بیش

گذشته باالترین امتیاز در حوزه سالمت اداری را در

انسانی بدون دخالت در حریم خصوصی زندگی کارکنان

مدنظر است.

بین شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران کسب کند.

عنوان کرد و افزود :حراستها باید محیط امن و آرامی

علیزاده به توسعه قابل مالحظه گازرسانی به بخشهای

او کسب عنوان دستگاه برتر اجرایی در حوزه عمرانی

را برای کارکنان به جهت خدمترسانی مطلوب به

خانگی و صنعتی هم اشاره کرد و گفت :این مهم

سال  ۱۳۹۹در جشنواره شهید رجایی و کسب باالترین

مشترکین فراهم کنند.

ماموریت کارکنان حراست را دوچندان میکند.

امتیاز تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی را از دیگر

رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران در ادامه به

رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران پاسخگویی و

افتخارات شرکت گاز خراسان رضوی برشمرد.

«محبوبه طاریدشتی»

واحدها بهویژه دبیرخانه سالمت اداری و نیز حراست
این شرکت اشاره کرد و از اقدامات و فعالیتهای
انجام شده در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به
واگذاری بخشهای مختلف تصد یگری به بخشهای
خصوصی پیشنهاد کرد :تجارب موفق و اثربخش
شرکتهای گاز استانی همانند شرکت گاز خراسان
رضوی در حوزه سالمت اداری و استفاده از فناوری
اطالعات در حصول اطمینان از حسن اجرای امور در
فرآیندی تعریف شده به اشتراک گذاشته شود.
بازدید از منطقه چهار عملیات انتقال گاز و شرکت
پاالیش گاز شهید هاشمینژاد در شهرستان سرخس و
برگزاری جلسات مشترک با مدیران و کارکنان حراست
این دو مجموعه از دیگر برنامههای سفر رئیس حراست
شرکت ملی گاز ایران به استان خراسان رضوی بود.

سیده حبیبه مومنی  /اکبر مهدوینیا سرپرست اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان در پیامی فوت و
فقدان «محبوبه طاریدشتی» کارشناس فرهنگی و ادبی
آن اداره کل و شاعر خوش قریحه را تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
گلستان ،در متن اکبر مهدوینیا آمده است:
"کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و
االکرام"
خبر درگذشت همکار صادق و پرتالش ،متعهد و
مسئولیت پذیر ،شاعر و فرهنگ مدار و مادری مهربان

خراسانرضوی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویهوبویراحمد:

فرسودگی و سرقت توان آبفا را گرفته است

«محبوبه طاری دشتی» موجب حزن و اندوه فراوان شد.
اینجانب این ضایعه را به کلیه همکاران گرامی و خانواده

مدیرعامل شرکت گاز استان مطرح کرد؛

 ۱۰۰درصد جمعیت شهری و  ۷۳درصد جمعیت

مهمترین چالشهای آبفا در دهدشت یاد کرد و

داشت :تنها یک روستا در شهرستان کهگیلویه

روستایی دهدشت از آب شرب سالم و پایدار

افزود :فرسودگی در تاسیسات آبرسانی به ویژه

عملیات اجرایی فاضالب در آن شروع شده است

بهرهمند هستند .به گزارش روابطعمومی شرکت

در روستاها بیش از  ۷۰درصد است و بیش از

که آن هم روستای طولیان است و عملیات اجرایی

آبفا ،اسفندیار برخه در حاشیه جلسه هم اندیشی با

 ۱۱۵روستا دارای فرسودگی جدی است .بسیاری

و اعتبار این پروژه مرتبط با بانک توسعه اسالمی

کارکنان امور آبفا شهرستان کهگیلویه اظهار داشت:

از تأسیسات به دوران جهاد سازندگی برمیگردد

و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور است که

شرکت آب و فاضالب در شهر دهدشت  ۲۸هزار

و عمری بیش از  ۴۰سال دارد که همین امر

با وقفه روبهرو شده و امیدواریم به زودی عملیات

مشترک آب دارد و تمامی جمعیت  ۶۵هزار نفری

هم موجب هدر روی آب شده است .او گفت:

اجرایی آن از سر گرفته شود.

شهر دهدشت از آب شرب پایدار بهرهمند هستند.

فرسودگی شبکههای توزیع باعث شده ماهیانه

ایشان اظهار داشتند :در برخی از شبکهها بافت

مدیرعامل شرکت آبفا استان بیان کرد :آب شهر

قریب به  ۵۰۰میلیون تومان هزینه برای اصالح و

توسازها به گونه ای است که نیاز به جابجایی
ساخ 

دهدشت توسط  ۶حلقه چاه تامین میشود ،یک

تعمیرات شبکههای توزیع آب هزینه کنیم .او به

خطوط انتقال هم داریم تا خدای ناکرده حادثه

حلقه چاه دیگر نیز وجود دارد که برای ورود به مدار

توسعه شبکه فاضالب در دهدشت پرداخت و ادامه

جدی رخ ندهد.

بهرهبرداری ،نیاز به تجهیز ،تامین و امکانات الزم

داد :هم اکنون  ۴۰کیلومتر شبکه و خط انتقال،

مدیرعامل آبفا ادامه داد :یکی از مشکالت آبفا

دارد .او ادامه داد ۱۲۸ :روستا در دهدشت تحت

کار جمعآوری و هدایت فاضالب بیش از ۳۰۰۰

پراکندگی گسترده روستاها و بنا شدن برخی

پوشش شرکت آبفا هستند که از این تعداد ۱۴

مشترک را انجام میدهند .پروژه فاضالب شهر نیز

روستاها در مکانهایی است که منبع تامین آب

روستا به دالیلی از جمله نبود منابع تامین آب

در حال فعالیت است و با تکمیل آن شاهد افزایش

پایدار نداریم ،همین مشکالت باعث افزایش

پایدار به صورت سیار آبرسانی میشوند .برخه

سطح برخورداری ها در این خصوص خواهیم بود.

هزینه های آبرسانی و صرف انرژی برای راه اندازی

از فرسودگی شبکه توزیع آب به عنوان یکی از

برخه در خصوص فاضالب روستایی هم اظهار

پمپها شده است.

 92درصد گاز طبیعی خراسان رضوی تحویل
بخش خانگی و عمومی شد

در ظهر امروز یکشنبه  19دیماه در روستای زادگاهش

فهیمه صدقی /حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار

همه بخشهای مصرفی میشود .افتخاری صرفهجویی

کرد :میزان گاز توزیع شده در استان از تاریخ  11تا 18

 10درصدی مشترکان خانگی استان در روزهای سرد

دیماه امسال رقمی بالغ بر  344میلیون مترمکعب بود

سال را معادل صرفهجویی پنج و نیم میلیون مترمکعب

که از این میزان  316میلیون مترمکعب معادل  92درصد

گاز طبیعی عنوان کرد و افزود :راهکارهای بسیار سادهای

تحویل بخش خانگی ،تجاری و صنایع جزء شده است.

همانند استفاده از البسه گرم و مناسب و خاموش کردن

او افزود :بیشترین میزان گاز مصرفی روزانه استان در هفته

وسایل گرمایشی در اتاقهای بدون استفاده در منزل وجود

گذشته با  52میلیون مترمکعب در تاریخ پنجشنبه 16

دارد که شهروندان میتوانند با استفاده از آن مصرف گاز

دیماه به ثبت رسید.

خود را کاهش دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان این مطلب که

او افزود :از گاز طبیعی می توان به دو شکل استفاده کرد.

متاسفانه همه ساله در فصل سرما با مصرف بیرویه گاز

یک بحث سوختن آن برای گرمایش خانگی و تجاری

طبیعی در بخش خانگی روبهرو هستیم تصریح کرد :منابع

است و موضوع دوم استفاده برای ایجاد شغل و ساختن

گازی کشور محدود است و با درست مصرف کردن گاز

در کارخانجات و مراکز تولیدی همانند صنایع فوالد و

طبیعی عالوه بر حفظ سالمتی ،موجب جلوگیری از اسراف

سیمان و پتروشیمیها است .بهتر است از این نعمت

این نعمت خدادادی و توزیع پایدار گاز طبیعی در بین

الهی برای ساختن کشور و جامعه استفاده کنیم.

حرف تعجب ،تعجب زنانه ،گشوده

 -زیر خاك پنهان كردن  -ستایش،

تازی - 11سد خوزستان ،سدی در

کند ذهنی  -باده عشق روز الست8

دخترانه ،زن سرخ روی - 12چروك

 -سیاستمدار انگلیسی - 3گل و

 -جوشهای ریز بدن  -از شهرهای

ترین شیوه های نقد - 4شهری در

فن - 9میوه ای که از درخت بچینند و

شده - 13مرکزی فرنگی ،مرکزی -

نفت سفید در منطقه سبزوار
فهیمه صدقی /مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه سبزوار از کاهش  35درصدی نفت سفید در نه
ماهه اول  1400در منطقه سبزوار خبر داد .محمد صادقی
با اعالم این خبر افزود  :میزان مصرف نفت سفید در نه
ماهه اول سال  ، 1400بیش از  6میلیون و پانصد هزار لیتر
بوده که با توجه به گسترش شبکه گازرسانی در روستاهای
منطقه ،این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35
درصد کاهش داشته است .او گفت :با توجه به گسترش
واحدهای تولیدی،صنعتی اعم از معادن  ،دامداریها ،

خوزستان  -از دانشکده ها ،منسوب به

استرالیا  -بیماری قرن ،بیماری عصر

محمود دولت ابادی  -سرپرست -

كلمات استفهام  -نت چهارم ،نت قبل

آلمان  -از مركبات  -عجیب- 15

از سل ،کلید آن در موسیقی معروف

در محور تهران-مشهد ،یکی از کریدورهای مهم شرقی-
غربی کشور است که همواره تردد وسایل نقلیه ،در آن انجام
میشود.کاهش محدودیت های کرونایی و افزایش تردد
خودروها به خصوص در این مسیر  ،افزایش  18درصدی

كار  -سد شده ،بسته شده ،بازداشت

در سبد بگذارند  -چرب زبانی  -لیوان

فرنگی - 10معدن  -كلمه پرسشی ،از

ادامه اظهار داشت :فعالیت سوخت رسانی منطقه سبزوار

جنوب كشور  -زبان كوچك  -نامی

آنچه در سینه و شكم جای دارد -

موجود نامرئی ،همنشین انس- 6

کاهش  35درصدی مصرف

مدت مشابه سال گذشته هستیم .مدیر منطقه سبزوار در

است  -من و تو ،ضمیر جمع ،آب

پوست ،چین و چروك پوست  -فریب

حاضر  -مخفف من را - 5اثر معروف

دشتی کالته غربی تشییع و به خاک سپرده میشود.

 ....نیز شاهد افزایش  6درصدی مصرف نفت گاز نسبت به

 - 1کارگردان فیلم خشمها  -امر به

لجن  -نغمه خوانی  -یكی از رایج

الهی قرار گیرد.

مرغداریها ،گلخانه ها و فعالیت ماشین آالت کشاورزی و

وصف  -در حمام بجویید - 7دراز -

نوشیدن - 2عظمت و شكوه  -مفصل

که روح آن مرحومه غرق در نور و آرامش در حریم امن
یادآوری میشود پیکر زنده یاد «محبوبه طاری دشتی»

جدول شماره 2201

افقی

محترمشان تسلیت عرض مینمایم و از خداوند بزرگ
برای آن مرحومه غفران واسعه الهی را مسئلت دارم .امید

مصرف بنزین را در نه ماه سال جاری در منطقه به دنبال
داشته است.

كشتی جنگی - 14شهری در مشرق

روشن شدن مشعل گاز

خسیس و فرومایه  -نوعی ماهی که

روستای آلمادوشن از توابع

در آبهای شیرین زندگی می کند

عمودی

شهرستان راز و جرگالن

 - 1خوف و ترس  -نام این چهره

فریبا محمدی /مدیر عامل شرکت گاز خراسان

علمی - 2زغال  -خوشبوتر ،حاللتر -

شمالی در خصوص بهرهبرداری از پروژه فوق ،افزود:

آرسنیك - 3بی دین  -جهاز عروس

این پروژه تیرماه سال جاری شروع و دیماه امسال

 -سالح جدید و مخرب - 4پشته

به بهرهبرداری رسید و جهت گازرسانی به این روستا

خاك ،گیره سر دخترانه ،تپه كوچك -

۳هزار و پانصد متر شبکه از نوع پلیاتیلن استفاده

اسب حضرت علی (ع)  -كوره سفال

شدهاست و بیش از  ۲۵علمک نصب شود و بیش

پزی  -اسرار ،سر - 5ورزش راکتی

از ۳۰خانوار ساکن در این روستا از نعمت گاز طبیعی

 -همان سلمانی است ،آرایشگر6

بهرهمند شدند.

 -مجمع الجزایری در شمال غربی

حسن رضا میربلوکی تصریح کرد :در بخش جرگالن

اسكاتلند  -جمع منت ها  -زمان

نیز گازرسانی به باقیمانده کالتههای گرکز با اجرای ۱۳

مرگ ،هنگام مرگ - 7برف و باران

هزار و پانصد متر شبکه انجام شده است و همچنین

 -جمع رند  -پدر آذری  -نت ششم

موسیقی ،نفی عرب ،درون چیزی8

شهرک بک پوالد ،شهرک فرح دین و نیز سالن مالقات

 -خرگوش  -مدافع سپاهان  -قشر،

که ترک و فعلش جایز است  -تب10

سوسمار  -فدراسیون قایقرانی- 12

وارونه  -چراگاه ایالت  -حالل

تمرین ،تمرین و ممارست برای

جاسوسی آمریکا  -محافظین ویژه

قشر و پوسته ،رده و طبقه - 9حس

شرعی ،روا و جایز ،هم چیزی است

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۹۰۲هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی ملکی باب هویزی فرزند
علی به شماره ملی  ۳۰۸۰۱۴۵۵۶۹صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۴۱۴.۳۵مترمربع از پالک  ۱۷۷۸اصلی واقع در زرند
_ اکبرآباد خیابان شهید زمانی خریداری از مالک رسمی آقای یداله ابراهیمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
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 ۲۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۲۱:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۶:
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر
م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۲۸هیات دو 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس محسنی باب عبدانی فرزند حسین به شماره شناسنامه
 ۱۲صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۲۷۵مترمربع از پالک  ۲۳۸۹اصلی واقع در زرند _ خیابان شهید بهشتی کوچه  ۶خریداری از
ت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که
مالک رسمی خانم پروین طهرانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 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 ۲۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۲۱:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۶:
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

 -نام شرینگ هام  -تکلیف مدرسه،

بدست آوردن آمادگی و مهارت در
کاری ،نمونه  -زیبا ،كشیده - 11نوعی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت
ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۸۰۱
م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
هیات دو 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم مطهره پورسهرابی زرندی
فرزند درعلی به شماره شناسنامه  ۱۳۶۷صادره از
زرند در یک باب خانه به مساحت  ۳۴۹.۱۰مترمربع از
پالک  ۱۷۷۸اصلی واقع در زرند _ اکبرآباد خریداری
از مالک رسمی آقای حسین نیک نفس محرز گردیده
ت به
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب 
فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 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 ۲۶۱
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۲۱:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۶:
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان زرند

آتش  -سازمان جاسوسی ،سازمان
 -آبکی ،لنگ میزند - 13پدر مرده،

کودک بی پدر  -مظهر تندی ،دانه

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

تند خوراکی  -دریاچه روسیه14

 -اسراف كار  -کوهان شتر  -نام

کوچک آرمسترونگ در - NBA15

اولین فاتح اورست  -بجااوردن عهدو
پیمان ،بجاآوردن عهد

مرزی پرسه سو از نعمت گاز بهرهمند شدند.
روستای آلمادوشن در بخش غالمان شهرستان راز و
جرگالن و در  ۴۵کیلومتری شهر راز واقع شدهاست.
ضریب نفوذ گاز در شهرستان راز و جرگالن قبل
تاسیس استان  ۲۰درصد بوده و اکنون به  ۸/۹۹درصد
رسیده است.

 233مترمربع پالك شماره  71فرعي مفروز از 28

الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

روستای هجدک بخش  8كرمان خریداری ازمالک

 3210042136صادره راور فرزند عباس در ششدانگ

فرعی از-372اصلي واقع در راور بخش کوهساران

آقای محمد رضائی راوری به شناسنامه و شماره ملی
به مساحت  57مترمربع پالك

به مساحت 247

برابر آراء صادره هیات حل اختالف

رسمی حسن عباس زاده مع الواسطه(فاقدبنچاق)

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی

 -2آقای رمضان حیدری به شناسنامه شماره  4و

اربعین غربی جنب کوچه تل علیرضا بخش 18

محرز گردیده است  .لذا مشخصات متقاضیان

محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210

الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در

از-372اصلي واقع در راور بخش کوهساران روستای

داشته باشند بایداز تاریخ انتشار آگهی ودرروستاها

حسن عباس زاده هجدکی مع الواسطه(فاقدبنچاق)

را به این اداره تسلیم و رسیداخذنمایند ،معترض

 -3آقای مسعود عباس زاده هجدکی به شناسنامه

 18كرمان خریداری ازمالک رسمی احمد استوارزاده

،مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل

فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه به مساحت

آقای احسان یزدی زاده راوری به شناسنامه شماره

تحویل دهددراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه

فرعی از-372اصلي واقع در راور بخش کوهساران

احمد در ششدانگ ساختمان به مساحت  28مترمربع

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض یاعدم

رسمی حسن عباس زاده مع الواسطه(فاقدبنچاق)

اداره ثبت طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت

بخش  18کرمان

متضرربه دادگاه نیست.

شماره ملی  3219850928صادره راور فرزند عباس در

-1خانم مریم آماده به شناسنامه شماره  455و

پالك شماره  8فرعي از-520اصلي واقع در راور خیابان

به مساحت

كرمان خریداری ازمالک رسمی عبداله کمساری مع

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

محرزگردیده است.

شهرستان راور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان

شماره ملی  2993405098صادره کرمان

و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع

مترمربع پالك شماره  72فرعي مفروز از  11فرعی

صورتی که اشخاص ذینفع به آرا اعالم شده اعتراض

هجدک بخش  8كرمان خریداری ازمالک رسمی

ازتاریخ الصاق درمحل به مدت دو ماه اعتراض خود

محرزگردیده است.

بایدظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض

شماره  2و شماره ملی  2993411799صادره کرمان

نمایدوگواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت محل

 317مترمربع پالك شماره  73فرعي مفروز از 40

حکم قطعی دادگاه است .بدیهی است در صورت

روستای هجدک بخش  8كرمان خریداری ازمالک

ارائه گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل

محرزگردیده است.

خواهد کرد .صدورسند مالکیت مانع از مراجعه
بخش  8کرمان:

شماره ملی  3090734893صادره زرند
علی در ششدانگ یک باب خانه

فرزند

فرزند

الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

آقای علی رضا جعفری فوزی به شناسنامه و

یک باب مغازه

شماره  13فرعي از-779اصلي واقع در راور خیابان
كرمان خریداری ازمالک رسمی احمد استوارزاده مع

شماره ملی  3210033714صادره راور فرزند محمد
در ششدانگ یک باب خانه

مترمربع پالك شماره  2فرعي از -1818اصلي واقع
در راور خیابان گلزار کوچه مسجد میالنی بخش 18

كرمان خریداری ازمالک رسمی علی اعتماد
الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

مع

آقای محمد رضائی راوری به شناسنامه و شماره ملی

آقای اسداله یوسفی کهنوجی به شناسنامه شماره 16و

یک باب مغازه به مساحت  60مترمربع پالك شماره

چهار دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه به

 3210042136صادره راور فرزند عباس در ششدانگ

 14فرعي از-779اصلي واقع در راور خیابان اربعین

غربی جنب کوچه تل علیرضاجنب صافکاری بخش
مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

 2131و شماره ملی  3219970052صادره راور فرزند

شماره ملی  3219920217صادره راور فرزند محمد در
مساحت  286مترمربع پالك شماره  6فرعي از-1847
اصلي واقع در راور خیابان گلزار جنوبی یک راه ده شیب
بخش  18كرمان خریداری ازمالک رسمی حسین

مظفری مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

خانم ملیحه شریفی پور فوزی به شناسنامه شماره 6

و شماره ملی  3219986722صادره راور فرزند عسکر
در دو دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه به

پالك شماره  4فرعي از-1351اصلي واقع در راور

مساحت  286مترمربع پالك شماره  6فرعي از-1847

كرمان خریداری ازمالک رسمی محمد رحیمی پور مع

بخش  18كرمان خریداری ازمالک رسمی حسین

خیابان امام رضا (ع) روبروی تکیه ابوالفضل بخش 18
الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است.

اصلي واقع در راور خیابان گلزار جنوبی یک راه ده شیب

مظفری مع الواسطه(فاقدبنچاق)محرزگردیده است

آقای محمود نخعی ده علی به شناسنامه شماره  5و

آقای مهدی احمدی برهان آبادی به شناسنامه شماره

تاریخ انتشار نوبت اول :روز سه شنبه مورخ 10/21

ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 90.50مترمربع

غالمرضا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 312

تاریخ انتشار نوبت دوم :روز چهارشنبه مورخ

امام خمینی (ره) بعد از چهار راه قدس بخش 18

 246و شماره ملی  3219850081صادره راور فرزند
مترمربع پالك شماره  115فرعي از-1628اصلي واقع

در راور خیابان گلزار کوچه شماره  33بخش  18كرمان

خریداری ازمالک رسمی موسی هنرمند ابراهیمی مع

1400/

1400/11/6

مرتضی کاربخش راوری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک راور

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :میالد علوی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

اقتصاد و گردشگری :فرزانه قبادی

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

عکس :یاسر خدیشی (دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یاسمن طاهریان ،فروغ فکری

مدیر هنری :تیوا صمدیان

یزاده
مرضیه قاض 

شبکه های اجتماعی :سپهر زند

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

ندا صفاریان
گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

جدول :شیوا کرمی

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839
09391999161

0903 333 8494

www.payamema.ir

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

وبسایت
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| رسانه |
رامین ستوده ،روزنامهنگار و نویسنده ایرانیتبار به عنوان یکی
از دو سردبیر نشریه ورایتی معرفی شد .به گزارش ایسنا
به نقل از ورایتی ،رامین ستوده در ماههای آینده بهعنوان
سردبیر ورایتی منصوب میشود و در کنار «سینتیا لیتلتون»،
روزنامهنگار مطرح بینالمللی اتاق خبر ورایتی را اداره میکنند
و بر فعالیتهای تحریریه در تمام پلتفرمهای ورایتی نظارت
خواهند داشت .ستوده تاکنون بیش از  ۵۰مقاله صفحه نخست
را در موضوعات گوناگون سینمایی و سرگرمی برای ورایتی
نوشته و همچنین بر مجالت ساالنه پراید و نیویورک نظارت
دارد .او نگارش کتاب «خانمهایی که مشت میزنند» را نیز
در کارنامه دارد که به فهرست پرفروشهای نیویورکتایمز راه
یافته است .گفتنی است ورایتی یک مجله سرگرمی-تجاری
هفتگی است که در سال  ۱۹۰۵توسط سیم سیلورمن در شهر
نیویورک آمریکا بنیان گذاشته شد.

| موسیقی |
محمد علیزاده خواننده موسیقی پاپ پس از نزدیک به دو سال
دوری از فعالیتهای اجرایی حوزه موسیقی قطعه جدیدی را
منتشر میکند .به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد علیزاده خواننده
شناخته شده موسیقی پاپ پس از دو سال توقف در فعالیتهای
اجراییاش قصد دارد همزمان با روز تولد خود ،موزیک جدیدی را
رونمایی کند .این قطعه موسیقی به تهیهکنندگی مجتبی امینی
لوهوای عاشقانه تولید شده است .ملودی و ترانه این اثر
در حا 
از هادی زینتی ،تنظیم قطعه بر عهده آرین بهاری و مدیریت
هنری کار هم با حامد کولیوند است .این قطعه ساعت  ۱۹روز ۲۱
دیماه در تمامی سایتهای معتبر و مجاز موسیقی کشور منتشر
میشود .مجتبی امینی تهیهکننده سینما و تلویزیون قرار است
از این پس تهیهکنندگی آثار این خواننده مطرح کشور را بر عهده
بگیرد .او در کنار تولید آثار سینما و تلویزیون ،تولید آثار موسیقی

یک روز برفی در ارتفاعات کیاسر -عکس از معصومه جعفری /مهر

را نیز آغاز کرده است.

| مسجد وکیل شیراز |
مسجد وکیل شیراز یکی از بناهای تاریخی

| تبریز مهآلود |

برجایمانده از دوران حکومت زندیه است

| نویسنده  :محمدسعید اردوبادی |

که به دلیل معماری و نوع ساخت ،از جمله
بناهای ارزشمند و مهم محسوب میشود.

«تبریز مهآلود» با نام اصلی «دومانلی تبریز»

این مسجد تاریخی در  ۱۸تیرماه  ۱۳۱۱با

رمانی عاشقانه است که در بستر حوادث

شماره  ۱۸۲به عنوان یکی از آثار ملی ایران

تاریخی تبریز در طی جنبش مشروط ه ایران

به ثبت رسید .از بناها و آثار تاریخی که در

و اشغال تبریز به دست نیروهای روسیه

همسایگی و نزدیکی این عمارت تاریخی

نوشته شده است« .محمدسعید اردوبادی»

بیشتر آمیزهای از ماجراهایی عاشقانه و تاریخ
مبارزهی مردم منطقه است« .ابوالحسن بیک»
جوانی است که در سفرش از مرز جلفا به
تبریز ،دختری جوان اهل روسیه به نام «نینا»
را از دست آدمهای اوباش نجات میدهد.
آشنایی ابوالحسن و نینا تا زمان رسیدنشان
به تبریز ،به عشقی پرشور تبدیل میشود.
ابوالحسن درگیر حوادث انقالب میشود و نینا
هم از سوی کنسولگری روسیه ،به جاسوسی
برای انقالبیهای قفقاز مشغول میشود .تا
این که نیروهای روس به تبریز میرسند و تب
و تاب جنگ فروکش میکند .ادام ه داستان
بیشتر دربارهی دخالت روسها در اوضاع
داخلی آذربایجان است.
ابوالحسن که حاال وادار به ترک تبریز شده،

میشود .با این حال ،طی همین مدت هم
دست روی دست نگذاشته و به فعالیتهای

دوست داشتنی آن روزگار تبدیل شود .مسجد

احداث ساختمان میدان و بازار به ساخت و

وکیل ،حمام وکیل و بازار وکیل عماراتی

تاسیس این اثر تاریخی مشغول شدند/ .

هستند که به مجموعه وکیل شهرت داشته

سیری در ایران

از دست قزاقها نجات میدهد .ابوالحسن
هانا را هم تا تبریز همراهی میکند و در این

رفتن از مجلس بدین صورت چه معنی داشت دوش

نسبت بزرگ برخوردار بوده و به دلیل زیبایی

رنجشی گر داشتی اظهار میبایست کرد

و معماری به کار رفته در آن ،یکی از بناهای

تا شود ظاهر که نام ما نرفت از یاد دوست
یاد ما در نامهای یک بار میبایست کرد
کار خود بد کردم از عرض محبت پیش یار

برجای مانده از دوران حکومت پادشاهان

خود غلط کردم چرا این کار میبایست کرد

و امپراتوریهای فرمانروایانی پرآوازه ،در

شب که میبردند مست از بزم آن بدخو مرا
هر چه دل میخواست با اغیار میبایست کرد

مسیر آشنایی آنها عمیقتر میشود .او بار

اینکه وحشی را زدی بر دار کم لطفی نبود

دیگر مبارزات انقالبیاش را شروع میکند
و هانا هم وارد کنسولگری آمریکا میشود.
هانا که به ابوالحسن عالقهمند شده ،اسرار و
اخبار کنسولگری را در اختیارش میگذارد.
بخش پایانی کتاب ،اوج داستان است.
جایی که حوادث تبریز در محرم سیاه سال
 1330آمده است .به عالوه ،همزمان با دنبال
کردن ماجراهای ابوالحسن ،نینا و هانا،
مبارزات نیروهای انقالبی و دسیسهها و
انتقامجوییهای روسیه را هم میخوانیم.

در موقعیت

دیگر روزهای سال ،توان خود را برای رقابت

جغرافیایی  N283208 E581141در استان

با آبشار  200متری «وروار» در بخش دیگری

کرمان واقع است .رشتهکوههای جبالبارز این

از جبالبارز از دست میدهد .اما این دو آبشار

رشتهکوهها در شمال و شمال شرقی از گردنه

بلند و با عظمت نشانی دیگر از عظمت و

دهبکری در شمال شرقی سربیژن و شمال

شکوه رشته کوه جبالبارز دارند .وجود

بعد عمری کامدی یک لحظه میبایست بود

چند روزی چون منش آزار میبایست کرد

ایران است که بهواسطه عمارات و بناهای

از اتباع آمریکایی است که ابوالحسن او را

چاره کار منش ناچار میبایست کرد

امتحان ناکرده خواندی غیر را در بزم خاص

استان فارس از جمله مناطق تاریخی و کهن

هم با دختر دیگری آشنا میشود« .هانا»

حال خود گر عرض میکردم به این سوز و گداز

پرسش حال من بیمار میبایست کرد

محبوب و دوستداشتنی شهر شیراز است.

انقالبیاش مشغول میشود .او در جلفا باز

آبشارسرنکوه ،جیرفت
آبشار سرنکوه

او درنظر گرفته میشد ،به یکی از نقاط آباد و

و سازندگان مسجد وکیل شیراز ،همزمان با

گرفته است .این عمارت زیبا از وسعتی به

توگذار مشغول
در اطراف آذربایجان به گش 

آبخوان
جیرفت

سبب شد تا شهر شیراز که مرکز فرماندهی

نوشتههای ایران کهن ،گفته میشود معماران

و ز پی آن گریهای بسیار میبایست کرد

بازار و در انتهای بخش شمشیرگرها قرار

تحسینشده و ماندگار ادبیات آذربایجان

استبدادی اتفاق میافتد .این بخش از کتاب

ارزشمند و با شکوه را تاسیس کرد .همین امر

به واسطه اطالعات برجایمانده از کتب و

وکیل یا مسجد سلطانی وکیل در بخش غربی

کرده است .تبریز مهآلود یکی از کتابهای

شوقوس جنگهای تبریز علیه نیروهای
ک 

زمان حکومت خود بر ایران ،مجموعه بناهایی

آن به سال  ۱۱۸۷هجریقمری بازمیگردد.
دوش اندک شکوهای از یار میبایست کرد

به مجموعهی وکیل شناخته میشوند .مسجد

و «رحیم رئیسنیا» آن را به فارسی ترجمه

است .این کتاب را انتشارات نگاه در سال 98

کریمخان زند یکی از پادشاهانی است که در

اسناد تاریخی به نظر میرسد تاریخ ساخت

مشاهده میشود ،بازار و حمام وکیل است که

این کتاب را به زبان ترکی آذربایجانی نوشته

منتشر کرده است .اتفاقات آغاز این کتاب در

سراسر جهان مشهور و شناخته شده است.

و در مرکز شهر شیراز احداث شدهاند .طبق

اولش بسیار منت دار میبایست کرد

شناگر بلوطی (فاالروپ بلوطی)
این پرنده 21 ،سانتیمتر طول دارد .از شناگر

سفید بالی به خوبی مشخص است ،دیده

گردن سرخ اندکی بزرگتر سنگینتر است.

میشود پرند هی جوان ،در اولین زمستان

همچنین گردن کوچکتر و باریکتر و منقارش

به والدینش شباهت دارد ،با این تفاوت

اندکی ضخیمتر و گاهی اوقات در قاعده

که پس سر تیره است و گاهی تا پایان

کمرنگتر است.

زمستان به همین رنگ باقی میماند.

از نظر رفتار همانند شناگر و گردن سرخ

صدای این پرنده در پرواز شبیه شناگر

است .پرو بال زمستانه ،شبیه کاکایی کوچکی

گردن سرخ است و شبیه «توویت» و آرام

است که زیر تنهاش خاکستری (کمرنگتر

شنیده میشود .این پرنده در اساس در

و یکنواختتر از شناگر گردن سرخ ) و دم

بازی بوده و کمتر از آب دور میشود .در

و دمگاهش سیاه است .در تابستان زیر تنه

ایران به صورت مهاجر اتفاقی ،به ندرت در

و گلو قرمز بلوطی ،منقار سیاه و قاعد هاش

سواحل دریای خزر و سواحل جنوب دیده

زرد رنگ ،روتنه قهو های تیره با رگههای

میشود .همزمان با بررسی و شناخت دقیق

نخودی و خط بالی سفید و سر سیاه با لکه

پراکندگی این پرنده ،اقدامات ویژه حفاظتی

سفید مشخص دور چشم که در پرواز ،خط

ضروری است /.کویرها و بیابا نهای ایران

وحشی بافقی

کارزار
درخواست حذف کسورات دانشجومعلمان
کارزاری با نام درخواست حذف کسورات دانشجومعلمان
در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حذف_
کسورات_دانشجومعلمان پیگیری میشود .در بخشی از متن
این کارزار خطاب به وزیر آموزشوپرورش آمده است« :
همانطور که مستحضرید ،یکی از مطالبات دیرینه دانشجویان

کوههای دلفارد شروع شده و به  280کیلومتر

باغهای سردسیری در این منطقه بر زیبایی

تا مرز بلوچستان ادامه دارد و علت نامگذاری

آن افزوده است .به دلیل وسعت منطقه،

تامین خوابگاه و تغذیه همانند دانشجویان سایر دانشگاههای

آن بلندی ارتفاعات است که جبال به معنی

پوشش گیاهی یکسانی در آن وجود ندارد و

کشور است .اما در مغایرت آشکار با قانون متعهدین خدمت در

کوه و بارز به معنای بلندی ( کوههای بلند )

از درختان ارزشمندی چون ارس ،بنه ،کهکم و

آموزشوپرورش و مغایر با عملکرد گذشته دانشگاههای دیگر

است .رشتهکوه جبالبارز میزبان پدیدههای

ارچن گرفته تا بوتههای کوچک گیاهی چون

زیبا و با عظمتی چون آبشارهاست .در 50

درمنه ،شقایق ،نرگس ،گون و ریواس در آن

کیلومتری شرق شهر جیرفت و در میان

دیده میشود .شهرستان جیرفت به دلیل

درههای شکوهمند جبالبارز ،آبشار سرنکوه

تنوع محصوالتکشاورزی به هند نیزمعروف

با ارتفاعی بیش از  150متر در انتهای دره

است .شهر عنبرآباد  ،به سمت علیآباد و

«درین» ،یکی از بلندترین آبشارهای ایران

هیشین ،از نزدیکی هیشین جادهای خاکی

و شاید خاورمیانه است .گام برداشتن در

به سمت ندوییه جدا میشود .این جاده

فضای مملو از جنگلها و باغهای سردسیری

خاکی و بسیار ناهموار پس از گذشتن از

و چشم دوختن به هرم گرمای جیرفت از

جگان ،آب کهورک ،ندوییه ،سنگانداز و

آن فاصله ،شکوهی خاص دارد .متاسفانه

کمش به روستای درین میرسد که برای

به دلیل کمآبی و خشکسالیهای اخیر ،آب

رسیدن به آبشار سرنکوه میبایست از درین

این آبشار بسیار محدود شده و فقط در پی

حدود یک ساعتی پیادهروی کرد .ارتفاع

بارانهای شدید و جاری شدن رودخانه،

آبشار در حدود  95است که آن را به بلندترین

عظمت و ارتفاع آن رخ نشانمیدهد و در

آبشار ایران تبدیل کرده است.

تویکم دیماه  ،۱۳۹۹روزنامه «پیامما» گزارشی با عنوان
در روز بیس 

آلودگی اقیانوس و دریا (بخش )۱۰

«سواالت بیجواب انتقال آب» منتشر کرد ه است که به بیانیه اتحادیه

اعضای این کنوانسیون به طور ویژه متعهد میشوند همه روشهای

انجمنهای علوم آب درباره طرحهای انتقال آب بین حوضهای اشاره

عملی را به کار بندند تا از آلودگی دریاها از طریق دفع مواد زائد و دیگر
موادی که برای سالمتی انسان و منابع زیستی و حیات موجودات
دریایی مخاطرهآمیز است و به امکانات رفاهی دریا آسیب میرسانند
یا با دیگر استفادههای قانونی از دریا تداخل پیدا میکنند ،جلوگیری
کنند .هر عضو این کنوانسیون در قلمرو خود باید با هدف جلوگیری و
مجازات هر عملی که با مفاد کنوانسیون تقابل دارد ،اقداماتی مناسبی
به عمل آورد.
فهرست

سیاه

شامل

انواع

معینی

از ترکیبهای

شیمیایی

اورگانوهالوژنها ،جیوه ،کادمیم ،نفت ،پالستیک و زائدات قوی
رادیواکتیو میشود و ریختن آنها به دریا ممنوع است/.دانشنامه
محیط

زیست

دارد .همچنین گزارش دیگری با تیتر «تکثیر ماهی به بهای نابودی
حرا» در این شماره از روزنامه منتشر شده است.

دانشگاه فرهنگیان بهرهمندی از شرایط حداقلی در زمینه

در مورد دانشجویان متعهد خدمت ،درصد ثابتی بین  ۲۰تا ۴۵
بهصورت ماهیانه تحت عنوان هزینههای شبانهروزی از حقوق
دانشجومعلمان در سنوات مختلف کسر یا توسط دانشگاه از
آنها دریافت شده است .از آنجا که بسیاری از دانشجویان
بهدالیل مختلفی از این امکانات استفاده نمیکنند یا ظرفیت
الزم برای استفاده آنها وجود ندارد ،کسر این مبالغ بهصورت
ثابت مغایر با عدالت و منطق است .از طرفی با تالش و
پیگیرهای متعدد دانشجویان دانشگاه میزان این کسورات در
بودجه سال  ۱۴۰۰به سقف حداکثر  ۲۰درصد کاهش یافت که
هرچند آن نیز با عدالت و رویه منطقی فاصله زیادی دارد ،اما
یک گام به سوی عدالت بود .اما متاسفانه اعداد و ارقام بودجه
سال  ۱۴۰۱دانشگاه فرهنگیان و تعیین  ۱۷۰۰میلیارد تومان
درآمد اختصاصی ،حکایت از آن دارد که به طور احتمال دوباره
میزان کسورات به  ۴۵درصد بازخواهدگشت».

