رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران
توگو با «پیام ما»:
در گف 

رئیس جمهور:

تجربه اکسپو را در جام جهانی

دو رودخانه رشت
ساماندهی شود

تکرار نکنیم

جام جهانی قطر یک رویداد ورزشی است اما مدتهاست که کشورهای منطقه
به ویژه ایران به عنوان فرصتی برای زنده کردن دوباره گردشگری در خاورمیانه
به آن نگاه میکنند.

چارسوق
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پیامجامعه
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 839روز بعد از بازی ایران و کامبوج

جمعی از مردم سیستان و بلوچستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقآبه هامون دست به اعتراض زدند

درهای استادیوم آزادی به روی

فریاد بیآبی از هامون

«برخی از زنان» باز شد

حضورگزینشیزنان
درآزادی
پیامخرب

2

به سازهای با قدمت ۲هزار سال
در نزدیکی رود نیل رسیدند

کشف ۳۰مومیایی
درآرامستان سوخته مصر

هاموننشینان

پیامجامعه
| سینا قنبر پور |

شهرداری تهران کاهش یافت

آنچه  ۵روز مانده به روز جهانی تاالبها
مردمان

همجوار

غفلت از حقوق معلوالن
در بودجه شهرداری

با

ب بینالمللی جهان و یکی از
هفتمین تاال 
ذخیرهگاههای زیستکره در ایران را بلند
کرد ریشه در همه غفلتهای سه دهه اخیر
به ویژه توسط مسئوالن و برنامهریزی کالن
ایران داشته است .هیچکس گمان نمیکرد
 ۷سال بعد از آنکه روزجهانی تاالبها
در جوار کوهخواجه در میان تاالبهای
بینالمللی هامون برگزار شود و عالوه بر
سفرای آلمان .. ،و افغانستان خبرنگاران
هم در آن حضور داشتند مشکالت آبی
این منطقه و دخالتهای انسانی در
اکوسیستم کار را به جایی بکشاند که مردم
تسنیم

هاموننشین راهی جز تجمع و برآوردن
صدایشان در اعتراض به این شیوه مدیریت
منابع آب نیابند.

4

ردیفهای اعتباری معلوالن در بودجه

| روزنامهنگار |
صدای

2

باستانشناسان در کاوشهایشان

فراموشی حقوق

اعتراض

4

ادامه در صفحۀ 2

بوم و بر

 10سال آوارگی
در حاشیه سد گتوند

معرفی اسناد حقوقی و سیاستی

تحقق شهر دوستدار کودک
ِ
پشتیبان
ِ

استاندار خوزستان در نامهای به وزیر نیرو خواستار پرداخت خسارت اهالی روستاهای مدفونشده در سد گتوند شد

هفتمین جلسه نمایندگان مجلس با رئیسجمهوری

های مواصالتی ،وضعیت معیشت مردم ،گازرسانی

با حضور مجمع نمایندگان استان های خوزستان،

به روستاها و مناطق محروم ،احداث و تکمیل

حادثه خیز جادهها و توجه به رفع مشکالت زنان

چهارمحال و بختیاری و لرستان برگزار شد .سید

سدها ،تامین نهاده های دامی و کشاورزی ،توزیع

سرپرست خانوار از دیگر مطالبات نمایندگان بود.

محمد حسینی ،معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی،

امکانات بر مبنای آمایش سرزمینی و عدالت و

ایجاد بازارچههای مرزی و فعال کردن گمرکات،

رئیس دولت سیزدهم درباره جزئیات این دیدار

تسریع در جبران خسارتهای سیل به ویژه در

تامین منابع مالی صندوق توسعه استانها،

گفت« :مباحث متنوع و مهمی از سوی نمایندگان

لرستان از مواردی بود که از سوی نمایندگان مطرح

توانمندسازی بخش خصوصی ،ابالغ اختیارات به

مطرح شد از جمله ضرورت کاهش نرخ بیکاری با

شد.کمبود امکانات آموزشی در مناطق کم برخوردار،

استانداری ویژه خوزستان ،صدور مجوز آبزی پروری

ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،مشکل کمبود آب

فعال کردن صنایع پتروشیمی و صنایع پایین

در سدها ،احداث پارکهای علم و فناوری در کنار

شرب و کشاورزی ،لزوم مدیریت آب و رعایت حق

دستی ،برطرف کردن مشکالت مدیریتی و حقوقی

شهرک های صنعتی ،افزایش پروازها به خرمآباد و

آبه ها که مسئله غالب استان های کشور است.بحث

صنایع بزرگ ،عدم استفاده از مدیران پروازی و

شهرکرد و برنامهریزی برای تقویت ارزش پول ملی

سرانه ورزشی ،حمایت از باشگاه های ورزشی ،راه

استفاده از نیروهای بومی در استانها ،برداشتن

از دیگر خواستههای نمایندگان بود».

کدام شهر دوستدار
کودک است؟

3

بوم و بر

6

معاون فنی صداوسیما خبرداد

برگزاری هفتمین نشست نمایندگان مجلس با رئیسی
خاکریزهای دوران جنگ ،چاره اندیشی برای نقاط

6

«خرابکاری»؛ عامل هک صداوسیما
هفتم بهمن ماه در حالی که بخش خبری

وابسته به رسانه ملّی هم پیش آمد .این

سایت تبیان وابسته به سازمان تبلیغات

نیمروزی شبکه یک سیما به پایان رسیده

پلتفرم نیز با پخش تصاویر سران منافقین

این اتفاق را خرابکاری سازمان منافقین

بود ،اتفاقی در نوع خود بی سابقه رخ داد:

مواجه شد .اولین توضیح رسمی در این

عنوان کرد و نوشت« :منافقین توانستهاند

«پخش تصویر و صدای مریم و مسعود

باره را علیدادی ،معاون فنی صدا و سیما در

از طریق سامانه پخش برنامههای بازرگانی

منافقین».

بخش زنده شبکه خبر ساعت  16ارائه کرد و

و بخشهای ضبطی رادیویی برای لحظاتی

تصاویر این اتفاق که تنها چند ثانیه به طول

گفت« :همکاران ما در حال بررسیاند؛ این

روی آنتن صداوسیما خودنمایی کنند ».نکته

انجامید ،به سرعت در شبکههای اجتماعی

اقدام کار فو قالعاده پیچید های است و تنها

قابل تامل اینکه جز مالک شریعتی نیاسر،

دست به دست شد .کاربران شبکههای

صاحبان این تکنولوژی میتوانند از بکدورها

نماینده

مجلس

اجتماعی یکی پس از دیگری به این مساله

و امکاناتی که از قبل روی سیستمها در نظر

واکنشی به این مساله نشان ندادند .او در

واکنش نشان دادند .جزئیات بیشتر هم

گرفتهاند بهرهبرداری کنند و صدمه بزنند».

توئیتر خود نوشت« :وسط سفرهای استانی،

رفته رفته از راه رسید .برخی کاربران از پخش

پیش از این توضیحات ،تنها خبرگزاری صدا

قرارداد ترکمنستان ،پیگیری لغو تحریم ها

صدای مسعود رجوی از شبکههای رادیویی

و سیما با تایید این «اخال لگری» نوشته بود:

در وین ،سفر روسیه و چین ،مصوبات تسهیل

خبر دادند تا اینکه سرانجام نور نیوز ،رسانه

«تصویر شبکه یک سیما برای لحظاتی امروز

کسب و کار و افزایش حقوق سربازان ،حذف

متعلق به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

هک شد .در میان پخش آنونس برنامهها به

ضامن وامهای خرد ،قرارهای خدمت تهران،

هک صداوسیما را تایید و تاکید کرد که

مدت  10ثانیه ،تصاویری از سران منافقین و

تحوالت خوب قضایی ،اعتراف به شکست

این اتفاق به صورت همزمان با شبکه یک

صوت یکی از سخنرانیهای آنها روی آنتن

فشار حداکثری و صعود مقتدرانه تیم ملی

سیما ،در آنتن شبکه قرآن سیما و رادیوهای

شبکه یک دیده و شنیده شد .مسئوالن

فوتبال؛ ده ثانیه پارازیت هیچ است ».هنوز

سراسری جوان و پیام و آوا هم رخ داده

فنی سازمان صدا و سیما میگویند احتما ًال

علت این اتفاق به صورت روشن و شفاف

است .همزمان اختاللی برای پلتفرم تلوبیون

سرور ،مورد حمله هکری قرار گرفته است».

اعالم نشده است.

رجوی،

سرکردگان

گروهک

تهران،

آگهي دعوت به مناقصـه
شماره 1400-25-4

دیگر نمایندگان

نوب

وزارتراهوشهرسازی
ش كرتراهآهنجمهوری اسالمیاریان(سهامیخاص)

شركت راهآهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد بنابر آییننامه اجرایی بند"ج" ماده  12قانون برگزاری مناقصات جهت

دعوت به مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.irبه شرح زیر اقدام
نماید .مناقصهگران موظفند برای شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی
اقدام نمایند .الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا انتخاب برنده از طریق سایت مزبور انجام میگردد.

.1شرح مختصر موضوع مناقصه" :خريد و تحويل  4.160.000ليتر روغن موتور لکوموتيو ("SAE40API:CD(GENERATION4GM

.2مدت اجراي قرارداد/8 :هشت ماه و محل تحویل طبق اسناد مناقصه ميباشد.

.3مهلت دريافت اسناد :حداکثر تا ساعت 14:00روزشنبه مورخ 1400/11/16

.4مهلت بارگذاری کلیه اسناد و تحویل اصل پاکت الف :حداکثر تا ساعت  13:00روز یکشنبه مورخ 1400/12/01

.5تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ سی و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون ( )34.372.000.000لاير بوده و

ضمانتنامه مذکور میبایست دارای سه ماه اعتبار بوده و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

.6مناقصه فوق از طریق پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات  http:/iets.mporg.irاطالعرساني ميگردد.

.7ارائه پروانه بهرهبرداری در زمینه تولید انواع روانکارها از وزارت صنعت ،معدن و تجارت الزامی میباشد.

شايان ذکر است دريافت و بارگذاری اسناد صرفاً ميبايست از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) صورت پذيرد .در صورت
بروز هر گونه مشکل و ابهام با شماره ( 1456پشتیبانی سامانه ستاد) تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی  1266356م الف 3684

تا
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داشته باشد تا حقآبه ایران کامل تامین

ادامه از صفحۀ 1

و به عنوان منابع آبی مورد نیاز برای منطقه

حقوق هام وننشینان
که

فرصت

سرازیر شدن به سمت ایران رهاسازی نشده
بلکه به درخواست کشاورزان والیت نیمروز

دیپلماسی عمومی دولتمردان دو کشور

افغانستان انجام شده است .آب در حد

اینک تبدیل به موقعیتی برای بروز

تامین نیاز آنها رهاسازی شده است»

بحثهایی شده است ۲۱۰ .روز قبل از

آب هنوز هم به هیرمند برنگشته .با سد

این تجمع یعنی در  ۴فروردین ۱۴۰۰

کمالخان ،دیگر خبری از «دشتمالها»

«اشرف غنی» رییسجمهور متواری

هم نیست .افغانستان حتی اجازه نمیدهد

افغانستان سدی را افتتاح کرد که

آبهای ناشی از سیالب به ایران برسد اما

حاصل

رودخانههای جاری در این کشور و
استفاده آن برای ایجاد برتری نسبت

خبری از عزم جزم در وزارت امور خارجه و

| ایرنا |

الگوبرداری از سیاست ترکیه در قبال

طرحی نو در دیپلماسی آبی برای رفع تشنگی
بلوچستان نیست .اخیرا اما لحن سعید
بزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه
خطی 

به کشورهای پاییندست است .گرچه
با وجود بحثهای مختلف افغانستان
بر حقابه قانونی ایران از رودخانه
هیرمند تأکید کرد اما دیری نپایید که

جمعی ازمردم سیستانوبلوچستان دراعتراض به پرداخت نشدن حقآبه هامون دست به اعتراض زدند

فریاد بیآبی از هامون

عکسهای ماهوارهای نشان داد افغانها
آب هیرمند را از مسیر اصلی خود که
به داخل تاالبهای بینالمللی هامون
سرازیر میشد منحرف کرده و به داخل
این کشور برگرداندهاند و به این ترتیب

معاون امنیتی وزیر کشور به جای رسیدگی به بیآبی ،تلویحا از برخورد با تجمع کنندگان خبرداد

بینالمللی رامسر نیز به ثبت رسیده را از

جمعی ازمردم استان سیستانوبلوچستان دراعتراض به تامین نشدن حقآبه تاالب هامون ازسوی افغانستان ،درمرزمیلک در

هفتمین تاالب جهان که در کنوانسیون

محدوده شهرستان هیرمند ایران و درفاصله  ۲۶۱کیلومتری شمال شهرستان زاهدان دست به اعتراض زدند .بنا به گزارش شاهدان

حقابه خود محروم کردهاند.
این وضعیت یعنی دستکاری در جریان
اصلی رودخانه و آب در کوتا همدت و
بلندمدت چه تبعاتی میتواند داشته
باشد؟ پیش از آنکه به چنین آثاری
بپردازیم

باید

| میالد علوی |

عینی مردم شمال سیستانوبلوچستان درتجمعی مسالمتآمیزخواستاربازشدن سد کمالخان و تامین حقآبه هامون شدند.

| روزنامهنگار |

شاهدان عینی ربطی به تجمعکنندگان نداشته است .سالهاست مسئوالن کشورازرایزنی با طرف افغانستانی برای تامین حقآبه

هر

افغانستان تأسف خورد که با وجود
ریشههای عمیق تاریخی ،فرهنگی و
دینی و مهمتر از آن زبان مشترک به
جای گفتگو و همکاری مؤثر راه افتراق
پیش گرفتند .به ویژه سیاستمداران
افغانستانی که الگویی چون ترکیه را
برای خود برگزیدند و بسیاری عوامل
دیگر سیاستورزی با همسایه خود را
نادیده گرفتند.
واقعیت این است که بیشترین و
کمترین آسیب در این ماجرا را ایران و
به طور مشخص دشت سیستان خواهد
دید زیرا از سهدهه قبل نسخه عاقالن

دیروز جمعی از ساکنان

و کارشناسان ،قطع وابستگی به آب با
منشاء خارجی بوده و دیر یا زود منطقه
سیستان با تغییر کارکرد از کشاورزی
و دامداری به مشاغل و فعالیتهای
کمآبخواه و کمآببر ،مشکالت خود را
مدیریت خواهد کرد .اما افغانها با این
اقدام عالوه بر ایجاد تنش به شیوه ترکیه
در منطقه یک گام مشخص در نابودکردن
هفتمین

یعنی

شهرستان های زابل ،زهک،
هیرمند ،نیمروز و هامون استان
سیستانوبلوچستان در پایانه
مرزی میلک ،نقطه صفر مرزی

ذخیرهگاههای

زیستکره

خشکشدن تاالبهای بینالمللی هامون
شاید در نگاه اول مسأله ایران باشد اما
دیری نمیپاید که با آثار و تبعات برجای

سخن می گویند اما ضعف دردیپلماسی آب سبب شده تا این وعدهها هرگزرنگ عمل به خود نبینند .خشکسالی اما درتمام این
پایانه مرزی میلک ،نقطه صفر مرزی

است .فراخوان این تجمع هم از روز پنجشبه

تجمع توضیحاتی دادند .آنها در بخشی از این

ایران و افغانستان .مردمانی با لهجههای

در این شبکههای اجتماعی دست به دست

بیانیه اعالم کردند« :این تجمع با استناد به

غلیظ محلی و لباسهای محلی از ساعت

میشد اما فرمانداری میلک و استانداری

حق قانونی تجمعات مسالمت آمیز بر اساس

9صبح دور هم جمع شده بودند .بیشترشان

سیستانوبلوچستان به جای همراهی با

اصل  27قانون اساسی جمهوری اسالمی

از شهرهای شمالی سیستانوبلوچستان،

تجمع کنندگان و درک فریاد بی آبی آنان،

ایران صورت گرفت با اینحال برای جلب

زابل ،زهک ،هیرمند ،نیمروز و هامون آمده

در اطالعیهای برگزاری تجمع در پایانه مرزی

اعتماد و احترام به مقامات سیاسی محلی

بودند .تعدادشان براساس فیلمها و تصاویر

میلک را «غیرقانونی» توصیفکردند .توصیفی

اقدام به درخواست مجوز شد ولی متاسفانه

منتشر شده ،حدود  100نفر بوده است .اکثرا

که میتوانست زمینه برخورد با تجمعکنندگان

با استناد به اطالعیه جعلی تشکیالتی موهوم،

یا پالکارد به دست داشتند یا دست نوشته.

را فراهم آورد هرچند که این اتفاق رخ نداد.

پس از دوهفته مکاتبه و انتظار از دادن مجوز

شعارشان هم ساده بود« :آب هیرمند باز

واکنش تهران هم به این تجمع دست کمی

سرباز زدند که این موضوع را بی توجهی آشکار

نشه ،پایانه تعطیل میشه» اما احتماال

از نهادهای اجرایی سیستانوبلوچستان

به حق مردم سیستان میدانیم».

خودشان هم میدانستند که نیروهای مرزی

نداشت .مجید میراحمدی ،معاون امنیتی

ایران و مناسبات سیاسی موجود میان ایران

وزیر کشور در اظهاراتی که از خبرگزاری فارس

وعدههای بی سرانجام

و طالبان به عنوان حاکم فعلی افغانستان،

گرفته تا خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کردند،

اجازه چنین اقدامی را به آنها نخواهد داد.

تجمع برگزار شده در سیستانوبلوچستان

گوشهای از پایانه جمع شده بودند و از آنچه

را غیرقانونی خواند و تاکید کرد«:حقآبه

بی آبی با سیستانوبلوچستان کرده ناالن

ایران از رود هیرمند که حقی قانونی است از

بودند .از سیستانی که این روزها تشنهتر

مسیر گفت وگوها در حال پیگیری است و

از همیشه است و چشم انتظار اثربخشی

هرگونه اقدامی خارج از این مسیر از جمله

ایران و افغانستان در اعتراض

رایزنیها .روی پالکاردهایشان نوشته بود:

فراخوان و تجمعات نه تنها کمکی نمیکند،

به عدم پرداخت حقآبه هیرمند

«هیرمند ،شاهرگ حیات سیستان».

بلکه در روند تحقق این حق قانونی اخالل

خواستهشان هم اجرای معاهده 1351

ایجاد خواهد کرد .بدون شک با کسانی که

بود« :در هر ثانیه  ۲۶مترمکعب آب معادل

دست به اقدامات غیر قانونی زدهاند ،برخورد

 ۸۵۰میلیون مترمکعب در سال» .خواسته

میشود ».این اظهارات در شرایطی مطرح

و مطالبهای که مقامات ایرانی از قرار معلوم

شدهکه قانون برگزاری تجمعات مسالمتآمیز

ناتوان از تامین آناند و این روزها تنها

مردمی را منوط به کسب اجازه از نهادهایی

پاسخشان به مطالبه مردم« ،در جریان بودن

چون فرمانداری و استانداری و وزارت کشور

رایزنیها» است.

نکرده است .قانون اساسی نیز در اصل  27نیز

با شعار «حقآبه پرداخت نشه،
پایانه تعطیل میشه» دست

تاالبهای بینالمللی هامون و یکی از
برمیدارند.

درعین حال برخی رسانهها ازبرخورد عدهای با برخی ازکامیونهای افغانستانی حاضردرنقطه مرزی گزارش دادند که بنا به گفته

سالها به پیش آمده و حاال بیشترازهمیشه معیشت و حیات ساکنان حاشیه هامون را هدف قرارداده است.

دو کشور دوست و مسلمان ایران و

تاالببینالمللی

به تجمع زدند .معاون امنیتی
وزیر کشور تجمع برگزار شده را
غیرقانونی خواند و از برخورد با
قانونشکنان خبرداد.

مانده از این اتفاق و رفتن گرد و خاک به

تنها دو شرط برای برگزاری تجمعات در نظر

تهدید به سبک وزارت کشور

چشم افغانها و تنگ شدن نفس آنها

گرفته است« :بدون سالح» و «عدم مغایرت

واتساپ و اینستاگرام شبکههای

به مسألهای مشترک تبدیل شود.

با مبانی اسالم» .با این حال دعوت کنندگان

اجتماعی محبوب میان کاربران جنوبی ایران

شاید الگوبرداری از کشورهای باالدستی

برگزاری این تجمع در بیانیهای درباره این

به ویژه ساکنان استان سیستانوبلوچستان

که سدسازی را اهرم دیپلماسی خود
دستاوردهایی در کوتاه مدت باشد اما از
آنجا که به شدت با توسعه پایدار ضدیت
روز آثار و تبعات آن عمیقتر میشود
پیچیدهتری کند.
هرچه سریعتر با محور قراردادن آب حل
اینکه ناچار شوند تبعات زیستمحیطی
و اقلیمی این قبیل تصمیمات را حل و
فصل کنند.
تاالبهای

است که روی خوش ندیدهاند .آنها از
یک سو به دلیل قهر طبیعت با بیآبی
عمیقی دست به گریبان بودهاند .درعین
حال کمتر دولتمردی

اولویت

خود

را در این سالها حل و فصل تبعات
ناشی از قهر طبیعت در دشت سیستان
قرار داده است .دههها قبل وضعیت
هاموننشینان به آنجا رسید که مجبور
به مهاجرت شدند و سکونت آنها در
استان گلستان بدون دردسر نبوده است.
اینک نیز آنها صبورانه سه دهه است
که با کمآبی و خشکسالیهای پیدرپی
زندگی گذراندهاند و انتظار دارند که
حرفهایشان شنیده شود .حق این
مردمان صبور تدبیر و سرعت عمل در
اجرای راهحل های عاقالنه و همخوان با
توسعه پایدار است.

آب نه موضوع حقآبه ،بلکه موضوع محیط
زیست منطقه تحت تاثیر قرار گرفته است .در
گفتوگوهای اخیر در تهران این مسئله مطرح
شد .در سال آبی گذشته کمتر از  ۵درصد از
حقآبه ایران براساس این معاهده تامین
شد و تاکنون هم حقآبهای تامین نشده
است .به عنوان موضع وزارت خارجه عرض
میکنم اجرای قرارداد  ۱۳۵۱قراردادی است
که با جدیت به عنوان وظیفه حقوقی طرف
افغانستانی ،پیگیری میکنیم».
معترضان به تامین نشدن حقآبه هامون
دیروز در مقابل کنسولگری افغانستان در
زاهدان نیز دست به تجمع زند .گروهی
از معترضان با عنوان «جوانان ،نخبگان و
مطالبه گران اجتماعی منطقه سیستان»
در سیستان هم بیانیهای صادر کردند .آنها
در این بیانیه نوشتهاند« :از تالش همه
مسئوالن در خصوص پیگیری مسائل
سیستان تشکر میکنیم اما اعالم می
داریم این تالش ها کافی نبوده و مشکالت
منطقه رو به ازدیاد است لذا از دولت
محترم میخواهیم با نگاهی ویژه نسبت به
حل مشکالت مردم بهویژه اشتغال اهتمام

معاون امنیتی وزیر کشور دولت
سیزدهم البته در بخش ابتدایی اظهارات
خود تالش کرده برای اندکی هم که شده
به ساکنان سیستانوبلوچستان دلگرمی
دهد .او گفته است« :موضوع حقآبه ایران
از رود هیرمند ،از مسیر مذاکره و گفتوگو
با مسئوالن افغانستانی در حال حل شدن
است ».این اظهارات در شرایطی صورت
گرفته که بیست و نهم دی ماه 11 ،روز پیش
خبر از بازگشت آب به هیرمند با بازگشایی
سد کمالخان داد .رضا مدرس خیابانی
گفته بود « :با توجه به بارندگیهایی که در
افغانستان انجام شده ،روز گذشته دو دریچه
از بند کمالخان باز شد با توجه به فاصله
 80تا  90کیلومتری که با چاه نیمههای ما
دارد ،پیشبینی میشود این حجم آب
بین  48تا  72ساعت دیگر آب وارد خاک
ایران شود .که توافق شده و تعهد شده با
دولت افغانستان و بارندگیها هم کمک
میکند ،این است که این جریان ادامه

تاکید کردهاند« :احداث سد کمالخان،
بهویژه احداث سرریزهای فعلی آن که آب
را به نقاط غیر قابل استفاده منتقل می
کند ،غیرقانونی و غیراخالقی دانسته و از
مسئوالن می خواهیم نسبت به توجیه
کشور افغانستان و اصالح این سازه اقدام
جدی به عمل آورند .اگر چه ما قرارداد سال
 1351بین ایران و افغانستان را بهویژه به
دلیل نادیده گرفتن سهم پایین دست از
بارندگیهای بیش از نرمال و سیالبهای
سالیانه ناعادالنه میدانیم ،با این وجود
افغانستان از اجرای همان قرارداد و تحویل
آب به جمهوری اسالمی سرباز زده است
لذا ضمن تاکید بر دریافت حق قانونی
فعلی از مسئوالن میخواهیم مقدمات
انعقاد یک قرارداد عادالنه را فراهم کنند».
باید دید در نهایت موضوع حقآبه هیرمند و
تشنگی سیستان به کجا کشیده خواهد شد
و ایران میتواند در دیپلماسی آبی توفیقاتی
به دست آورد یا اینکه در بر همان پاشنه

مسابقه فوتبال به استادیوم آزادی آمده بودند،
هجدهم مهرماه  98بود .کسی تصور نمیکرد پس
از آن بازی و حضور زنان در استادیوم آزادی ،دوباره
درهای استادیوم به روی زنان بسته شود اما کرونا از
یک سو و مخالفتهای صورت گرفته از سوی برخی
نهادها و چهرههای تندرو از سوی دیگر سبب شد تا
زنان دیگر رنگ استادیوم آزادی را نبینند تا 839
روز بعد ،بازی ایران و عراق .الزام فیفا و تاکید این
نهاد بر لزوم حضور آزادانه زنان در استادیوم آزادی
سبب شد تا مسئوالن ایرانی در میان مخالفت برخی
نهادها و چهرهها درهای استادیوم را به روی زنان باز
کنند اما نه چندان آزادانه .پیش از مسابقه رئیس
مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در
نامهای به ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهوری ورود زنان
به ورزشگاه را «مخالف ارزشهای اسالمی-ایرانی»
دانسته و از او خواسته بود تا مانع اجرایی شدن این
تصمیم شود .ولیهللا لونی در این نامه نوشته بود که
طرح موضوع اجازه ورود زنان به ورزشگاهها تصمیمی
«حاشیهساز» است که با «رویکرد و منش» ابراهیم
رئیسی ،رئیس سابق قوه قضاییه و رئیسجمهور
فعلی« ،مطابقت ندارد» .با این حال جایگاههای 6
تا  14ورزشگاه آزادی با ظرفیت حدود  2هزار نفر
در ضلع جنوبی استادیوم به زنان اختصاص یافته
بود اما آنان که پشت درها ماندند ،تعدادشان بیش
از این حرفها بود .فدراسیون فوتبال ایران شب
قبل از بازی ایران و عراق در شرایطی خبر باز شدن
سامانه فروش بلیت را اعالم کرد که امکان خرید
بلیت وجود نداشت .نه برای مردان و نه برای زنان.
گزارش کاربران در شبکههای اجتماعی یکی پس
از دیگری حکایت از آن داشت که زنان و مردان
موفق به خرید بلیت نشدهاند .همزمان گزارشهایی
از سوی خبرنگاران ورزشی و سیاسی در شبکههای
اجتماعی منتشر شد که با برخی افراد تماس گرفته
شده و از آنان به همراه خانوادههایشان برای حضور
در استادیوم آزادی دعوت به عمل آمده است.
اقدامی که سبب شد تا حضور گزینشی زنان در
استادیوم آزادی برای توصیف این مسابقه به کار
برده شود .بنا به اذعان خبرنگاران ورزشی حاضر
شده در استادیوم آزادی در جریان بازی ایران و
عراق ،برخی از زنان حضور یافته در استادیوم
ارتباطی با نهادها یا چهرههای خاص نداشتند و از
خوش شانسهایی بودند که بلیت گیرشان آمده بود
ولی آنان که بهواسطه گزینش در استادیوم حضور
یافته بودند ،تعدادشان بیشتر بود.
اتفاقی که نشان دهنده بلیت فروشی نه چندان
آزادانه است .نتیجه مسابقه شد پیروزی یک بر صفر
ایران و صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی
 2022قطر اما مشکل حضور زنان در استادیوم آزادی
همچنان پابرجاست .ایران وعده حضور تماشاگران
در بازی ایران و امارات در هفته جاری را هم داده
اما باید دید برای این مسابقه هم بلیتفروشی به
سبک بازی ایران و عراق صورت خواهد گرفت یا
چون بازی ایران و کامبوج در دولت روحانی ،خرید
و فروش بلیت بدون دخالت نهادهای خاص خواهد
بود .شیوع کرونا در ایران و ورود به موج ششم و
تغییر رنگ شهرها ،عاملی است که از حاال حضور
تماشاگران در استادیوم آزادی در بازی ایران و
امارات را تحتالشعاع قرار داده هرچند که در همین
شرایط ،مقامات دولتی اصرار به بازگشایی مدارس
و دانشگاهها دارند و هیچ خبری از ممنوعیتهای
کرونایی در ایران نیست.

پیشین خواهد چرخید.

مقابله با تجاوز به حریم رودخانهها

هزینههای هنگفت احداث میشود و

با تعدیات و حفاظت از منابع محیط

مسالهای است که اخیرا رئیس قوه

پس از بروز آسیبهایی که از این واحد

زیستی دارای تکالیف و مسئولیتهای

از

صنعتی به محیط زیست وارد می شود،

قانونی هستند».

گذشته بر آن تاکید میکند .غالمحسین

بحث پلمپ کردن یا تخریب آن مطرح

غالمحسین محسنیاژهای رئیس قوه

محسنیاژهای که همین چند روز پیش

میشود .چرا دستگاههای مسئول و ناظر

قضائیه در ادامه جلسه شورای اداری

دستور تخریب ملک متعلق به قوه

در مرحله صدور مجوز احداث چنین واحد

استان خراسان رضوی با تاکید بر ریشه

قضائیه را به دلیل شکستن حریم

صنعتی کوتاهی و قصور داشتند؟»

یابی معضالت برای حل و فصل دائمی

رودخانه صادر کرده بود ،اینبار و در

رئیس دستگاه قضا از اقدامات غیرقانونی

آنها اظهار کرد« :شهردار مشهد از  ۳۵هزار

جریان سفر خود به خراسان رضوی بار

و متخلفانه برخی دستگاهها در این زمینه

پرونده در حوزه احکام قلع و قمع خبر داد

قضائیه

مسأله را از طریق گفتگو پیش ببرند تا

بینالمللی

افغانستان میرفتند و امروز با این انحراف در

لزوم برخورد با دستگاههای قانونشکن

بنابراین بهتر است دولتمردان هر دو کشور

کرده و میکنند دستکم سه تا  ۴دهه

رودهای مرزی از خاک ایران میآمدند و به

رئیس قوه قضائیه از تجاوز به حریم رودخانهها از سوی دستگاههای دولتی و حکومتی انتقاد کرد

میتواند دو کشور را درگیر مسائل

زندگی

خبری اخیر خود گفته است« :بسیاری از

فروش بلیت ،همچون مردان برای تماشای یک

قضا

دارد در کنار تغییرات اقلیمی که روز به

از سوی دیگر مردمانی که در جوار

هم تغییر کرده است .او در جریان نشست

ورزد» .آنها در بخش دیگری از بیانیه

قراردادهاند در ظاهر و روی کاغذ همراه با

هامون

رهاسازی آب از بند کمالخان به سمت ایران

آخرین باری که زنان ایرانی به صورت آزادانه و با

کرد .او گفت« :آب سد کمالخان برای

تاریخی مشترک شود به سبب ضعف

دولتمردان

عبدالطیف منصور ،وزیر آب و برق طالبان با

حضور گزینشی زنان در آزادی

واکنش نشان داده و همه آنها را تکذیب

نزدیک به هم و همچنین دین و

تعبیر بیشتر کارشناسان

عاملی برای حمایت اصولگرایان از دولت

انتشار ویدیویی به اخبار منتشر شده درباره

میان دو کشور همزبان با فرهنگهای

برای

درهای «آزادی» دوباره به روی
«برخی از زنان» باز شد

ابراهیم رئیسی تبدیل شد اما یک روز بعد،

نزدیکترشدن و بهبود فضای گفتگو

به

 839روز بعد از بازی ایران و کامبوج

سیستان است ».این اظهارات به سرعت به

فراموشی

«آب»
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رئیس قوه قضائیه :باید
دستگاههای مسئول نسبت به
تعیین حریم قطعی رودخانهها
اقدامات مقتضی را صورت
دهند و پس از آن هر فرد
و دستگاهی چه به صورت
خصوصی یا دولتی مبادرت به
توساز در حریم رودخانهها
ساخ 
کرد ،نسبت به آنها برخورد
قانونی الزم صورت گیرد

جمهوری

اسالمی

بیش

دیگر بر این مساله تاکید کرد با این

سخن گفت و تاکید کرد« :مشخصا یک

که به جهات مختلف قابل اجرا نیست.

تفاوت که اینبار پای نهادهای اصطالحا

مورد از ایجاد مستحدثات غیرقانونی در

آیا چنانچه این  ۳۵هزار پرونده حل و

خودی را نیز به میان کشید و بر لزوم

حریم و بستر رودخانه با مجوز صادره

فصل شد ،در سنوات آتی پروندههایی

رعایت قانون توسط آنان تاکید کرد .او در

توسط یک دستگاه دولتی مربوط به

از این دست تشکیل نمیشود؟ چنانچه

بخشی از اظهاراتش با تاکید بر اهمیت

تعاونی مرتبط با قوه قضائیه است .باید

مشکالت و آسیبهای این بخش به

مقوله حفاظت و حراست از محیط

دستگاههای مسئول نسبت به تعیین

صورت ریشهای برطرف نشود ،نهایتا پس

زیست ،به موضوع تغییر کاربری اراضی

حریم قطعی رودخانهها اقدامات مقتضی

از  ۳سال همین مقدار پرونده در این
میشود ».او همچنین با

زراعی و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و

را صورت دهند و پس از آن هر فرد و

حوزه ایجاد

اراضی ملی و همچنین ساخت و سازهای

دستگاهی چه به صورت خصوصی یا

اشاره به اعالم آمادگی استاندار خراسان

غیرقانونی در بستر و حریم رودخانهها

دولتی مبادرت به ساختوساز در حریم

رضوی

ارائه

اشاره و خاطرنشان کرد« :در مسائل ناظر

رودخانهها کرد ،نسبت به آنها برخورد

خدمات اجتماعی از ناحیه محکومان

بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و

قانونی الزم صورت گیرد .متاسفانه اکثر

در مورد مجازات جایگزین حبس ،به

منابع طبیعی با مشکل و معضل کوتاهی

تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر

رئیس کل دادگستری استان خراسان

مواجه

رودخانهها و اقدام به ساختوسازهای

رضوی ماموریت داد تا ضمن هماهنگی

میشود که

غیرقانونی در آنها از سوی دستگاههای

با استانداری ،جوانب مختلف ناظر بر این

یک واحد صنعتی بدون در نظر گرفتن

دولتی

میدهد که

موضوع را مورد بررسی قرار دهد .رئیس

ضوابط و تدابیر محیط زیستی با صرف

این دستگاهها بعضا در زمینه مقابله

قوه قضائیه در ادامه سفر خود به خراسان

و

قصور دستگاههای

هستیم.

بعضا

مسئول

مشاهده

و

حکومتی

رخ

برای

ایجاد

بسترهای

رضوی ،در نشست شورای قضایی این

خواست وضعیت حداقل سه مرکز قضایی

استان حاضر شد و با تاکید بر لزوم

این استان را از نزدیک مشاهده کنند تا

تسریع در پاسخگویی به استعالمات

به فرآیند کار و بعضا مشکالتی که در

قاضیان ناظر زندان تذکر داد و گفت:

خدمترسانی به مردم وجود دارد ،واقف

«عالوه بر ضرورت تقویت کمیت قضات

شوند .محسنیاژهای همچنین به رئیس

ناظر زندان الزم است فرآیندی ترتیب

کل دادگستری خراسان رضوی ماموریت

داده شود که به نامهها و درخواستهای

داد ترتیبی اتخاذ کند که مسئوالن استان

آنان نیز با فوریت و سرعت پاسخ داده

به صورت متواتر در طول سال از زندانها

شود .نباید شرایط به نحوی باشد که نامه

و مراکز پزشکی قانونی خراسان رضوی

و درخواست قاضی ناظر زندان مدتها

سرکشی کند .او همچنین خواستار آن شد

بدون پاسخ بماند و پاسخی از سوی

که معاون مالی ،پشتیبانی و امور عمرانی

اجرای احکام برای او ارسال نشود».

قوه قضائیه در فواصل زمانی مشخص

رئیس دستگاه قضا در ادامه از مسئوالن
و

مقامات

اجرایی

خراسان

رضوی

گزارش

اجرای

مصوبات

سفر هیات

قضایی به خراسان رضوی را اعالم کند.
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استاندار خوزستان در نامهای به وزیر نیرو خواستار پرداخت خسارت اهالی روستاهای مدفونشده در سد گتوند شد

آردی داشتم که نیاز  12روستا را تامین میکرد.

 10سال آوارگی در حاشیه سد گتوند

2هزار درخت میوه ،برق و دفتر مخابراتی که اسناد

مدیر امور اجرایی معاینه فنی

همهاش موجود است .همه اینها زیر آب سد
گتوند غرق شد و هیچ پولی بابت جبران خسارت

خودروهای کشور خبر داد

شدم که همه اموالم را حدود هفت میلیون تومان

برخورد با نصب

ندادند .بعد از مدتها چند سال پیش متوجه

مسئوالن سد گتوند پیش ازاین گفته بودند که تملکها با رعایت همه قوانین و با یک هیات کارشناسی انجام شده اما اهالی روستا این ادعا را رد میکنند

قیمتگذاری کرده بودند که بسیار ناعادالنه است».

کاتالیست اجارهای برای

میدانی ،معاون آب و آبفا وزارت نیرو در نامهای که

یوسفی ،اهل روستای آبماهیک:ما را جزو اهالی روستاهایی که به اجبار به آنها کوچ کردهایم هم به حساب نمیآورند

فریب مراکز معاینه فنی

شهریور  96به شریعتی استاندار سابق خوزستان

استاندارخوزستان :پیشنهاد میشود سد گتوند علیا ملزم به پرداخت مبلغ براساس قیمت عادله روزدرحق خانوارهای آسیبدیده شود

نوشته از دستور وزیر نیرو برای پرداخت مطالبات
روستاییان متضرر از سد گتوند از طریق کسر از

مدیریت

مطالبات آب و نیرو خبر داده ،اما این وعده هیچگاه

خودروهای کشور با اشاره به اینکه با

محقق نشد .از زمان اجرای سد گتوند تاکنون پنج

استفاده از گروههای فنی سیار و دستگاه

استاندار و دهها مدیر و فرماندار در خوزستان تغییر

آنالیز گاز خروجی خودروها به هنگام

کردهاند و مطالبات روستاییان رو به فراموشی
رفته است .یوسفی میگوید« :خواسته ما زمین
معوض یا شهرکسازی به جای روستاهایی است
که زیر آب رفتهاند .تاکنون بیش از  150جلسه
برای مشکل اهالی این روستاها برگزار شده اما جز
وعدههای دروغین نشنیدیم .شرکت آب و نیرو
حاضر نشده خسارت اهالی را جبران کند و حق
آنها را بدهد .اخیرا نماینده حقوقی دیگری معرفی
کردند که وعدههایی داده که آنهم عملی نشدهاند».

دادخواهیبیسرانجام

در تابستان سالهای  98و  99سد گتوند

تا حداکثر تراز آبگیری شد و  2روستای تلخاب
تاجدین و پرنوشته در مسجد سلیمان را که
زمینهایشان تملک نشده بود ،بدون اطالع قبلی
زیر آب رفت و به خانهها و مزارع آنها آسیب وارد
| تسنیم |

شد اما خسارت اهالی این روستاها هم با وجود

تردد در کنار جاده کنترل میشوند ،از

در تابستان سالهای  98و
 99سد گتوند تا حداکثر تراز
آبگیری شد و  2روستای

شهرستانهای اللی و مسجدسلیمان در حالی زیر آب دریاچه سد گتوند مدفون شدند که هنوز حق و حقوق اهالی پرداخت نشده و

یزاده |
| نادره وائل 
| روزنامهنگار |

خلیلیان در این نامه خطاب به وزیر نیرو نوشته است که «آبگیری سد گتوند و به تبع آن به زیر آب رفتن اموال منقول و غیرمنقول اهالی

وزیر نیرو نامه نوشته و خواستار پرداخت خسارت به اهالی روستاهایی شده که از سال  87با اجرای سد گتوند آسیب دیدهاند .صادق

روستاهای واقع در محدوده آبگیری سد ،موجب ضرر و زیان مادی و معنوی عدیدهای شده که متعاقبا به بروز نارضایتیهای گستردهای
از سوی آحاد ساکنان منطقه منجر شده است».

سد گتوند آخرین سد بر روی رودخانه کارون و
گرانترین سد کشور است که در مرداد  90افتتاح
شد .مقتدایی و شریعتی استانداران پیشین
خوزستان در سالهای  95و 96و  98نامههای
مشابهی به چیتچیان و اردکانیان وزرای نیروی
سابق ،نوشته بودند که بیجواب ماند .خلیلیان نیز
در این نامه به مکاتبات بینتیجه با وزرای نیروی
سابق اشاره کرده و گفته «با توجه به گذشت بیش
از  12سال از پیگیری مستمر و تقاضای احقاق حق
از سوی اهالی  47خانوار آسیبدیده از آبگیری سد
گتوند ،و با توجه به برآورد خسارت توسط هیات
کارشناسی استانداری خوزستان ،برای جلوگیری از
افزایش معضالت اقتصادی و فرهنگی ،معیشتی
و تاکیدا پیشگیری از هر گونه تبعات امنیتی و
اجتماعی ،با عطف توجه به تاکیدات رهبری بر
رفع مشکالت و محرومیتزدایی ،پیشنهاد میشود
سد گتوند علیا ملزم به پرداخت مبلغ بر اساس
قیمت عادله روز (ترجیحا بر مبنای تورم مطابق با
شاخص ساالنه اعالمی توسط بانک مرکزی) در
حق خانوارهای آسیبدیده شود».

خسارت به  11روستای این شهرستان شامل آب

و امور حقوقی استانداری خوزستان با اشاره به

قیمتگذاری کرده بود و نمیتوانستند با این

گنجشکک ،گلزاری سفلی و علیا ،برآفتاب ،گلانبار،

مکاتبه استاندار با وزیر نیرو برای تعیین تکلیف

پول کم برای خود خانه بخرند .اول آب روستاها

چالناک ،تنگ هلیل ،رگ هلیل ،مازه قلعه،گندمریز

 47خانوار از اهالی روستاهای منطقه آب ماهیک

را قطع کردند ،بعد هم برقشان را .مردم یکی دو

و سربیشه به صورت ناقص اجرا شده و حدود 60

در شهرستان اللی که از آبگیری سد گتوند خسارت

ماه در گرمای شدید لهله میزدند .مدرسه و مرکز

خانوار به نحوه کارشناسی و تعیین قیمت اراضی،

دیدهاند ،بر پیگیری این نامه از سوی استانداری

بهداشت را هم بستند .آب که باال آمد ،پل و جادهها

مستغالت و مستحدثات اعتراض داشته و از

تاکید میکند .او میگوید« :این مکاتبه در پی

هم مسدود شد .این بود که بعضیها به همان

دریافت مطالبات تعیین شده خودداری کردهاند».

مراجعات اهالی و نارضایتی آنها از عملکرد سد

اندک پول رضایت دادند و برخی که این معامله

در نامه دیگر این فرمانداری به تاریخ آبان 96

گتوند بوده و در آن از وزارت نیرو خواسته شده

را «ظالمانه» میدانستند تا حاال آن را نپذیرفتند:

اعالم شده که خسارت وارده به  300هکتار عرصه

که قیمت امالک روستاییان که هفت سال

«ما هیچ معاملهای با سد گتوند نکردهایم و

در روستای تلخاب تاجدین 150 ،هکتار عرصه در

پیش توسط هیات کارشناسی  6میلیارد تومان

هیچ پولی هم تا حاال برای خانه و زمینهایمان

زمینهایشان تملک نشده بود،
بدون اطالع قبلی زیر آب رفت
و به خانهها و مزارع آنها آسیب
وارد شد اما خسارت اهالی این

روستای پرنوشته و سرپر 141 ،هکتار عرصه در

نرخگذاری شده بود ،به نرخ روز محاسبه و به آنها

پرداخت نکردهاند .بنابراین رها کردن آب در خانهها

روستای گاورا لبرود 400 ،هکتار عرصه در روستای

پرداخت شود ،در غیر این صورت ساخت شهرک

و مزارعی که هنوز ملک مردم به حساب میآید،

سربیشه 139 ،هکتار عرصه و اعیان در روستای

و یا دادن امالک و ساختمانهای دیگر به عنوان

از نظر ما تجاوز به زمینهای روستاییان است».

رگ هلیل جبران نشده .همچنین 6میلیارد تومان

جایگزین در دستور کار قرار گیرد».

یوسفی در این سالها به عنوان نماینده اهالی

طبق مدارک کارشناسی شده و ادعای مالکان در
روستای گلزار و پابرآفتاب و تنگ هلیل به مالکان
پرداخت نشده است.
طبق ماده  5قانون نحوه خرید و تملک اراضی،
بهای عادله روز اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق
و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح،

نارضایتی ازنرخگذاری ناعادالنه

مسئوالن سد گتوند پیش از این گفته بودند

که با رعایت همه قوانین و با یک هیات کارشناسی
شامل منتخب مردم ،منتخب دستگاه اجرایی و
مورد تایید دوطرف (مرضی الطرفین) ،تملکها
انجام گرفته است؛ اما اهالی روستا این ادعا را رد
میکنند .فرمانداری اللی نیز در یکی از مکاتبات
خود در اردیبهشت  99تایید کرده که «پرداخت

وعدههای دروغین

مالک تعیین قیمت است .اما مسئوالن سد گتوند
به مردم گفته بودند خانههای سنگی شما ارزشی
ندارد و برای هر هکتار خانه و زمین بین  6تا 7.8
میلیون تومان به روستاییان پرداخت کرده بودند.
این بود که اهالی منطقه آب ماهیک قیمتگذاری
را ناعادالنه دانستند و حاضر به فروش امالک خود
نشدند.
رسول امیری ،مدیرکل بازرسی ،مدیریت عملکرد

«سهمیه آردمان را قطع کردهاند .میگویند

روستاهایی که وجود ندارند ،سهمیه آرد میخواهند
چهکار! میگویند این روستاها دیگر روی نقشه
نیستند .ما را جزو اهالی روستاهایی که به اجبار به
آنها کوچ کردهایم هم به حساب نمیآورند .از اینجا
مانده و از آنجا رانده شدیم ».اینها را علی یوسفی
از اهالی روستاهای آب ماهیک در شهرستان اللی
میگوید.
یوسفی آن تابستان گرم را خوب به خاطر دارد؛
وقتی که به آنها گفتند روستاها را تخلیه کنند
و اهالی راضی به ترک خانههایشان نشدند،
چون شرکت آب و نیرو (مجری سد گتوند)
خانه و زمینهایشان را به مبلغ خیلی ناچیزی

مناقصه عمومی

مناقصه گزار :اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

هیچگاه جبران نشد

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در نظر دارد در راستای اجرای طرح خرید خدمات

آموزشی  ،مدارس طرح پوشش طرح مذکور را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید .

آواره شدند .خیلیها مجبور شدند دامهایشان را

را

نمونه هیدروکربنهای نسوخته که از

هم ناچار شدند به ییالق بروند .تعدادی هم در
همان حوالی چادر زدند .بعضیها رفتند به شوشتر
و گتوند و مسجدسلیمان؛ و بعضی هم برای
کارگری مهاجرت کردند به یزد و عسلویه .بعضی
از فامیلهایم در روستای سرشط در شهرستان
اندیکا ساکن شدند که حاال هم گرفتار رانش زمین
شدهاند و هم زلزلههای اخیر خانههایشان را خراب
کرده و در این برف و سرما در چادر و زیر پالستیک
زندگی میکنند ».یوسفی نیز خانه و داراییهایش
را در آبگیری سد گتوند از دست داده است« :کارگاه

دیاکسید کربن میکند و یا اکسیدهای
ازُت را به گاز ازُت تبدیل میکند که این
موارد بسیار در کاهش آلودگی هوا موثر
هستند .
متولی،

دادیم اما تا حاال نتیجهای نگرفتیم».

دانست و افزود :بعد از طی این مسافت

سد گتوند که خرداد  98بعد از آبگرفتگی دو روستا

کاتالیستها عمال کارایی خود را از دست
میدهند و میزان آالیندگی خودرو تا ۵

 234متر خسارت وارده به اراضی خریدارینشده

برابر افزایش مییابد .خودروهایی که

کشاورزانی که بر اثر باال آمدن آب به مزارعشان

چهار سال از عمرشان میگذرد حتما

خسارت وارد شده پرداخت کند .در این جلسه

باید گواهی معاینه فنی را دریافت کند؛

همچنین مطرح شد که دهستان جهانگیری

اما نکته اینجاست که شاید یک خودرو

مسجدسلیمان و بخش مرکزی اللی متقاضی

به واسطه عملکردش طی یک سال این

احداث شهرک در دو نقطه هستند .داوودی نیز

 ۸۰هزار کیلومتر را طی کند .بنابراین

میگوید« :ما هیچ پولی از شرکت آب و نیرو

این خودرو حتما باید اقدام به تعویض

نگرفتیم و خانه و زمینهای ما را خریداری نکردند.

کاتالیست خود کند چون در غیر این

 10سال است که میگوییم برای ما شهرک بسازید،

سدسازی در حالی هنوز در کشور رونق دارد ،که
فکری برای اثرات محیط زیستی و اجتماعی آن
نشده است .ساخت سدهای بزرگ در خوزستان
از سد دز تا سد گتوند ،همیشه با موج مهاجرت
روستاییانی همراه بوده که در برنامهریزیها دیده

شماره مناقصه
-18ت1400-

شرق و شمال

مناقصه گر :اشخاص حقوقی ایرانی ،شرکتهای بخش خصوصی  ،تعاونی وموسسات

آموزشی غیردولتی دارای مجوز و صالحیتهای عمومی و تخصصی (آموزشی و مالی )مورد
تائید وزارت آموزش و پرورش

تاریخ دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهی به مدت چهار روز از طریق سامانه ستاد
ایران

یونس داوودی ،اهل روستای
تلخاب تاجدین :ما هیچ پولی
از شرکت آب و نیرو نگرفتیم
و خانه و زمینهای ما را
خریداری نکردند 10 .سال است
که میگوییم برای ما شهرک
بسازید ،چون مردم کشاورز و
دامدار هستند و نمیخواهند
خانههایشان را بفروشند و به
شهر مهاجرت کنند ،اما گوش
شنوایی نیست

نشدهاند .ساخت سد گتوند بیش از چهار هزار

جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس
setadiran.irمراجعه شود.

نوبت دوم

شهرداری نظرآباد به استناد مجوز شماره  /296ش  96/12/13شورای محترم اسالمی شهر شهرداری و صورتجلسه هیات
عالی سرمایه گذاری شهرداری در نظر دارد با جذب سرمایه گذار ،تبلیغات محیطی سطح شهر نظر آباد و ساخت و نصب
سه دستگاه پل عابر پیاده ،استند ،بیلبورد را به متقاضیان واجد شرایط با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 www.setadiran.irو با شماره مزایده  5000005366000004به صورت الکترونیکی واگذار نماید ،لذا از کلیه متقاضیان که
از توان مالی و اجرایی کافی در این زمینه برخوردار می باشند دعوت به عمل می آید مطابق شرایط ذیل با واریز سپرده
قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند.

)1شرکت کنندگان می بایست مبلغ  1/000/000/000ریال را به عنوان سپرده به حساب سيبا به شماره  0104746757008نزد
بانک ملی شعبه شهرداری به نام این شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی با اسناد خزانه تهیه و ارائه نمایند.
)2سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند
سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
)3تاریخ انتشار  1400/11/14مهلت دریافت اسنادتا تاریخ  1400/11/21ساعت  14:30و مهلت ارسال پیشنهاد تا تاریخ
 1400/12/05ساعت  14:30می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات تاریخ  1400/12/07ساعت  14:30می باشد.
)4برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.irمی باشد و کلیه مراحل فرآیند
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)،
ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد

باید بدانند که با استفاده از اکیپهای
فنی سیار و دستگاه آنالیز ،گاز خروجی
خودروها به هنگام تردد در کنار جاده
کنترل میشوند و به لحاظ فنی سنجش
آنها انجام میشود؛ لذا اگر در جریان
پیگیریها به مواردی برخورد شود که
افرادی به قصد فریب مراکز فنی اقدام
به نصب کاتالیست یا قطعات اجارهای

به

دادگستری

و

مراجع

او با اشاره به اینکه از ابتدای سال
جاری ۵۲درصد از مردودی خودروهای
کشور به دلیل آالیندگی خودرو بوده است،
تاکید کرد :یکی از مواردی که جلوی
آالیندگی گازها را میگیرد کاتالیست است
که  ۹۰درصد گازهای خروجی را تصفیه و
بیخطر میکند.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره
 ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۸۷۲هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای قربانعلی کریمی فرزندحسینعلی بشماره
شناسنامه۱صادره ازفریمان دریک قطعه زمین
مزروعی بمساحت۲۷۲۴۱،۴۲مترمربع پالک فرعی
از۲۷۵اصلی واقع در بخش۱۳ازمحل مالکیت مشاعی
متقاضی محرز گردیده است.لذابه منظوراطالع عموم
مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شوددر
صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ
انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این
اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیتصادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۰،۱۰،۲۵:
تاریخ انتشارنوبت دوم۱۴۰۰،۱۱،۹:
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت
اسنادوامالک

فریمان

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

علی صفری -شهردار نظرآباد

از کاتالیست اجارهای ،گفت :رانندگان

مراکز معاینه فنی قابل شناسایی نیست.

جذب سرمایه گذار جهت تبلیغات محیطی
و ساخت پل عابر پیاده

نوبت اول1400 /11/2 :

کشور درباره استفاده غیرمجاز برخی افراد

غیرمجاز از کاتالیست اجارهای از سوی

سدسازی جبران میشود؟

نوبت دوم1400 /11/9 :

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای

قضایی ارجاع خواهد شد ،ولی استفاده

روی دست کشور میگذارد .آیا خسارت قربانیان

)6رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

در نهایت سالمت شهروندان مضر باشد.

خودروهایی

سد نیز بیش از هفت هزار میلیارد تومان خرج

)5کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی و هزینه نقل و انتقال اسناد بعهده برنده مزایده خواهد بود

خطرناک ،میتواند برای پاکیزگی هوا و

صورت میگیرد و پرونده مالکان چنین

روی کوههای نمک و عالجبخشی شورابههای این

آگهی فراخوان عمومی

صورت با تولید حجم زیاد گازهای سمی

کردهاند ،بیتردید با آنها برخورد قانونی

میلیارد تومان هزینه در برداشت .جانمایی غلط

)7سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

کارایی

کاتالیستهای

تولید

داخل را تا مسافت  ۸۰هزار کیلومتر موثر

برگزار شد مصوب شد که شرکت آب و نیرو تا تراز

فروختند و حاشیهنشین شهرها شدند .بعضیها

بیاثر میکند،

چنانچه

به

عنوان

موتور خارج میشوند را تبدیل به آب و

در جلسه فرمانداری مسجدسلیمان با نمایندگان

موج مهاجران سدسازی

کاتالیست میکنند؛ تشدید شود.
کاتالیست  ۹۰درصد از گازهای سمی

شرایط عمومی

تقسیم بندی استان (قطب)

شناسه آگهی 1268697 :

کرده است .او میگوید« :مردم از همان سال

مراکز معاینه فنی اقدام به نصب و اجاره
او افزود :طبق بررسیهای انجام شده

چند بار هم به دادگاه شکایت کردیم و مستندات

به کوچ کنند».

وزارت صمت ،سازمان محیط زیست و

وم
تد
نوب

موضوع مناقصه :واگذاری خدمات آموزشي در مدارس طرح پوشش استان

آبماهیک مطالبات آوارگان سد گتوند را پیگیری

با همکاری جمعی ارگانهایی همچون

فرمانداری مسجدسلیمان

کرد .بارها خسارت روستاها را پیگیری کردیم و

معلوم است قصدشان این است که مردم را مجبور

کاهش قیمت آن ،افزایش یابد و از طرفی

تعمیرگاههای متخلفی که به قصد فریب

دوباره آب سد وارد آنها شد و همه چیز را خراب

مشخص کردند اما کاری از پیش نبردند .اینطور که

کاتالیست با کیفیت در کشور به سبب

روستاها هم با وجود جلسات

خانههایمان را بازسازی کردیم ،اما یک سال بعد

که مشکل ما را حل کند و جای شهرکها را هم

تبصره ذیل آن؛ از یک سو تولید و عرضه

دستگاههای انتظامی و قضایی ،نظارت بر

تا  2ماه زیر آب ماندند .بعد از آبگرفتگی اول،

خانههایشان را بفروشند و به شهر مهاجرت کنند،

عبدهللا متولی به ایسنا گفت :امیدواریم بر

در مسجدسلیمان را که

نشد.

اما گوش شنوایی نیست .استانداری قول داد

اجارهای کردهاند ،خبر داد.

تلخاب تاجدین و پرنوشته

جلسات فرمانداری مسجدسلیمان هیچگاه جبران

چون مردم کشاورز و دامدار هستند و نمیخواهند

معاینه فنی اقدام به نصب کاتالیست

اساس ماده  ۲آییننامه کاهش آالیندگی

میگوید« :خانههای پاییندستی در این روستا

بسیاری از روستاییان همچنان آوارهاند .حاال بعد از یک دهه از بیخانمان شدن اهالی این روستاها ،سومین استاندار خوزستان هم برای

برخورد با افرادی که به قصد فریب مراکز

هوای کالنشهرها مصوب سال ۱۳۹۰و دو

یونس داوودی ازاهالی روستای «تلخابتاجدین»

بیش از  10سال از زیر آب رفتن روستاهای اطراف سد گتوند و آوارگی اهالی این روستاها میگذرد 41 .روستای خوزستان در

امور

اجرایی

معاینه

فنی

4
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رئیس جمهور:

ساماندهی شود

رئیسجمهور در جریان پانزدهمین سفر استانی
خود در سفر به گیالن از وضعیت  ۲رودخانه
شهر گذر گوهررود و زرجوب رشت بازدید کرد
و با اشاره به مشکالت ناشی از آلودگی این ۲
رودخانه بر ساماندهی و رفع منشا آلودگیهای
آنها تاکید کرد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی
استانداری گیالن ،ابراهیم رئیسی در این
بازدید ،تخلیه فاضالب شهری و صنعتی در این
رودخانهها را علت اصلی آلودگی اعالم کردند.

ساماندهی وضعیت این رودخانهها در کمترین
زمان ممکن شد .رئیسی همچنین گفت :این
رودخانه میتواند از جلوههای زیبا و جاذبههای
گردشگری باشد و مسئوالن باید با همکاری
مردم در این زمینه همت کنند .رودخانههای
شهر گذر گوهررود و زرجوب در گذشته از
مکانهای دیدنی شهر و حتی محل ماهیگیری
بود؛ اما امروزه با ورود فاضالب موجب آلودگی

| | Courtesy of the University of Milan

رئیس جمهوری با انتقاد از وضعیت نامناسب
رودخانه گوهررود خواستار برنامهریزی و

را رقم زده است.

معاون محیط زیست طبیعی

برای نجات میشمرغ باید

باستانشناسان در کاوشهایشان به سازهای با قدمت ۲هزار سال در نزدیکی رود نیل رسیدند

کشف  ۳۰مومیایی درآرامستان سوخته مصر
اجساد کشفشده متعلق به چند نسل از یک خانواده ،در سنین مختلف است

باستانشناسان به تازگی سازهای سوخته با قدمتی ۲هزار ساله در نزدیکی رود نیل در مصر کشف کردهاند؛ آرامگاهی خانوادگی که  ۳۰جسد

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

| یاسمن طاهریان |

خطر انقراض بودن میشمرغ ،از اجرای اقدامات

| روزنامهنگار |

عاجل برای نجات و حفظ این پرنده خبر داد.به

مومیایی شده با سنین مختلف را در دل خود جای داده است .از وروم مفاصل بعضیها معلوم بود که مسن بودهاند .یک کودک و یک
نوزاد هم در میان مومیاییها دیده شده است .با اینکه باستانشناسان همچنان باید قدمت این آرامگاه را با دقت بیشتری بررسی کنند
اما پاتریزیا پیاچنتینی ،استاد مصرشناسی و باستانشناسی مصر در دانشگاه میالن و یکی از مدیران این پروژه حفاری معتقد است این

آرامگاه متعلق به خانوادهای بود که طی نسلهای مختلف ،درگذشتگان خود را در آن دفن کردهاند .در واقع به دوران حکومت بطلمیوس

و روم (از قرن اول قبل از میالد تا قرن دوم و سوم بعد از میالد) برمیگردد.

گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ،حسن
اکبری افزود :میشمرغ یکی از گونههای بسیار

تاکنون  ۳۰۰آرامستان کشف شده است

زیبا و بزرگترین پرنده با قابلیت پرواز در کشور

این آرامگاه تازه کشفشده یکی از ۳۰۰

است که در گذشتهای نه چندان دور در همه

آرامگاهی است که به تازگی اطراف مقبره

زیستگاههای غرب کشور زندگی میکرد ،اما

آقاخان در اسوان از دل خاک بیرون آمده.

امروزه با پیشرفت جوامع انسانی و روند رو به

مقبره آقاخان سازه گرانیتی صورتی رنگی

رشد فعالیتهای کشاورزی جمعیت این پرنده

است که قرن بیستم ساخته شده و باالی

به طور کامال محسوسی با کاهش روبهرو شده

تپهای در امتداد رود نیل قرار دارد.

است .او عنوان کرد :فشارهای زیستگاهی به

این آرامستان شاخصهای منحصر به فرد

حدی شده که جمعیت این گونه در حال حاضر

دارد .تاکنون هر آرامگاه باستانی که کشف

بین  ۱۸تا  ۲۵قطعه برآورد شده و فقط در جنوب

شده یا زیر زمین قرار داشته یا در تپههای

استان آذربایجان غربی در زیستگاه دشت

سنگی حفر شده است .اما این آرامگاه داخل

سوتاو شهر بوکان متمرکز شده است .اکبری

سازهای روی زمین قرار دارد .محققان احتمال

ادامه داد :اقدامات حفاظتی باید به سرعت و

دستور کار باشد .این مقام مسئول اظهار داشت:

سنگی کندهکاری شده ،گلدانی پیشکشی

هفتاد روز طول میکشیده .کاهنان به

و شکسته افتاده بود که داخل آن هنوز

عنوان مومیاییکنندگان بدن جسد را آماده

آثار میوههای کوچک باقی مانده بود .این

و باندپیچی میکردند .عالوه بر اشراف کامل

آرامستان که جسد  ۳۰مومیایی در آن آرمیده

بر مناسک و دعاها که در مراحل مختلف

است دارای چهار اتاقکی است که در عمق

برگزار میشدند ،این کاهنان باید اطالعات

زیاد حفر شدهاند.

دقیقی از آناتومی فرد درگذشته میداشتند.

بعضی از مومیاییها خیلی خوب محفوظ

ابتدا تمام اعضا و جوارح داخلی که ممکن

ماندهاند؛ مانند جسد خردسالی که داخل یک

است به سرعت پوسیده شوند ،خارج

تابوتدان تراکوتایی (سفالی) قرار داشت.

میشدند .مغز نیز با احتیاط کامل در

بانداژ و کارتونیج بعضی دیگر ،موادی که برای

عملیاتی بسیار حساس جدا میشد تا

پیچیدن مومیاییها بکار میروند ،به دست

صورت از فرم خارج نشود .سپس داخل

دزدان آثار باستانی بریده شده است .محققان

شکم و سینه از طریق برشی از سمت چپ

در این اکتشاف چاقویی را کشف کردهاند که

شکم خارج میشوند .تنها قلب است که در

دارای تیغهای آهنی و دستهای چوبی است

جای خود باقی میماند .مصریها اعتقاد

که ممکن است متعلق به غارتگران باشد.

داشتند قلب مرکزیت وجودی و هوش

آنها همچنین میگویند نیکوستراتوس هم

انسان است .بقیه اعضای بدن ،معده ،کبد،

احتماال کنار  ۳۰مومیایی دیگر قرار داشته و

ریه و رودهها بهطور جداگانه در کوزههای

دزدان او را جابهجا کردهاند.

کانوپیک قرار داده میشدند و در کنار

محققان همچنان به ارزیابی و تشخیص

سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به در

مبتنی بر مدیریت فعاالنه زیستگاه ،مشارکت

انتهای راهپله ورودی آرامستان که از داخل

مومیایی کردن اجساد در مصر باستان

مومیایی دفن میشدند.

اسوان و نیبیان و دانشگاه میالن در ایتالیا.

اقدامات فوری انجام شود

جوامع محلی و حفظ مناطقی وسیع از اراضی در

مس

قرار داشت که

«نیکوستراتوس» روی آن نوشته شده بود.

ادامه پیدا کرد.

این کاوش باستانشناسی یک سرمایهگذاری

چهره ناخوشایند شهری شده است ،به طوری
تبدیل شد ه و آلودگیهای شدید محیط زیستی

نام

مشترک است میان منطقه آثار باستانی

و انتقال این آلودگیها به تاالب انزلی و ایجاد
که این دو رودخانه به کانال انتقال فاضالب

جسد یکی از مومیاییها کنار گردنبندی

از میالد برمیگردد .این روش تا ۲هزار
سال بعد تا دوران امپراطوری رومیها

از جنس

دو رودخانه رشت

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

میدهند این مکان احتماال قربانگاهی برای
پیشکشهای خدایان مصر بوده است.
پیاچنتینی در گفتوگو با مجله Live Science
اشاره میکند« :به نظر میرسد به دلیل جایگاه
آن در امتداد ورودی آرامستان از این سازه به
عنوان مکانی مقدس استفاده میشده؛ جایی
که قربانیها را به شکل قوچ به خنوم ،آفریننده
و محافظ سیلهای حاصلخیز رود نیل که در
اسوان بسیار مورد احترام بوده ،پیشکش
میکردند» .پیاچنتینی میگوید که چه کسی
بهتر از خنوم میتوانست جاودانگی قربانیان را
اعطا کند؟

قدمت این آثار ادامه میدهند .به گفته
پیاچنتینی بررسی سازه کشف شده تازه
شروع کار است.

مومیاییها

عالوه مکانی برای قربانی کردن پیشکشها،
و گروهش

پیاچنتینی

نشانههایی

از

سوختگی روی دیوارههای این سازه کشف
کردهاند که احتماال به خاطر برگزاری مراسم
قربانی کردن در راه خدایان است .اما این
سوختگیها میتواند نشانهای از گور دزدها
هم باشد .به هر ترتیب ،داخل این سازه
سوخته،

کاوشگران

توانستند

استخوان

مومیاییهای مصری

مومیایی روشی است که مصریهای
باستان برای نگهداری اجساد رفتگان خود
استفاده میکردند .مصریها برای این کار
با استفاده از روندی خاص ،رطوبت جسد
را میگیرند و در نهایت شکل خشکی به
خود میگیرد که به راحتی نمیپوسد .در
دین و آیین مصریها به دلیل اعتقاد به
زندگی پس از مرگ ،بسیار مهم است که
جسد درگذشتگان را با شیوهای سالم نگه
دارند .آنها آنقدر در این کار موفق بودهاند

حیوانات ،باقیمانده گیاهان و میزهای
قربانی کردن را پیدا کنند.

یک مصری را ببینیم و تصور خیلی خوبی
داشته باشیم که آن فرد ۳هزار سال پیش
چه شکلی بوده است.
مومیایی کردن قدمتی طوالنی در اوایل
تاریخ مصر دارد .اولین مومیاییها قطعا
به طور تصادفی درآمدهاند .شن خشک
و آبوهوا (از آنجایی که بارش در این
سرزمین باران بسیار نادر است) باعث
میشد تا اجسادی که در چالههای کمعمق
نگهداری میشدهاند ،در شنها محفوظ
بمانند.

قدمت

مومیاییکردن

منحصر به فرد دارد .تاکنون
هر آرامگاه باستانی که کشف

که امروزه میتوانیم جسد مومیایی شده

کشف گردنبند ،استخوان و میوه کنار

این آرامستان شاخصهای

تعمدی

اجساد مصری به ۲هزار و  ۶۰۰سال پیش

شده یا زیر زمین قرار داشته
یا در تپههای سنگی حفر شده
است .اما این آرامگاه داخل
سازهای روی زمین قرار دارد.
محققان احتمال میدهند این
مکان احتماال قربانگاهی برای
پیشکشهای خدایان مصر
بوده است
چه کسانی مومیایی میشدند؟

معموال فراعنه مصری بعد از مرگ
مومیایی میشدند و در تابوتهایی با
طراحی و جزئیات فراوان دفن میشدند.
اشرافزادگان و مقامات مهم و گاهی مردم
عادی نیز مومیایی میشدند .اما مومیایی
کردن اجساد روند پرهزینهای بوده .برخی
از حیوانات نیز به دالیل مذهبی مومیایی
میشدند .گاوهای نر مقدس در سلسلههای
اولیه آرامگاه خود را در محوطه بزرگ و
باستانی سقاره داشتند .بعدها ،بابونها،
گربهها ،پرندگان و تمساحها نیز که هر
کدام از لحاظ مذهبی منحصر به فرد بودند
هم گاهی مومیایی میشدند.

پایش

نامه  200تشکل محیط زیستی و میراثی به رئیس کمیسیون اصل نود:

در جلسه ای که به همین منظور تشکیل شد،

این نامه ادامه میدهد« :عالوه بر اطالعات

داشته و خواهد داشت زیرا به این ترتیب،

آبهای سطحی ،ضروری است وزارت

امکان نظارت مردم شامل تشکلهای

نیرو ،دادههای مربوط به آبهای زیرزمینی

مستقل محیط زیستی و بهرهبرداران و ...

و طرح تعادلبخشی ،نظیر آمار قابل

بر این طرحها و بر مدیریت منابع آب وجود

راستیآزمایی کاهش برداشت در بخش

نداشته و بسیاری از خطاها و روندهای
معیوب نادیده گرفته میشوند» ،چرا که

گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص

اطالعات پروژههای انتقال آب بینحوضهای منتشر شود

شهرستان بوکان توسط اعضای کانون گردشگران

|پیام ما| نزدیک به  200تشکل محیط

توسعه منابع آب (در دست مطالعه ،ساخت

از زمان کلید خوردن طرحها تا دوران

زیستی و تشکل میراث فرهنگی و طبیعی

و بهرهبرداری) ،شامل طرحهای انتقال آب

بهرهبرداری ،تمامی اطالعات ذکر شده برای

کشاورزی ،اطالعات پروانههای بهرهبرداری،

کشور در نامهای به ریاست کمیسیون

بینحوضهای کشور ،تمامی آمار و اطالعات

ایجاد امکان نظارت همگانی ،در این سامانه

شارژهای مازاد کنتورها ،آمار دقیق و قابل

«در نتیجه این امر تاکنون ،طرحهایی بدون

اصل نود قانون اساسی مجلس ،خواستار

این طرحها ،شامل گزارشهای مطالعات

درج شود .همچنین اطالعات سامانه ارائه

راستیآزمایی چاههای غیرمجاز مسدود

توجیه فنی ،اقتصادی ،محیط زیستی و

رسیدگی به «عدم اجرای قانون انتشار و

فنی ،اقتصادی ،محیط زیستی و اجتماعی،

آمار و گزارشهای مطالعات پایه منابع آب

شده و نیز هیدروگراف دشتها و  ...را

اجتماعی ،ردیف بودجه گرفته و حتی تا

دسترسی آزاد به اطالعات در پروژههای

همچنین همه مجوزهای صادرشده برای

(که متاسفانه در چند ماه اخیر از دسترس

منتشر کند».

میزان زیادی پیشرفت داشتهاند».

توسعه منابع آب و انتقال آب بینحوضهای

این طرحها را در کوتاهترین زمان منتشر

عموم خارج شده است) و سیستم جامع

تشکلهای محیط زیست و میراث فرهنگی

آنها در نهایت اعالم داشتهاند که ادامه اجرای

توسط وزارت نیرو» شدند.

کند .

اطالعات سدهای کشور (حداقل در سطح

همچنین خواستار این شدهاند که اطالعات

چنین طرحهایی ،بر تنشهای اجتماعی،

در این نامه با ذکر سوابق درخواستها و

تشکلهای محیط زیستی و میراث فرهنگی

دادههای ضروری سدها برای مشارکت

کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی نیز

امنیتی و تخریب غیرقابل بازگشت سرزمین

بیپاسخ ماندن آنها ،درخواست شده است

همچنین عنوان کردهاند« :از این پس

مردم در مدیریت منابع آب) ،بدون شرط در

دسترس عموم قرار گیرد .آنها معتقدند

میافزاید و موجب اتالف شدید بیتالمال

که وزارت نیرو در مورد همه طرحهای

سامانهای تشکیل شود و در تمامی مراحل،

دسترس عموم قرار گیرد».

«این رویه غیرقانونی ،عوارض بسیار مخربی

در شرایط تحریم و فشار اقتصادی میشود.

اجرای پروژه حفاظت مشارکتی توسط جوامع
محلی به منظور حفاظت پایدار از میش مرغ در
طبیعت این شهرستان ارائه شد .معاون محیط
زیست طبیعی بیانداشت :حفاظت پایدار از
میشمرغ در آخرین زیستگاه این پرنده در
ایران ،شناسایی محل دقیق آشیانه این گونه و
حفاظت از آنها ،خرید گندم َسرپا از کشاورزان
محدوده پراکنش زیستگاه به منظور ایجاد
نوارهای زیستگاهی میشمرغ و پایش مستمر
زیستگاه ،ساماندهی سگهای ولگرد و دفن
بهداشتی پسماند شهرستان بوکان ازاولویتهای
اصلی حفاظت این گونه در سال آینده است.

وزارت نیرو همه آمار و اطالعات
طرحهای توسعه منابع آب،
شامل گزارشهای مطالعات
فنی ،اقتصادی ،محیطزیستی
و اجتماعی و همچنین همه
مجوزهای صادرشده را در
کوتاهترین زمان منتشر کند

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140060319078007695هيات دوم مورخه 1400/8/16موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي محسن باغگلي فرزند محمود بشماره شناسنامه  3100114213صادره ازبم در ششدانگ
يك باب خانه به مساحت  118مترمربع تحت پالك  16678فرعي از 3968اصلي مفروز و مجزي شده از پالك
 899فرعي از  3968اصلي بخش2کرمان واقع در کرمان شهرک صنعتی (شهید همت)شرقی  14خريداري از
مالك رسمي خانم کتایون سروشیان محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشارنوبت اول 1400/10/25 :
تاريخ انتشارنوبت دوم 1400/11/09 :
شناسه آگهی1257979 :

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140060319078009452هيات دوم مورخه 1400/10/06موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سجاد شعباني نژاد فرزند ماشاءهللا بشماره شناسنامه  8879صادره از کرمان
در ششدانگ يك باب خانه (باکاربری عرصه خدماتی) به مساحت  165مترمربع تحت پالك 24729فرعي
از 2787اصلي بخش 3کرمان واقع درکرمان بلواررسالت کوچه 11خريداري از مالك رسمي آقاي حسن
ودیعتی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشارنوبت اول 1400/10/25 :
تاريخ انتشارنوبت دوم 1400/11/09 :
شناسه آگهی1258147 :

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  140060319078009496هيات دوم مورخه 1400/10/06موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي خانم طاهره صادقي نژاد فرزند اصغر بشماره شناسنامه  89صادره ازکرمان در ششدانگ يك
باب خانه به مساحت  490مترمربع تحت پالك  16752فرعي از  3968اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 6153
فرعي از  3968اصلي بخش2کرمان واقع درکرمان سراسیاب فرسنگی کوچه نیما خريداري از مالك رسمي آقاي
علی نقی زاده فرسنگی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشارنوبت اول 1400/10/25 :
تاريخ انتشارنوبت دوم 1400/11/09 :
شناسه آگهی 1257957 :

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 شماره1400/08/30-140060319079000479هیات 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 علی محمد علی زابلی فرزند حسین بشماره شناسنامه 537صادره ازدر یک باب خانه به
مساحت 450متر مربع پالک 1647فرعی از -188اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در
رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان کوچه شماره  5خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمهدی مهیمی وعبدالحسین

مهیمی 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 الف220:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/25:
تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/11/09:

زیستگاه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

دستگاهها حفظ تاالب انزلی را به خوبی انجام ندادند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت :با

بررسی میشود.

معاون اول رئیسجمهور تشکیل میشود و

توجه به امکاناتی که در اختیار دستگاههاست

سالجقه ادامه داد :در یک نگاه کلی به شهرستان

حتما همه دستگاههایی که مکلف هستند ،در

مخصوصا سازمان محیط زیست کشور،

و تاالب انزلی ،در نشست پیش از سفر

این جلسه شرکت میکنند و آنجا در تراز استانی

دستگاهها مسئولیت خود را به خوبی برای حفظ

رئیسجمهور ،ارتقای تاالب به عنوان یک پهنه

و متناظر ،این جلسات تشکیل میشود .تالش

تاالب انزلی انجام ندادند.

بینالمللی در دستور کار دولت قرار گرفت که در

میکنیم تاالب از این وضعیت خارج شود.

به گزارش ایرنا ،علی سالجقه در بازدید از تاالب

اختیار معاونت اول ریاست جمهوری قرار خواهد

او تاکید کرد :با واگذاری این مسئولیت به محیط

بینالمللی انزلی گفت :پیشتر برای تاالب

گرفت .بدین ترتیب تاالب بینالمللی انزلی در

زیست دیگر از هم پاشیدگی ،عدم پاسخگویی و

بینالمللی انزلی  ۱۲میلیارد تومان در نظر گرفته

تمامی ابعاد چه در بخش صید و صیادی و نیز

مسائل و مشکالتی که پیشتر اتفاق افتاده است،

شده بود که این مقدار به  ۱۵میلیارد تومان ارتقا

مسائل مربوط به روستاهای واقع شده در حریم

رخ نخواهد داد.

یافته و تخصیص خواهد یافت .

تاالب و آالیندهها و مدیریت جامع آبخیز مشرف

سالجقه همچنین از منطقه آزاد انزلی خواست

او با اشاره به وضع نامناسب تاالب انزلی و

به بندر انزلی به صورت جامع دیده میشود.

به وظایف خود از منظر اجتماعی در قبال شهر

معضل تصفیهخانهها در شهرهای رشت و انزلی،

رئیس سازمان محیط زیست گفت :در سفر

بندرانزلی و پنج روستایی که در مجاورت منطقه

گفت :این موضوع مورد رصد قرار گرفته است

اخیر به استان گیالن یکی از مسائلی که تصویب

قرار گرفتهاند عمل کند.

و  ۲رودخانهای که از شهر رشت میگذرد و

شد ستاد ملی تاالب انزلی است که به ریاست

ب میشود بررسی شده و ما به عنوان
وارد تاال 
محیط زیست از شهرداریهای رشت و انزلی
میخواهیم به تکالیفی دراینباره دارند ،عمل
کنند.
رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه
طرح احیای تاالب انزلی برای دولت اولویت
دارد ،گفت :تاالب انزلی در بخشهای اشتغال
و حیات وحش خوب مدیریت نشده و
دچار مشکالتی است که در ستاد ملی تاالب
بینالمللی انزلی که به ریاست معاون اول
رئیسجمهور تشکیل میشود و دستگاهها
و وزرا مکلف به حضور در این جلسه هستند،
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توگو با «پیام ما»:
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در گف 

گردشگری کشور دارد که درباره آن میگوید

تجربه اکسپو را در جام جهانی تکرار نکنیم

بر اساس گزارش وا لاستریت

جزییات بیشتر را در نمایشگاه گردشگری به
مسئوالن وزارتخانه ارائه میکند ،این پیشنهاد

ژورنال:

مربوط به آفرها و تورهایی است که میتوان به

کرونا هنوز موجب خروج

مسافران جام جهانی در قطر ارائه کرد ،رئیس
کمیسیون گردشگری اتاق ایران میگوید« :در

برای بهرهگیری از فرصت ایجاد شده در جام جهانی قطر راحتتر از اکسپوی دبی میتوانیم در حوزه گردشگری برنامهریزی کنیم

نیروی کار میشود

حال تهیه یک طرح جذب گردشگری هستیم
که از مسئوالن وزارت گردشگری خواستیم که

بر اساس گزارش منتشر شده در والاستریت

همراهی و حمایت کند تا این طرح توسط

ژورنال سهم اروپاییهای شاغل یا در حال

بخش خصوصی اجرا شود .در قالب این طرح

توجو برای شغل نسبت به آمریکاییها
جس 

میتوان تورهای ارزان قیمت یک روزه به

کمتر کاهش یافته است .نرخ مشارکت

مقصد ایران ارائه کرد .در این طرح میتوانیم

نیروی کار در آمریکا  ۶۱.۶درصد در ماه

از مهمترین مزیت رقابتی ایران که ارزان بودن

ژوئن  ۲۰۲۱بود که نسبت به ماه دسامبر

مقصد برای گردشگران خارجی است استفاده

 ۲۰۱۹کاهش  ۱.۷درصدی را نشان میدهد.

کرد 50 .دالر هزینه برای یک گردشگر حاضر
در جام جهانی مبلغ چشمگیری نیست،
اما درآمد بخش گردشگری میتواند از این
طریق با فروش سوغات و باالرفتن ضریب
اشغال بخش اقامت و  ...قابل توجه باشد»
علیاکبر عبدالملکی با اشاره به اینکه حدود
 15کمیته زیر مجموعه کمیسیون گردشگری
اتاق ایران فعالیت میکنند ،بر این نکته
تاکید میکند« :ظرفیت اجرای این طرح را
در بخش خصوصی داریم .مسئولیت اجرای
آن را هم میتوانم شخصا به عهده بگیرم .اما
دولت باید این همت را داشته باشد و تفویض
اختیار کند و بخش خصوصی را محدود نکند
تا تالش کنیم اتفاقی که در اکسپو افتاده
است تکرار نشود» بازخوردهایی که برخی

در قطر راحتتر از دبی
میتوانیم برنامهریزی کنیم.
بعضی از هواداران تیمهایی
مثل برزیل یا آلمان ،در مراحل
مختلف برگزاری بازیها زمان
آزاد دارند که میتوانند به
کشورهای همسایه قطر سفر
کنند .این همان فرصتی است
که باید ایران از آن استفاده
کند .اما زمان استفاده از این
فرصت همین حاالست

| همشهری |

قطر قطعی شد .حاال ایرانیان هم بهانه خوبی برای حضور در قطر برای هواداری از تیم ملی کشور دارند .اما این رویداد بینالمللی از

منظری دیگر هم برای کشور اهمیت دارد .ایران معتقد است فاصله نزدیک ایران به ویژه جزایر قشم و کیش – کمتر از  200کیلومتر-
فرصتی مغتنم است تا میهمانان جام جهانی با جاذبههای کمنظیر گردشگری در ایران آشنا شوند .البته تنها ایران نیست که در فکر
برنامهای اثرگذار برای جذب گردشگران حاضر در جام جهانی قطر است ،کشورهای دیگر همسایه قطر هم سیاستهایی برای استفاده از

این فرصت در پیش گرفتهاند .اما نکته مهم این است که امروز فرصت و زمان برنامهریزی و سیاستگذاری و اندیشه برای بهرهبرداری از

این فرصت نیست ،بلکه زمان اجرای دقیق و صحیح برنامههایی اصولی است .همان نکتهای که علیاکبر عبدالملکی؛ رئیس کمیسیون
گردشگری اتاق ایران به آن اشاره میکند و معتقد است نباید با تعلل اجازه دهیم فرصت جام جهانی هم مثل اکسپو از دست برود.

فاصله یک ساعته پرواز از قطر در حاشیه

پاسخ میدهد .عبدالملکی بعد از تبریک

بازدید میکردند اصالح کند؟ این باید

هواداران تیمهایی مثل برزیل یا آلمان ،در

خلیج فارس تا جزیره مرجانی جنوب ایران

به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال به جام

تجربهای برای ما باشد ،بر اساس همین

مراحل مختلف برگزاری بازیها زمان آزاد

پیشنهاد وسوسه کنندهای برای کسانی

جهانی قطر و با اشاره به اینکه جام جهانی

داشتهها میتوانیم وضعیت حضور ایران را

دارند که میتوانند به کشورهای همسایه قطر

خواهد بود که قرار است تابستان آینده را

فوتبال بعد از المپیک ،دومین رویداد پر

در قطر بهبود بخشیم .قطر با اینکه کشور

سفر کنند .این همان فرصتی است که باید

در قطر حضور داشته باشند و از نزدیک

مخاطب بینالمللی است که تمام مردم

وسیعی نیست ،به دنبال معرفی خود در

ایران از آن استفاده کند .اما زمان استفاده

بزرگترین رویداد بینالمللی فوتبال را دنبال

دنیا به دنبال کردن اخبار آن و حضور در این

سطح بینالمللی است و از تمام توان خود

از این فرصت همین حاالست .تا قبل از

کارشناسان حوزه گردشگری از عملکرد پاویون
ایران در دبی دارند ،چندان بازخوردهای مثبت

کنند .همین امر میتواند گردشگری ایران را

رویدادها به عنوان هوادار عالقمند هستند

برای ایجاد این فرصت استفاده کرده و این

شروع برگزاری مسابقات که در تابستان

که عوامل متعدد موجب رکود و آسیب به

میگوید« :قبل از هر چیز باید آسیبشناسی

رویداد مهم را میزبانی کند .کشورهای حاشیه

سال آینده است ،سفارتخانهها و اتاقهای

آن شده ،تا حدودی از رخوت بیرون بیاورد.

کنیم که حضور ما در اکسپوی دبی که سه

خلیج فارس سرمایهگذاری زیادی برای

بازرگانی مشترک باید اقدامات خود را آغاز

اما این مهم تنها با یک برنامهریزی دقیق

ماه و نیم از آن گذشته و دو ماه و نیم به

گردشگرپذیری انجام دادهاند .در حال حاضر

کنند .مذاکراتی با فعاالن بخش خصوصی

و تالش بخشهای مختلف امکانپذیر

اتمام آن باقیمانده است ،چطور بوده؟ آیا از

هم یکی از ایرالینهای مهم بینالمللی که

و اتاقهای بازرگانی مشترک انجام شده

است .مشخص نیست پس از فرصتی که

فرصت ایجاد شده در این رویداد بینالمللی

در سطح جهان حرفی برای گفتن دارد و

است .از جمله تفاهمنامهای که یک سال

اکسپوی دبی در اختیار ایران گذاشت چه

اکسپو که با حضور  192کشور برگزار شد و

جزو سه ایرالین برتر دنیاست (قطر ایرویز)

پیش بین اتاق مشترک بازرگانی ایران و

زمانی رویدادی با این گستردگی و جامعیت

ایران بالغ بر  2070متر فضا در اختیار داشت،

متعلق به قطر است» عبدالملکی معتقد

قطر با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی

در همسایگی ایران برگزار میشود ،اما ایران

به خوبی استفاده کردیم؟ آیا توانستیم حتی

است« :موضوع حائز اهمیت این است که

منعقد کرد تا بتوانیم از این فرصت نهایت

به زعم کارشناسانی که از نزدیک فعالیت

به یک درصد از مسافرانی که برای شرکت

چه برنامههایی داریم و چه کارهایی باید

بهره را ببریم و جذب توریست داشته باشیم.

پاویون ایران را در اکسپو رصد کردهاند ،به

در این رویداد به امارات سفر کرده بودند،

انجام دهیم تا بتوانیم درصدی از جمعیت

با استفاده از ظرفیت موجود در اتاقهای

دالیل گوناگون نتوانست از این فرصت آنگونه

جاذبههای کیش و قشم و چابهار را معرفی

بالغ بر  25-20میلیون نفری که در جام

بازرگانی مشترک ایران با سایر کشورها

که شایسته است ،استفاده کند .حاال فرصت

کنیم؟ اگر این اتفاق افتاده وزارت گردشگری

جهانی  2022قطر حضور دارند ،را به بازدید

-در حال حاضر  35اتاق مشترک داریم-

دیگری پیش رو است ،جام جهانی فوتبال

آمار آن را ارائه کند .آیا پاویون ایران در این

از جاذبههای گردشگری ایران ترغیب کنیم»

میتوانیم تورها و پکیجهای مسافرتی

در قطر .ایران در این فرصت چه میکند و چه

رویداد توانست به نحو احسن گردشگری

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران اما

ایرانگردی را به آژانسهای مسافرتی منتخب

میتواند بکند؟ این سوالی است که علیاکبر

کشور را در سطح بینالمللی معرفی کند یا

فرصت جام جهانی قطر را مغتنم دانسته

به ویژه در کشورهایی که تیم فوتبال آنها به

عبدالملکی؛ رئیس کمیسیون گردشگری

تصورات مربوط به ایران هراسی را در ذهن

و میگوید« :به نظر من در قطر راحتتر از

جام جهانی صعود کرده است ،معرفی کنیم».

اتاق ایران در گفت و گو با «پیامما» به آن

کسانی که از غرفه ایران در این نمایشگاه

دبی میتوانیم برنامهریزی کنیم .بعضی از

عبدالملکی همچنین پیشنهادی را برای وزارت

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم فاطمه خزائی پور باستناد دو برگ
استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت

استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت

دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه

دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره

کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 54

مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک

کرونا بگیرند؛ این موضوع نه تنها نشان

به آن اشاره دارد ،حس وطندوستی و عالقه

میدهد کارفرمایان به فکر سالمت نیروی

به ایران است که میان ایرانیان مقیم خارج

خود هستند بلکه زمینه حضور تعداد نیروی

از کشور وجود دارد .او معتقد است عالوه بر

انسانی بیشتری در یک کارگاه را فراهم

معرفی ایران در رویدادهای بینالمللی از قبیل

میکند .کارگران باور دارند ،موانع همچون

اکسپو و جام جهانی ،اگر ایرانیان خارج از

سدی بزرگ پیشروی آنها وجود دارد در

کشور با روشها و اصول صحیح تبلیغاتی

حالی که به اعتقاد کارفرمایان ،تمامی این

ایران را در کشوری که در مقیم هستند معرفی

موانع میتوانند از پیشرو برداشته شوند.

کنند ،میتوان به استقبال گسترده مسافران

با استفاده از ظرفیت موجود
در اتاقهای بازرگانی مشترک
ایران با سایر کشورها میتوانیم

گسترش سریع سویه جدید ویروس کرونا
به نام «امیکرون» میتواند بر دیدگاهها و
باورهای کارفرمایان خط بطالنی کشد و
به رویای شیرین آنها یعنی به کارگیری

تورها و پکیجهای مسافرتی

روشهای متفاوت برای بازگشت نیروی

ایرانگردی را به آژانسهای

کار به فرصتهای شغلی خود پایان دهد.

مسافرتی منتخب به ویژه در
کشورهایی که تیم فوتبال آنها
به جام جهانی صعود کرده
است ،معرفی کنیم

در حال حاضر ،کارفرمایان ایاالت متحده با
چالشهایی مثل تعطیلی موقت کارگاهها،
کمبود کارکنان و مشکالت زنجیره تامین
مواجه هستند .اگرچه چنین مشکالتی در
 ۲سال گذشته گریبانگیر کارفرمایان شد
اما در این روزها به واسطه افزایش تقاضای

در حوزه گردشگری ،نگاه بلند مدت و صحیح

مصرفکنندگان برای محصوالت و خدمات،

به بهرهمندی از این ظرفیتها وجود ندارد و

شدت و اثر آن بیشتر شده است.

متولیان امر فرصت سوزیهای مکرر را به

بهطور قطع ،امیکرون بر بازار کار تاثیر

درس گرفتن از تجربیات ایران در این حوزه

میگذارد و مانع بازگشت نیروی کار به

ترجیح میدهند .اما میتوان امید داشت که

فرصتهای شغلی میشود .برخی از

جام جهانی قطر به فهرست فرصتسوزیها

کارفرمایان اعالم کردهاند ،کارگاه آنها در ماه

در عرصه گردشگری اضافه نشود.

ژانویه بسته است .آن گروه از کارفرمایانی که

وزیر صنعت ،معدن و تجارت تورم را

باید برای رفع این مشکل همکاری

بیماری مزمن اقتصاد ایران دانست

کنند .

که مدت کم و کوتاه حل نمی شود و

فاطمیامین ،تورم را بیماری مزمن

نیازمند اصالح ساختارهای اقتصادی

اقتصاد ایران دانست که مدت کم و
کوتاه حل نمی شود و نیازمند اصالح
ساختارهای اقتصادی کشور است و

اتفاقات بزرگی در جهت اصالح ساختار

تصریح کرد :خبر خوب این است که

اقتصادی کشور رخ داده است .به

در چند ماه گذشته اتفاقات بزرگی در

گزارش ایسنا سید رضا فاطمیامین

جهت اصالح ساختار اقتصادی کشور

با اشاره به نگاه مثبت و حمایتی

رخ داده و برخی از این تغییرات

وزیر جها دکشاورزی از منابع طبیعی

اکنون قابل مشاهده است و برخی

مجزی شده از  2/41فرعی از  2341اصلی واقع در بخش
یک تربت حیدریه که متعلق به وی می باشد به علت
نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سامانه مدیریت کشوری

علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سامانه مدیریت

کشور است و تصریح کرد :خبر خوب

امالک سند مالکیت فوق ذیل دفتر  76صفحه  284به نام

کشوری امالک سند مالکیت فوق ذیل دفتر  29صفحه 421

این است که در چند ماه گذشته

خانم فاطمه خزائی پور صادر و تسلیم شده است و دفتر

به نام خانم فاطمه خزائی پور صادر و تسلیم شده است و

امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 120

دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده

آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و

 120آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و

متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله

متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله

پروتکلهای سخت بهداشتی را اجرا میکنند

تورم؛ بیماری مزمن اقتصاد کشور است

باقیمانده  41مجزی شده از  2فرعی از  2341اصلی واقع

ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد

ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد

در حوزه باغات توت و ابریشم ،گفت:

دیگر سا لهای آینده شکار میشود.

بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض

بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض

در وزارت صنعت ،معدن و تجارت یک

او به کاهش قیمت فوالد و ورق آهن

اصالح ساختار انجام دادیم و دفتر

و سیمان در چهار ماه گذشته اشاره

تخصصی صنایع سلولزی و دفتر

کرد و گفت :این کاهش قیمت با
و

خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی

خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی

به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول

به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول

اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند

اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند

مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت

مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت

ویژه تجهیزات کشاورزی و را هسازی

سیستمهای

را راهاندازی کردیم که تا پایان سال

بازرسی و تعزیراتی نبوده و کامال بازار

آینده اجرایی میشود.

تنظیم شده است.

قضایی

و

نظارتی

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .

وزیر صمت با اشاره به وضعیت موجود

وزیر صمت یکی دیگر از اقدامات

تاریخ انتشار 1400/11/05 :

تاریخ انتشار 1400/11/05 :

و نگاه کالن آتی کشور ،گفت :از سال

مثبت دولت در چند ماه گذشته را

 ۹۷تاکنون با تورمهای باالی  ۲۵درصد

درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف

مواجه هستیم که در تاریخ اقتصاد ما

کننده بر روی کاال دانست و بیان کرد:

بینظیر بوده است؛ حتی امسال به

نوعی شفافیت ایجاد شده که باعث

سید امین موسوی

سید امین موسوی

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

تربت حیدریه

رونوشت  :نمایندگی محترم ستاد اجرای فرامین
امام (ره) استان خراسان رضوی جهت استحضار و اقدام الزم
شماره 1181

تربت حیدریه

شماره 1182

تمامی نیروهای تحت پوشش خود تست

وزیر صنعت:

در بخش یک تربت حیدریه که متعلق به وی می باشد به

امام (ره ) استان خراسان رضوی جهت استحضار و اقدام الزم

بسیاری از شرکتها تالش میکنند تا از

نیروهای کار خود را به محل کار کشیدهاند نیز

نظر به اینکه خانم فاطمه خزائی پور باستناد دو برگ

رونوشت  :نمایندگی محترم ستاد اجرای فرامین

کارفرمایان و مدیران اجرایی نسبت به شرایط

موقعیتهای شغلی را فراهم کنند.

در عرصه بینالمللی برای معرفی ایران وجود

گفته شود به رغم ظرفیتهای کم نظیر ایران

را به کارفرمایان متحمل میکند.

جدید به نیروی کار ،زمینه بازگشت آنها به

دارد و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران

باشیم» این یک کلیشه تکرار شونده است که

روی آورند .چنین مسائلی ،هزینه هنگفتی

کردهاند با برنامهریزی و ارائه مشوقهای

بینالمللی استفاده کرد .فرصت دیگری که

زیرساختهای گردشگری هم برنامه داشته

شغلی خود بازنگردند یا به خود اشتغالی

کرد و برخی از غولهای صنعتی تالش

برای معرفی بیشتر ایران در این رویداد

ایران برای این موارد و تقویت و توسعه

کارگران ترجیح میدهند که به فرصتهای

موقعیتهای شغلی ترک شده را فراهم

روز ملی ایران است و میشود از این مجال

نفر است .باید به موازات تالش برای معرفی

گذشته به ندرت پیش میآمد .بسیاری از

و روابط کار ،زمینه بازگشت نیروی کار به

نامگذاری میشود ،هجدهم بهمن در اکسپو

هتلهای چهار و پنج ستاره ایران  120هزار

دست و پنجه نرم میکند که در سالهای

شرایطی میتوان با تغییر رویکرد کارفرمایان

به نام یکی از کشورهای حاضر در نمایشگاه

ظرفیت اقامتی در کشور نداریم .ظرفیت کل

شوند .در حال حاضر ،بازار کار با بحرانی

خود نزدیک میشود .به گفته آنها ،در چنین

است که طبق برنامه نمایشگاه که هر هفته

ایرالینهای ما مناسب نیست .به اندازه کافی

میکنند موقعیتهای شغلی بار دیگر خالی

و روند شیوع این بیماری به روزهای پایانی

ایران قرار گرفته و آن روز هجدهم بهمنماه

ورودی ما تازه متوجه خواهیم شد که ظرفیت

قالب گونهای جدید ،کارفرمایان ابراز نگرانی

روزهای پایانی خود را پشت سر میگذارد

رابطه با فعالیت ایران در این نمایشگاه

داشت البته« :بعد از ایجاد موج سفرهای

سال  ۲۰۱۹بود .با خیز دوباره کووید ۱۹در

دارند .برخی از کارفرمایان معتقدند ،کرونا

و قابل قبولی نبوده و انتقادات بسیاری در

از انتخاب ایران به عنوان مقصد سفر امید

دهم درصد کمتر نسبت به سه ماهه پایانی

میکنند؛ با این وجود ،برخی دیدگاهی دیگر

فرصت دیگری که در این نمایشگاه در اختیار

دوباره گردشگری در خاورمیانه به آن نگاه میکنند .ایران با پیروزی مقابل عراق ،سیزدهمین کشوری است که حضورش در جام جهانی

ماهه دوم سال  ۲۰۲۱حدود  ۶۴.۳درصد و ۶

احتمالی بازار کار سال  ۲۰۲۲احساس نگرانی

مطرح است .با این حال به گفته عبدالملکی

| پیام ما | جام جهانی قطر یک رویداد ورزشی است اما مدتهاست که کشورهای منطقه به ویژه ایران به عنوان فرصتی برای زنده کردن

مشارکت نیروی کار در منطقه یورو طی سه

باالی  ۶۰درصد تورم رسیدیم و لذا

کاهش قیمت میشود و مردم ناظر

چهار سال پیاپی تورم باال فشار زیادی

ما هستند .در این راستا شاهد کاهش

را بر مردم وارد کرده است و همه

 ۱۵درصدی تورم مصرفکننده و ۲۶

مدیران و فعاالن اقتصادی و مردم

درصدی تورم تولیدکننده هستیم.

و در جهت تقویت راهکارهای بهداشتی
تالش میکنند.
اقتصاددانان با توجه به اینکه بسیاری از
کارگران مشغول به کار به شمار میآمدند ولی
به اندازه قبل کار نمیکردند ،معتقدند ساعات
کاری راهنمای بهتری برای برآورد وضعیت
بازار کار منطقه یورو است در حالیکه اقتصاد
با موجهای پیاپی افزایش شیوع کرونا خود
را هماهنگ کرده است .همچنین آمار یاد
شده نشان میدهد که کارگران منطقه یورو در
سه ماه منتهی به سپتامبر هنوز  ۲درصد کمتر
نسبت به ماههای منتهی به پایان سال ۲۰۱۹
کار میکردهاند .از نظر بسیاری اقتصاددانان
بوکارها باید
این وضع نشان میدهد کس 

تورم بیماری مزمن اقتصاد
ایران است که در مدت کم و

بتوانند بدون اجبار برای افزایش شدید
حقوقها به خروجی بیشتری دست یابند.
افزایش حقوقها هم اکنون به موضوعی

کوتاه حل نمی شود و نیازمند

مناقشه برانگیز بین اتحادیههای کارگری و

اصالح ساختارهای اقتصادی

بوکارها تبدیل شده است ،بر اساس
کس 

کشور است

اطالعات اداره آمار اتحادیه اروپا حقوقهای
ساعتی در منطقه یورو  ۲.۵درصد بیشتر
از سه ماهه منتهی به ماه سپتامبر ۲۰۲۱
بود .البته این رقم نسبت به افزایش ۴.۵
درصدی در حقوقهای ساعتی آمریکا در ۱۲
ماه منتهی به ماه سپتامبر کمتر است ،هر
چند باید برنامههای مرخصیهای با حقوق
کارگران در منطقه یورو را هم در نظر گرفت.
با وجود برنامههای مرخصی با حقوق در
منطقه یورو ،رابطه کارگران این کشورها با
کارفرمایان ادامه یافت و اروپا شاهد کاهش
کمتر بیماری نسبت به آمریکا بود.
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ادامه واکنشها به مازوتسوزی
در نصف جهان:

عضو شورای شهر اصفهان:

استفاده از سوخت مازوت
حق الناس است

کردند.

این شورا تبعیت میکنند برای اجرا ابالغ شد.
اهمیت این سند فرابخشی و فراسازمانی در

شد و آنطور که فرماندار شاهینشهر
| داوود قهردار |

چند محور بسیار مهم است:
 تقویت ظرفیتسازیهای نهادی قبلیانجام شده در شهرداریها (ادارات/واحدهای
شهر دوستدار کودک و شورای اجرایی در
دستورالعمل شهر دوستدار کودک)

مقتدایی در نامهای به حجتاالسالمو

 -لزوم انطباق طرحهای توسعه شهری با

رئیس

کمیسیون اصل نود قانون اساسی ضمن

تحقق شهر دوستدار کودک
ِ
پشتیبان
ِ
معرفی اسناد حقوقی و سیاستی

درخواست توقف فوری مازوتسوزی در

کدام شهر دوستدار کودک است؟

این نیروگاه ،از طرز بازگشایی مشعلهای
مازوتسوز و نقض حکم قضایی شکایت
کرد .در بخشی از این نامه آمده است:
«این چه منطقی است که برای تامین

برای نخستین بار ،در سال  1397دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک در سازمان شهرداریهای و دهیاریهای کشور تهیه و به
شهرداریهای سراسر کشور ابالغ شد

شود و هیچگونه توجهی به سالمتی آنان
نشود؟ لذا اینجانب ضمن درخواست
مبنی بر توقف استفاده از مازوت در
اصفهان،

نیروگاههای

قضائیه اعالم میدارم و خواهشمندم با

| موسی پژوهان |
| پژوهشگر و عضو کمیته ملی شهر
دوستدار کودک وزارت کشور |

از حقوق کودکان و زمینهسازیهای الزم برای تحقق شهرهای دوستدار کودک را آغاز کنند .در کشور ایران نیز از اوایل دهه  1380شمسی

قید فوریت این شکایت در دستور کار
کمیسیون قرار گیرد.
اعضای شورای شهر اصفهان نیز در
این میان تذکر دادند و خواستار توقف
شدند.

مازوتسوزی

با

این

وجود

مازوتسوزی همچنان ادامه دارد و در
تازهترین واکنش یکی از اعضای شورای
شهر اصفهان اعالم کرده که :مازوتسوزی
به نوعی حقالناس است.
فالح،

محمدرضا

رئیس

کمیسیون

هوشمندسازی شورای شهر اصفهان به
ایمنا گفت :سوخت مازوت بر آلودگی شهر
اصفهان میافزاید و ما به عنوان نماینده
مردم شهر اصفهان از حقالناس جلوگیری
خواهیم کرد ،البته مدیران نیروگاه قول
داده بودند که به هیچ عنوان مازوت
استفاده نکنند ،اما اخیر ًا این اتفاق افتاده
است و باید از سوختهای دیگر که باعث
آلودگی هوا نشود ،استفاده کنند.

برای نخستین بار و در
سال  1397دستورالعمل
نسبتا جامعی تحت عنوان
دستورالعمل شهرهای دوستدار
کودک در سازمان شهرداریهای
و دهیاریهای کشور تهیه و
به شهرداریهای سراسر کشور
ابالغ شد

او با بیان اینکه ما از حقوق مردم کوتاه
نمیآییم و تالش میکنیم که آلودگیهای
سطح شهر حتی در اتوبوسهای شهری
کاهش

پیدا

کند،

افزود:

اقدامات

اعضای شورای اسالمی شهر در خصوص
مازوتسوزی تاکنون در حد تعامل،
تذکرات و نطقهایی بوده که در صحن
شورا مطرح شده است.
رئیس

کمیسیون

هوشمندسازی

در اواخر قرن بیستم و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم تالشهای بینالمللی نظیر تدوین پیماننامه حقوق کودک و ابتکار شهرهای

دوستدار کودک یونیسف شکل گرفت .تالشهایی با هدف حفاظت از دوران کودکی و جلوگیری از به یغما بردن این دوران مهم و سرنوشت

خود

مازوتسوز و نقض (شکستن) حکم قوه

شهر دوستدار کودک» تهیه و در شورای

کودکان و نوجوانان و نیازهای آنها باشند.

دستگاههای دولتی و عمومی که از قوانین

حکم قضایی پلمب شده بود ،فک پلمب

شکایت

نوجوانان بنام «سند الزامات و ضوابط عام

سیاستگذاران و برنامهریزان شهری به

در تاریخ  1400/05/04تصویب و به تمامی

منتظری اصفهان که از سال  ۱۳۹۳با

را از طرز کار بازگشایی مشعلهای

مهم برای تحقق اهداف و حقوق کودکان و

میتوانند زمینهساز توجه جدی و کاربردی

شورایعالی شهرسازی و معماری کشور

مشعلهای مازوتسوز نیروگاه شهید

و بیماری بر سر مردم اصفهان ریخته

معماری وزارت راه و شهرسازی سندی بسیار

آمادهسازی برای ابالغ است که در نوع خود

و نوجوان تهیه شد و در چهارمین جلسه

شهید منتظری از سوخت مازوت استفاده

برق در برخی مناطق کشور ،آلودگی

و دهیاریهای کشور و معاونت شهرسازی و

کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان در حال

خانهها و سازمانهای درگیر در موضوع کودک

هفته گذشته نیروگاه اصفهان و پاالیشگاه

المسلمین شجاعی علیآبادی

تاریخی و کمنظیر بین سازمان شهرداریها

طرحهای ارزیابی تاثیر پروژههای عمرانی بر

و تجربه در حوزه کودکی و همچنین وزارت

ریه شهروندان اصفهانی پیدا میشود.

هفته گذشته شکایتی تنظیم کرد .عباس

و در نهایت موجب شد تا با یک همکاری

بسیاری از فعاالن حقوق کودک ،صاحبان نظر

و نیم میکرون این روزها مازوت هم در

ماه فعال شده است.

فرابخشی و با قدرت قانونی باالتر را مطرح

یعنی شیوهنامه تشکیل شورای مشورتی
کودکان و نوجوانان و دستورالعمل نحوه تهیه

عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب

تنفس در نصف جهان غیرممکن شده

نماینده مردم اصفهان در پی این اقدام

و خودِ کودکان و نوجوانان موضوع تهیه سندی

هم اکنون نیز دو دستورالعمل اجرایی مهم

شود .این سند طی یک سال و با مشارکت

است .در کنار ذرات معلق کوچکتر از دو

گفته است ،از شنبه گذشته به مدت یک
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پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

و

حملونقل شهری شورای اسالمی شهر

ساز جامعه بشری با دیدگاههای استثمارگرایانه قرون وسطایی که سبب شد تا بسیاری از کشورها نیز تدوین قوانین مناسب برای صیانت

قوانینی برای حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد.
با این حال این قوانین عمدتا جنبههای

است .استقرار این دو نهاد در شهرداریهای

با این حال ضرورت وجود یک همگرایی

صرف حقوقی و غیرفضایی-مکانی داشتند

کشور که در نوع خود در تاریخ شکلگیری

ملی بین سازمانها و وزارت خانههای ملی

نیازهای کودکان و نوجوانان

به نظر میرسد که زمینههای
حقوقی و قانونی نسبتا مناسبی
برای دیده شدن نیازهای
کودکان و نوجوانان در شهرها و
روستاهای کشور بهوجود آمده
است با این حال تحقق شهر
دوستدار کودک در کنار این
بسترسازی نیازمند مشارکت
سایر ارکان جامعه از جمله
خانوادهها ،فعاالن حوزه حقوق
کودک و نهادهای مردمی در
مطالبهگری موضوع از دولت و
شهرداری است

 ارائه ساز و کارهای توسعه محالتدوستدار کودک به عنوان نیروی محرکه
شکلگیری شهر دوستدار کودک

بنابراین با توجه به محتوای سند تصویب

 -الزامی شدن تهیه طرح ارزیابی تاثیر

شده میتوان گفت این مصوبه یکی از

پروژههای عمرانی بر کیفیت زندگی کودکان

مترقیترین اسناد قانونی و سیاستگذاری

و نوجوانان توسط انجمنهای مردمی فعال

در بین کشورهای دنیا در زمینه زمینه سازی و

در حوزه حقوق کودک

بسترسازی برای تحقق شهر دوستدار کودک

 -الزامی شدن تشکیل شورای مشورتی

است چرا که در کنار توجه به مسائل کالبدی

کودکان و نوجوانان برای اطمینان از اینکه

و فضایی ،به فرآیندهای اجتماعی و مشارکت

طرحهای شهر دوستدار کودک مطابق با

محور بودن توسعه شهرهای دوستدار کودک

نظرات و نیازهای آنها تهیه شده و صدای

بر مبنای شنیده شدن صدای کودکان و

آنها شنیده میشود.

نوجوانان توجه و تاکید ویژهای کرده است.

 -الزامی شدن تشکیل کلینیکهای حقوق

به نظر میرسد که زمینههای حقوقی و قانونی

کودک به صورت مشترک توسط مرجع

نسبتا مناسبی برای دیده شدن نیازهای

ملی و استانی کنوانسیون حقوق کودک

کودکان و نوجوانان در شهرها و روستاهای

و شهرداریها به عنوان نخستین مراکز

کشور بهوجود آمده است با این حال تحقق

حمایت حقوقی از کودکان در شهرها

شهر دوستدار کودک در کنار این بستر سازی

و موضوع مناسبسازی شهرها و روستاها

شهرداریها از بلدیه تاکنون بیبدیل بود ،منجر

برای یکپارچه سازی فعالیتها و بسترسازی

-

تعریف یک ساز و کار پایش و نظارت

نیازمند مشارکت سایر ارکان جامعه از جمله

برای حضور ایمن و شاد کودکان و نوجوانان

به شکلگیری ظرفیتهای مناسب همکاری

مناسب برای شکلگیری و پویایی محیط

اقدامات و وظایف دستگاههای متولی که به

خانوادهها ،فعاالن حوزه حقوق کودک و

در فضاهای عمومی و الزام توجه به این

تمامی نهادهای فعال در زمینه حقوق کودک،

حقوقی -قانونی صیانت از حقوق کودکان در

موجب این سند میبایست سیاستگذاریها

نهادهای مردمی در مطالبهگری موضوع از

موضوعات در برنامهریزی و مدیریت توسعه

دستگاههای دولتی و شهرداریها برای تحقق

شهرها و روستاها و همچنین الزام نهادهای

و اقداماتی را انجام دهند و آن را به دبیرخانه

دولت و شهرداری است تا بتوان موضوع

شهری مورد توجه نبود .برای نخستین

اهداف شهر دوستدار کودک میشود.

محلی در تهیه و اجرای سیاستها و برنامهها

شورایعالی شهرسازی و معماری برای

برنامهها و اقدامات شهر دوستدار کودک را

بار و در سال  1397دستورالعمل نسبتا

با این حال یکی دیگر از خالهای موجود در

توسعه شهرهای دوستدار کودک بطور

پیگیری و اصالح روندها و بهروزرسانیهای

به عنوان یکی از اولویتهای دائمی شهرها و

جامعی تحت عنوان دستورالعمل شهرهای

فرایند تحقق شهر دوستدار کودک ،اهمیت

مشترک و با مشارکت سازمانهای مردم نهاد

الزم در سند گزارش کنند.

روستاها تبدیل کرد.

دوستدار کودک در سازمان شهرداریهای و

شناخت تعداد ،توزیع فضایی ،طیف متنوع

دهیاریهای کشور تهیه و به شهرداریهای

کودکان و نوجوانان و همچنین مشکالت و

سراسر کشور ابالغ شد .بُعد توانمندسازی

مسائل آنها در شهر به عنوان مهمترین سند

نهادی این دستورالعمل قابل توجه است

وضع موجود برای ترسیم وضعیت مطلوب

چرا که طبق آن نهادی ویژه در شهرداری

بود .برای این مهم ،شیوهنامهای جامع بنام

(از طریق پیشبینی اداره/واحدی به نام

شیوهنامه تهیه اطلس شهری کودکان و

شهر دوستدار کودک در شهرداریها) پیگیر

نوجوانان در سازمان شهرداریها و دهیاریها

برنامهریزی و اجرایی شدن برنامههای شهر

تهیه و برای اجرا به شهرداریهای سراسر

دوستدار کودک شکل میگیرد و همچنین

کشور ابالغ شد .اطلس کودکان که در دنیا

یک شورای فرابخشی به نام شورای

به «تحلیل موقعیت» شناخته میشود

اجرایی شهر دوستدار کودک به عنوان نهاد

شامل شناختی وسیع و نسبتا عمیق از

سیاستگذار در زمینه شهر دوستدار کودک

شرایط زیست و دسترسی انواع کودکان به

متشکل از تمامی نهادهای عمومی ،مردمی

خدمات کالبدی ،اقتصادی ،درمانی ،اجتماعی

و دولتی که در زمینه کودک و نوجوان وظیفه

و فرهنگی و  ...در شهر است تا بتواند دیدی

قانونی و رسالتی دارند ،شکل میگیرد که

شفاف به برنامهریزان برای بهبود وضعیت

یکی از کارکردهای اصلی آن یکپارچهسازی

موجود و شیوههای دستیابی به وضعیت

برنامهها و اقدامات دستگاههای عمومی و

مطلوب برای کودکان اعم از کودکان کار و

دولتی شهر برای بهینهسازی سیاستها

خیابان ،کودکان دارای نیازهای ویژه و ...

و اقدامات شهری برای کودکان و نوجوانان

بدهد.

اصفهان با بیان اینکه پیگیریها ادامه
دارد ،تاکید کرد :پیگیریهایی از طریق
استانداری و نمایندگان مجلس شورای

گزارش دوم

اسالمی انجام دادهایم که در صورت

ردیفهای اعتباری معلوالن در بودجه شهرداری تهران کاهش یافت

ادامه استفاده از سوخت مازوت ،به

غفلت از حقوق معلوالن در بودجه شهرداری

عنوان نمایندگان مردم از مسئوالن صنایع
مربوطه و افرادی که از سوخت مازوت

مدیر کمپین معلوالن :ردیفهای اعتباری مربوط به معلوالن در بودجه سال  ۱۴۰۰حدود  ۴۲۸میلیارد بود

استفاده میکنند ،شکایت کنیم و این کار
را حتم ًا انجام خواهیم داد.

اما در بودجه  ۲۵۸ ،۱۴۰۱میلیارد تومان شده است

او با اشاره به اینکه شورای شهر تاکنون
اقدام به شکایت نکرده است ،ادامه داد:
تاکنون اقدام به شکایت نکردهایم و در
حال تعامل هستیم ،تذکرات به مسئوالن
نیروگاهها داده شده است و جلساتی نیز
با نمایندگان مجلس ،استاندار و مسئوالن
استانی داشتهایم ،اما اگر اقدام عملیاتی
صورت نگیرد از طریق قوه قضائیه وارد
عمل شویم .فالح تصریح کرد :موضوع
مازوتسوزی

پاالیشگاههای

اصفهان

ارتباطی با شورای عالی امنیت ملی ندارد
و این صحبتها فرافکنی است ،همه باید
از قانون که به صراحت عنوان کرده است
به هیچ عنوان از سوخت مازوت استفاده
نشود ،تمکین کنیم.
او گفت :سازمان و مسئوالن محیط
زیست باید به همراه مسئوالن استانی
در میدان عمل حاضر شوند ،زیرا بحث
حقالناس مطرح است و ساالنه بیش از
چند هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود
را از دست میدهند ،البته اگر اقدامی
صورت نگیرد ،ما به عنوان نمایندگان
مردم مجبور هستیم با شکایت در قوه
قضائیه و از سوی مراجع قضایی وارد
عمل شویم.

بررسی الیحه بودجه  ۱۴۰۱نشان
میدهد ،ردیف اعتباری بهسازی
معابر جهت تردد معلوالن و
سالمندان که سال گذشته برای

پیام ما -بودجه سال  ۱۴۰۱شهرداری تهران

معلوالن شهر تهران است .بودجه مصوب سال

تخفیف اعطا شود .درحالیکه براساس قانون

درحالی هفته گذشته به شورای شهر تقدیم

 ۱۴۰۰برای این ردیف اعتبار حدود  ۱۲میلیارد

همه خدمات برای تمام افرادی که از بهزیستی

شد که به نظر میرسد ردیفهای حیاتی از آن

تومانی در نظر گرفته شده بود ،اما امسال این

کارت میگیرند ،باید رایگان باشد.

کاسته شده است .بودجه  ۵۶هزار میلیاردی با

ردیف حدود  ۵میلیارد تومان شده است.

موضوعی که مروتی از آن حرف میزند در

رشد  ۵۱درصدی که حدود  ۱۴هزار میلیارد هم

ردیف اعتباری دیگری که نسبت به گذشته بدون

پیوست الیحه بودجه امسال نیز به چشم

در تبصرههای آن وجود دارد .اعتبارات مربوط به

تغییر باقی مانده است ،ردیف اعتباری با عنوان

میخورد		 .

معلوالن در آن کاسته شده است .بررسی الیحه

تامین و مناسبسازی خودروی مخصوص

این فعال حقوق معلوالن معتقد است که

بودجه  ۱۴۰۱نشان میدهد ،ردیف اعتباری

معلوالن است .به گفته مروتی ،این ردیف

مجموع ارقام بودجه امسال نسبت به سال

بهسازی معابر جهت تردد معلوالن و سالمندان

اعتباری سال  ۹۹به بودجه شهرداری اضافه شد:

گذشته نصف شده است :در بودجه سال ۹۹

که سال گذشته برای آن اعتباری حدود ۲۷

آن زمان مصوب شد که با حدود  ۵میلیارد و

حدود  ۵۵۹میلیارد تومان ردیفهای اعتباری

میلیاردی تعیین شده بود ،امسال حذف شده

هشتصد تومان حدود  ۲۰اتومبیل خریداری شود

مربوط به معلوالن بود .درحالیکه این ردیفهای

است .موضوعی که بهروز مروتی ،فعال حوزه

که البته یک ریال از آن هم محقق نشد .برای

اعتباری در سال  ۱۴۰۰حدود  ۴۲۸میلیارد تومان

آن اعتباری حدود  ۲۷میلیاردی

معلوالن و مدیر کمپین معلوالن نیز آن را تایید

سال آینده هم آنطور که بودجه شهرداری نشان

شد و بودجه امسال نیز این رقم به حدود ۲۵۸

میکند و بر حذف ردیفهای بودجه مربوط به

میدهد مانند سال گذشته ،حدود  ۲۵میلیارد

میلیارد تومان رسیده است .اما فارغ از بحث

تعیین شده بود ،امسال حذف

مناسبسازی صحه میگذارد :در الیحه بودجه

تومان تعیین شده است که البته مشخص

کاهش بودجه ،نحوه هزینهکرد آنها و گزارش

در تبصره  ۲۹گفته شده که از محل ردیفها ۱۵

نیست آیا باوجود تورم ساالنه امکان خرید ۲۰

دهی درباره آن نیز اهمیت دارد .او ادامه داد :ما

درصد سرجمع هزینه مناسبسازی شود اما

اتومبیل محقق میشود یا نه .مروتی همچنین

سال گذشته گزارشی ندیدیم که هزینهکرد این

ردیف خاص مناسبسازی در بودجه امسال

از تخفیف قائل شده شهرداری برای گروههای

ردیفها را منتشر کرده باشد ،ضمن اینکه ستاد

ف بودجههای
تعریف نشده است همچنین ردی 

خاص و معلول برای بهرهبرداری از مجموعههای

مناسب سازی درهای خودش را به روی فعاالن

مربوط بهسازی روانسازی معابر برای معلوالن

ورزشی نیز انتقاد میکند :طبق قانون حمایت از

مستقل بسته است و کسی را بابت خرج این

هم امسال در ردیف بودجهها تعریف نشده

حقوق افراد دارای معلولیت استفاده از خدمات

بودجه بازخواست نمیکند.

است.

و امکانات باشگاههای ورزشی شهرداری تهران

ساماندهی و مناسبسازی پیادهروها با اولویت

ردیف اعتباری دیگری که در بودجه امسال

برای همه افراد دارای معلولیت باید رایگان

احداث پیادهروهای خیابان کامل نیز از دیگر

شهرداری تهران رقم آن کاهش داشته است،

باشد .در شورای پنجم شرط کردند که برای افراد

ردیفهای اعتباری است که سال  ۹۹برای آن

ردیف اعتباری مربوط به خدماترسانی به

دارای معلولیت خفیف و متوسط تنها  ۵۰درصد

 ۲۵۵میلیارد تومانی و سال  ۱۴۰۰بودجه ۱۵۰

شده است

میلیارد تومانی در نظر گرفته شده بود .ردیف

پنجم مدیریت شهری نیز داشت .بررسیها

بودجهای که امسال به طور کامل صفر شده

نشان میداد که موضوع تبصره  ۲۵الیحه که

است .در مقابل ردیفهای حذف شده از بودجه

اعتباری بیش از هزار میلیارد برای پروژههای

معلوالن ،امسال ردیف اعتباری با عنوان «ارائه

کوچک مقیاس توسعه محلی در نظر میگرفت

خدمات و کمک به افراد توانیاب و خانوادههای

نیز تغییر کرده است و مدیریت شهری این

آسیب دیده و کم برخوردار» به بودجه مدیریت

پروژهها را که زیر نظر شورایاران در محالت

شهری اضافه شده است که برای آن اعتبار

تعیین و اجرا میشدند ،نادیده گرفته است.

 ۳میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

موضوعی که هفته گذشته هم «پیام ما» در

اعتباری که البته نحوه هزینهکرد آن مشخص

گزارشی با عنوان« :کمتوجهی بودجه شهرداری

بودجه سال  ۱۴۰۱شهرداری تهران

به پروژههای محلهای» آن را به تفصیل شرح

نیست.

همچنین تفاوتهای دیگری با بودجه دوره

داده بود.

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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گردوغبار آسمان برخی از مناطق بوشهر

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی بنادر استان بوشهر

پاکسازی آلودگی نفتی در نزدیکی

شمارکانون بیماری دامی

را فرا گرفت

جزیره خارگ ادامه دارد

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت :پدیده گردوغبار که از پنجشنبه
توگو با ایرنا افزود :هماکنون میزان
فرا گرفت .پیام مساعدی روز جمعه در گف 

عملیات مقابله با آلودگی نفتی در نزدیکی جزیره خارگ به دلیل شرایط نامساعد جوی
پس از شش روز همچنان ادامه دارد.

دانست .او افزود :در سال گذشته بیشتر کانون بیماری دامی با  ۱۳۶کانون

سطح استان ،غلظت آالیندههای ناشی از گردوغبار نیز در برخی نقاط استان افزایش

مربوط به تب برفکی بود اما امسال بیماری آبله با  ۱۰۴کانون بیشترین

یابد .مساعدی اظهار کرد :همچنین تا روز یکشنبه دمای هوا در سطح استان

انجام و پایش محیطی در دستور کار قرار گرفت .او افزود :براساس پایشهایی که

کانونها را به خود اختصاص داده است.

روند کاهشی دارد .کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد :بررسی

صورت گرفت حجم و گستردگی زیاد آلودگی مشخص شد و در ابتدای کار هماهنگی

قاسمی فرد خاطرنشان کرد :در سال جای بیشترین کانونها در شهرستان

نقشههای هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش باد شمال غربی شدید بر روی

جهت متوقف کردن منشا نشتی توسط شرکت فالت قاره انجام و سپس تیم مقابله

فاروج و در سال گذشته بیشتر کانونها در شهرستان مانه و سملقان گزارش

دریا تا روز یکشنبه هفته پیش رو است بنابراین طی این مدت در اغلب ساعتها

با آلودگی به منطقه اعزام شدند .به گفته خسروی با توجه به شرایط محیطی و جوی

شده است.

سواحل استان مواج و متالطم خواهد بود .به گفته او  24ساعت آینده آسمان

و همچنین حجم و وسعت آلودگی ایجاد شده ،مقرر شد پاکسازی توسط امحا

او درباره علت افزایش کانونهای آبله در استان گفت :محدودیتهای واکسن

استان بوشهر کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و وزش باد و در برخی نقاط

کنندههای شیمیایی انجام شود .رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر

در محدوده زمانی مناسب برای واکسیناسیون از علتهای افزایش شمار

با گردوغبار و کاهش دید و همراه با افزایش ابر پیشبینی میشود .مساعدی ادامه

و دریانوردی استان بوشهر گفت :در این عملیات که از روز یکشنبه سوم بهمن آغاز

کانونهای بیماری است ،عالوه بر آن وقوع خشکسالی هم سبب ضعف بدنی

داد :در این مدت جهت وزش باد شمال غربی با سرعت  ۱۶تا  ۴۲و روی دریا و

شده ،عالوه بر شناورهای شرکت فالت قاره تیم مقابله با آلودگی این اداره کل به همراه

و کاهش سطح ایمنی دام شده است.

در سواحل گاهی  ۵۸کیلومتر در ساعت پیشبینی شده است.

یک فروند یدککش مجهز به مواد شیمیایی امحا کننده نیز در منطقه حضور دارند.

شمالی گفت :امسال شمار کانون بیماری دامی در استان نسبت به مدت مشابه

با افزایش غلظت گردوغبار در آسمان استان

بیماری استراتژیک شناسایی شده استان را در سال گذشته  ۲۷۴کانون

همجوار به استان ،پیشبینی میشود طی امروز و فردا عالوه بر کاهش دید افقی در

خسروی در تشریح این خبر افزود :در پی دریافت گزارش در تاریخ شنبه  ۲بهمنماه

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کلدامپزشکی خراسان

آلوده شد

حسن قاسمیفرد روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا شمار کانونهای

و یکهزار متر کاهش پیدا کرده است .او بیان کرد :با نفوذ توده گردوغبار از مناطق

جاری مبنی بر رویت آلودگی نفتی توسط پایش پهپادی بالفاصله اقدامهای الزم

هوای  ۱۳شهر خوزستان

پارسال  ۵۰درصد کاهش یافت و به  ۱۳۷کانون بیماری استراتژیک رسید.

دید افقی در شهرهای بوشهر ،خارگ و گناوه به ترتیب به  ۳هزار ،یکهزار و ۵۰۰

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ،حجت

به دلیل وقوع گردوغبار

درخراسانشمالی  ۵۰درصد کاهش یافت

شب گذشته وارد این استان شده ،روز آسمان مناطق شمالی و مرکزی بوشهر را

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت:

7
خوزستان هوای  ۱۳شهر استان آلوده و از این
میان وضعیت  5شهر خطرناک گزارش شد .به
گزارش مهر ،بنا بر اعالم ادارهکل حفاظت محیط
زیست استان ،دیروز کیفیت هوا در شهرهای بندر
امام خمینی  ،۵۰۰شادگان  ،۴۹۵ماهشهر ،۴۷۴
آبادان  ،۳۳۴اهواز  AQI ۳۳۳ثبت شد .این اعداد
نشان دهنده وضعیت خطرناک آلودگی هوا است و
افراد باید از فعالیتهای خارج از منزل خودداری
کنند .همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای
شوشتر  ،۱۹۵رامشیر  ،۱۸۸دزفول  ،۱۷۰حمیدیه
 ،۱۶۸سوسنگرد  AQI ۱۶۷ثبت شد که نشاندهنده
وضعیت هوای ناسالم برای همه گروههاست .در این
شرایط توصیه میشود افراد مبتال به بیماری قلبی
یا ریوی ،سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای
طوالنی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری ورزند و

قم

شهردار مشهد مطرح کرد:

اجازه تغییر کاربری کوهستان پارک را نمیدهیم

خارج از منزل را کاهش دهند .همچنین شاخص
کیفی هوای دیروز در شهرهای خرمشهر و اندیمشک

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم:

فریبا شریفآباد /شهردار مشهد با اشاره به اینکه

سمت خودکفا شدن حرکت کنند ،برخی از سازمانها

طرفه است یا دوطرفه؟ او تصریح کرد :اگر معنی

سهم عمران و آبادانی شهر از بودجه  1401بیش از

امروز هزینهبر هستند درحالیکه میتوانیم آنها را

تعامل این است که فقط مدیریت شهری هزینه

 70درصد است ،گفت :بودجه سال  ۱۴۰۱بالغ بر ۲۶

اقتصادی کنیم تا به بودجه عمومی شهر کمک کنند؛

بدهد و مدیریت شهری به چشم کیسه پول دیده

هزار میلیارد تومان است که برای اولین بار  ۷۰درصد

بودجه فرهنگی اجتماعی افزایش چشمگیری پیدا

شود؛ باید بدانیم که این پول مردم است ،این شورا

بودجه به فعالیتهای عمرانی اختصاص یافته و ۳۰

کرده و این وجه تمایز بودجه با سال گذشته است.

نیز منتخب مردم است و مدیریت شهری کامال

درصد مربوط به هزینههای جاری است ،این مسئله

ارجائی ادامه داد :بودجه مشهد  ۲۶هزار میلیارد

تابع سیاستهای شورا است؛ شورای شهر تصویب

از میانگین کشوری شهرداریها باالتر است و یک

تومان است و باید مطالبات پیمانکاران را پرداخت

و ابالغ کند ما در خدمت آنان هستیم .ارجائی در

کنیم این مطالبات مربوط به دوره ما نیست اما

خصوص مازوت سوزی در نیروگاه تولید برق افزود:

«سیدعبدهللا ارجائی» در اولین نشست خبری با

باید پرداخت می شود ،به همین دلیل نیاز است در

چرا باید رفتار دوگانه در کشور انجام شود و تنها در

اصحاب رسانه اظهار کرد :در بحث پروژههای مناطق

بودجه دیده شود ،در صورت لحاظ نشدن ،پرداخت

نیروگاه مشهد از سوخت مازوت استفاده شود؟ ما

کمتر توسعه یافته سعی کردیم  38درصد را به آنان

آن قانونی نیست؛ همین مسئله و مطالبات معوق

در این رابطه مطالبه داریم؛ اگر به تمامی نیروگاهها

اختصاص دهیم که این مسئله برای اولین بار رخ

باعث شده بودجه شهر متورم شود .شهردار مشهد

گاز اختصاص مییابد به نیروگاههای مشهد نیز باید

رکورد محسوب میشود.

افراد دیگر نیز باید فعالیتهای طوالنی یا سنگین

داده و نسبت به سال گذشته رشد چند برابری داشته

ضمن اشاره به تعامالت صحیح مدیریت شهری

اختصاص دهند که تولید برق کثیف متوقف شود .او

است .همینطور سعی داریم درآمدهای پایدار شهر را

با سایر ارگانها ادامه داد :تعامل با سایر ارگانها

افزود :حمل و نقل پاک باید توسعه یابد ،تعدادی

به  ۴۶درصد برسانیم.

به این معنی نیست که شهرداری صرفا کیف پول

لونقل عمومی مشهد
اتوبوس جدید به ناوگان حم 

او با تاکید بر اینکه به شدت دنبال خودکفا کردن

باشد .او افزود :باید رفتار سلیقهای حذف و قانون

افزوده شده است ،سهم دولت از مترو باید پرداخت

سازمانهایی هستیم که امکان فعالیت اقتصادی

را مالک عمل قرار دهیم .سوال اساسی این است؛

شود و کمک دولت به زیرساختهای حیاتی شهرها

دارند ،تصریح کرد :این سازمانها باید بتوانند به

تعامل به چه معنا است؟ آیا تعامل مسیری یک

یک قانون است.

نیز نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای
حساس بود .براساس این شاخص حساس افراد

 400کارت هوشمند سوخت رمزگشایی شد
توکلی  /مدیر شرکت ملی پخش فرآورد ههای

مبتال به بیماری قلبی یا ریوی ،سالمندان و کودکان
باید فعالیتهای طوالنی یا سنگین خارج از منزل
را کاهش دهند.

رمزگشایی شده است.

نفتی منطقه قم گفت :بعد از حمله سایبری

او افزود :مالکان خودرو که رمز کارت سوخت

چهارم آبان سال جاری به سامانه هوشمند

خود را فراموش نموده و یا اشتباه وارد کرد هاند؛

سوخت و ایجاد اختالل در عرضه سوخت در

میتوانند با در دست داشتن مدارک هویتی و

ایمنسازی

مالکیتی با مراجعه به ناحیه مرکزی شرکت ملی

زیرساختها و شبکههای مرتبط با سامانه

پخش فرآورد ههای نفتی منطقه قم بهصورت

پمپبنزینهای

کشور،

بهمنظور

هوشمند سوخت ،برخی از این سامانهها با تاخیر

حضوری درخواست بازیابی رمز کارت سوخت

وارد مدار شده و همین امر موجب افزایش و

خود را ارائه دهند و نسبت به بازیابی رمزشان

انباشت درخواستهای مردمی مربوط به کارت

اقدام کنند.

سوخت از جمله بازیابی رمز کارت شده است.

درخواست صدور کارت سوخت المثنی فقط با

سید محمود طاهری افزود :به منظور تکریم

مراجعه حضوری مالک خودرو بههمراه مدارک

ارباب رجوع و با پیگیر یهای بهعمل آمده از

شناسایی خودرو به دفاتر پلیس 10+امکا نپذیر

ستاد شرکت ،بازیابی رمز کارت هوشمند سوخت

است و ثبتنا مکنندگان کارت سوخت المثنی

از تاریخ  19دیماه در منطقه قم آغاز و تاکنون

میتوانند روند صدور کارت خود را از سایت

بیش از  400قطعه کارت هوشمند سوخت

 www.epolice.irپیگیری کنند.

 - 1ایستگاه راه آهن ،ایستگاه قطار -

جمع هاله  -گرداگرد لب و دهان- 2

ها - 5شیشه محتوی داروی تزریقی -

در آلمان  -من و تو ،ضمیر جمع ،آب

 -ضمیر اشاره ،اشاره به دور ،از خواهران

قسمت ،بهره - 12تیم فرانسوی  -سفید

یخ  -دست نماز - 6دهن کجی  -دریا

برونته  -نوعی ساز  -رمق آخر - 7از

 -زیر خاك پنهان كردن  -بخشنده -

حالتی ازماده  -ایمان آوردن - 9پژواك

پشم سوخته - 4صفت سیب زمینی،

مایه پیشرفت بعضی ها  -پر گویی،

وقت ،وقت و زمان ،زمان  -جمع منت

نامی دخترانه - 10چغندر پخته  -ایالتی

بی غیرت ،بی تعصب  -تکرار حرف -

سیده حبیبه مومنی /به گزارش اداره روابطعمومی
مخابرات منطقه گلستان  ،مهندس خطیبی با تشریح
وضعیت مناطق روستایی و میزان پوشش شبکه
همراهاول گفت :در بعضی مناطق روستایی نیاز به
تقویت شبکه همراه اول است که با تاسیس سایت و یا
ارتقا تکنولوژی در سایت های فعال قابل انجام است.

قایه  ،آق امام را از مناطقی دانست که توسعه و تقویت

محکم  -زوج ،گاو زراعت كننده  -خانه،

باد مشرقی ،سرزمین بلقیس  -بوی

تقویت میشود

سوزش  ،گلیداغ ،آلتی آغاچ  ،چنارلی  ،عیدگاه  ،بالی

آثار سیمین بهبهانی  -از پرندگان خوش

لقب امیران ترك  -حرف استثنا3

در  ۱۱روستای «مراوه تپه»

او  ۱۱روستای نارلی آجی سو ،قربان پیکار ،قوشه سو،

جدول شماره 2216

افقی

شبکه تلفن همراه

او اجرای طرح توسعه کابلی روستای قپان و اجرای

تازی - 11خدای من  -اسمی دخترانه -

طرح جایگزینی

شهرستان مراوه تپه برشمرد و گفت :تمامی این طرحها

مذهبی ،من تبریزی - 13یادداشت،

گوشت - 8خود رأی ،فردای تازی -

صدا ،انعكاس صدا  -سطح ،چهره،

نازی ،دستیار هیتلر ،معاون هیتلر  -امر

در راستای واگذاری خدمات و سرویسهای متناسب
با نیاز مشتریان اجرا و راهاندازی میشود.

دریایی  -فلز پرمصرف - 14آخرین

از نپریدن  -مارکی برای دوربین عکاسی

میانگین بارش باران دراستان

 - 15سخن در گوشی  -آب فروش -
آبنوس

کرمانشاه به  ۱۵۶میلیمتررسید

عمودی

معاون ادارهکل هواشناسی استان کرمانشاه

 - 1مخفف آتش  -کلمه همراهی ،آش،

گفت :از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون (اول

حرف مشایعت  -لقب خواجه سرایان -

مهر تا  ۸بهمن) میانگین بارش باران در نقاط

آش هفت سین - 2دیرینه ،کهنه ،دیرینه

مختلف استان به  ۱۵۶میلیمتر رسیده که البته

و کهنه  -ستون كشتی  -عید ویتنامی

همچنان نسبت به بارشهای سال قبل کاهش

ها - 3دستار و عمامه  -بورس درهم -

داشته است.

تحریک کردن - 4برآمدگی ته كفش،

«علیمحمد زوراوند» روز جمعه در گفتوگو با

دندانه سوهان  -پهلوان  -یکدندگی ،کار

خبرنگار ایرنا اظهار داشت :میانگین بارش های

بچه یک دنده  -کاغذ کاهی ،شبكه رایانه

امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۷۱

ای  -نوشابه قدیمی - 5کفر وارونه -

میلیمتر بوده  ۹درصد و نسبت به دوره بلند مدت

مربا  -امر به یافتن ،بیهوده - 6قطار،

نیز  ۲۳درصد کاهش نشان میدهد.

از وسایل حمل و نقل ،زوزه كش آهنی

او ادامه داد :در این مدت پاوه با  ۳۶۰میلیمتر

 -اسرارآمیز ،رمز دار و پوشیده  -نام

بارندگی پربارشترین شهر استان بوده و ثالث

جزیره ایرانی ،نام جزیره ای در جنوب

ایران - 7پسوند صفت ساز  -نام ترکی،

نام آذربایجانی  -یازده ،دو یار هم قد

 -عامل تیفوس - 8ترشرویی ،گره بر

پیشانی ،آژنگ  -آجر  -جمع وكیل9

 -نت ششم موسیقی ،نفی عرب ،درون

چیزی  -پسوند آغشتگی  -اثری از

باباجانی با  ۳۲۵و جوانرود با  ۲۲۴میلیمتر در

كنوت هامسون - 10یاری دهندگان،

 -مقابل راست ،راست نیست  -جمع

درون صدف  -گل كرشمه ،مال یاران

رختخواب  -اثر کنستان  -شیر آغوز13

یاران  -محل ورود ،مروارید درشت،
كشیدنی است  -زدنی آدم بهانه گیر11

 -میوه مربایی ،میوه نكو ،میوه پاییزی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک
شهرعنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف

شماره1400/10/11-140060319091001514هیات اول موضوع قانون

شماره1400/7/24-140060319091000902هیات اول موضوع قانون

ساختمانهای فاقد سند رسمی

وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای

شماره1400/10/11-14006031091001515هیات اول موضوع قانون

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه

بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا سیفعلی پور فرزند اسدهللا

بشماره شناسنامه 58صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب خانه به

مساحت 267متر مربع پالک  -فرعی از -49اصلی مفروز و مجزی

شده از پالک  -49اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد محمد اباد بی
بی شهری بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمد

شیرانی 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

ساختمانهای فاقد سند رسمی

وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای خدامراد نبوی نژاد فرزند محتاج بشماره
شناسنامه 288صادره ازجیرفت درششدانگ جایگاه سوخت به
مساحت 1200متر مربع پالک  -فرعی از -46اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  -46اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد شهرک نارنج
خریداری از مالک رسمی شرکت کشت وصنعت جیرفت ،جمعه جعفری
مقدم وعلی قصری بلوچ 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

تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/11/23:

تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/11/23:

تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه

بالمعارض متقاضی خانم کنیزمشایخی نسب طوحان فرزند یاقوت

بشماره شناسنامه 327صادره ازجیرفت

درششدانگ یک باب

خانه به مساحت 266متر مربع پالک  -فرعی از -49اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  -49اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد
محمدآباد بی بی شهری بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی

خانم فرخنده امیری 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 الف3072:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:

تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/11/23:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

ماه پاییزی ،محبت  -گیاه مرداب،

زوایا ،گوشه ها - 12مكان ،مرغ می رود،

ساز موالنا ،ساز شاکی - 15الیه جوی،

 -زن برعکس  -ضم وارونه  -ستیزه،

آسیب ،كارتن باز نشده  -از اقوام ساکن

الیه سوراخ شده جو زمین  -صدمه و

پیکار ،نزاع  -آشامیدن - 14اینک -

سریالنکا

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

فاقد

سندرسمی

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۸۶۸هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
جواد حیدریان کته شمشیرفرزند غالم -رضابشماره شناسنامه ۶۱۲صادره
از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۹۵۰۰،۰۰مترمربع پالک
فرعی از۲۳۱اصلی واقع دربخش۱۳خریداری از مالک رسمی آقای براتعلی
پاکدل محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله۱۵روزآگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰،۱۱،۹:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰،۱۱،۲۳:

محمدرضا رجایی مقدم -رئیس ثبت اسناد و امالک

فریمان

ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف3076:

مالکیت صادر خواهدشد /.م الف3074:

ساختمانهای فاقد سند رسمی

نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک
شهرعنبرآباد

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک
شهرعنبرآباد

فیبرنوری به جای کابل مسی

روستای پلی و کمرلی را از فعالیتهای دیگر مخابرات

آذری  -لوله خروج دود اتومبیل  -شهر
الفبای موسیقی  -اندام تنفسی جانوران

زدني پرچانه ها ،طرف  -قالبی در شعر،

شبکه سیار در قالب فاز  ۸در آنها در حال انجام است.

ردههای دوم و سوم قرار دارند.
زوراوند تصریح کرد :حمیل با  ۸۰میلیمتر
بارندگی ،سومار با  ۸۶میلیمتر و ماهیدشت با
 ۸۸میلیمتر بارندگی نیز کمترین میزان بارشها
را در سال جاری داشتهاند.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي-آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 1007392هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
بم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي كامبيز قائمي فرزند عباس بشماره
شناسنامه  1824صادره از در ششدانگ يكبابخانه به مساحت  495مترمربع پالك 5

فرعي از  2597اصلي واقع در خیابان پاسداران بخش  29کرمان خريداري از مالك

رسمي آقاي/خانم محمد صابر ماهانی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم

مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار

اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشارنوبت اول -1400/11/9 :تاريخ انتشارنوبت دوم 1400/11/24:
شناسه آگهی 1265094 :

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

جدول :شیوا کرمی

ندا صفاریان
گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839

@payamema

0903 333 8494

09391999161

@payamema

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

آییننامه

اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

شنبه  9بهمن 1400

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2216

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

شهر :سوگل دانائی

تماس مدیرمسوول:

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| هنرهای تجسمی |
» در
ی
» اثر «ساندرو بوتیچل 
تابلو نقاشی «مرد غم و اندوه 
یک حراجی ،میلیونها دالر فروخته شد .به گزارش ایسنا،
یک سال پس از گذشت ثبت رکورد جدیدی برای فروش
نقاشیهای «ساندرو بوتیچلی» ،نقاش چیرهدست رنسانس،
روز پنجشنبه تابلو نقاشی «مرد غم و اندوه» اثر «بوتیچلی»
در حراجی ساتبیز به قیمت  ۴۵.۴میلیون دالر فروخته شد و
به دومین اثر گران این هنرمند تبدیل شد .با پرداخت قیمت
قابل توجه برای این تابلو نقاشی که مدتها از آن به عنوان
یکی از آثار دستیاران «بوتیچلی» یاد میشد ،روند فروش
آثار هنری گرانقیمت امسال آغاز شد .این تابلو نقاشی پیش
از این در سال  ۱۹۶۳نیز به عنوان اثر «بوتیچلی» در یک
حراجی به قیمت  ۲۶هزار دالر فروخته شده بود.

| سینما |
فیلم کوتاه «کشتار روز تهران» به کارگردانی حسام حمیدی در
بخش بازار جشنواره کلرمون به نمایش در میآید .به گزارش
مهر ،حسام حمیدی به تازگی جایزه بهترین کارگردانی را از
فستیوال ریودوژانیرو دریافت کرده است .کلرمون فرانسه به
عنوان مهمترین فستیوال تخصصی فیلم کوتاه جهان شناخته
میشود که بزرگترین بازار فیلم کوتاه را نیز در اختیار دارد .هر
سال در این فستیوال بیش از  ۴۵۰فیلم از میان چندین هزار اثر
رسیده انتخاب میشود که در دهها سالن سینما به نمایش در
میآیند .کلرمون از لحاظ عددی نیز رکوردهای عجیبی در اختیار
یونهمین دوره خود با ثبت
دارد .در سال  ۲۰۱۷میالدی و در س 
حضور  ۱۶۰هزار تماشاگر و بیش از  ۴هزار دست اندرکار صنعت
سینما ،عنوان یکی از پرازدحامترین فستیوالهای سطح جهان را
به خود اختصاص داد ،که با توجه به ماهیت اختصاصی آن برای

ث تاریخی دوره قاجار /میزان
ارگ سمنان یکی از میرا 

| حمام تاریخی زرینآباد |
حمام تاریخی زرینآباد ،در بخش مركزی
شهرستان ایجرود ،جنوب شهر زرینآباد،
داخل باغها ۱۰۰ ،متری جنوب خانههای
مسكونی قرار دارد كه با توجه به ابالغ رئیس
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری كشور در سال  ۹۷در فهرست
آثار ملی ثبت شد .این حمام تاریخی در
منتهیالیه جنوب روستا و در میان باغاتی
که شامل درختان غیرمثمر بوده واقع شده

فیلمهای کوتاه آماری شگفتانگیز است.

تاقها استفاده شده است .عالوه بر آجر،

صورت متراکم در کنار یکدیگر قرار دارند

الشهسنگ نیز در قسمتهایی از دیوارها

و دسترسی به همدیگر از طریق ورودیها

به کار رفته است .مالت به کار رفته همراه

و راهروهایی که در کنار آنها تعبیه شده ،

با مصالح ساختمانی دیگر همچون بیشتر

امکانپذیر است .اما فضاها در یک محور و

حمامها ،آهک و یا مخلوطی از آهک و گل

راستای هم قرار ندارند .به طوری که بینه

یا ماسه است .البته با تعمیرات غیراصولی

ورودی در یک محور و سربینه و خزینه در

اهالی ،هماکنون پوشش دیوارهای داخلی

محوری جداگانه و موازی آنها ساخته شده

بنا از سیمان و یا گچ خاک است که از

است .حمام از نوع زیرزمینی و با چندین

این ماده برای پوشش دیوارها و سقف نیز

پله دسترسی به داخل آن امکانپذیر است.

استفاده شده است .در این بنا ،فضاها به

 /سیری در ایران

است .بنا به شیوه معماری سنتی ساخته
شده است .انتخاب این محل برای احداث
حمام به دلیل شیب محل بوده که هم به
جهت سهولت انتقال آب موردنیاز حمام و هم
به دلیل سهولت در دفع پسابهای حمام بنا
بوده است .طبق سنت رایج مناطق سردسیر،
که بنای حمام را در حدود  5/2متر پایینتر
از سطح زمینهای اطراف میساختند این
بنا نیز از این امر تبعیت کرده است .این امر
به دلیل حفظ گرمای حمام و هم به جهت
انتقال آسان آب به حمام است .مصالح

آبخوان

کارزار
مطالبه حقابه دریاچه هامون

آبشارهای سرکانه ،خرمآباد
آبشارهای سرکانه سپیددشت در 51

منطقه گریت دارای زمستانهای برفی و

شهرستان

سرد و بهار و تابستان خنک ،معتدل و

خرمآباد در استان لرستان واقع است.

بسیار سرسبز و چشمنواز است .مالکیت

بلندترین آبشار این مجموعه زیبا دارای

اراضی منطقه در اختیار منابع طبیعی و

ارتفاع  15متر وعرض تاج  17متر بوده و

بخشی نیز در اختیار روستاییان ساکن

از جمله جاذبههای طبیعی و گردشگری

منطق ه است .این آبشارها در مسیر عبور

دیدنی استان لرستان محسوب شود.

رودخانه ترس گریت به طرف رودخانه

فاصله این آبشارها تا بخش پاپی حدود

سزار بر اثر عبور از ناهمواریهای منطقه

یک ساعت پیادهروی است .این آبشارها

و مسیر عبور رودخانه ترس به وجود

در گویش محلی به «تاف هفت چشمه»

آمد ه است .در فصل بهار و ابتدای

نیز معروف است .همچنین پوشش

تابستان در اطراف آبشار و دامنه ارتفاعات

جنگلی اطراف آبشارها را درختان بلوط،

منطقه گلهای فراوان و زیبا به همراه

زالزالک و مو در بر گرفته است .آبشار

پوشش گیاهی و جنگل انبوه درختان

افرینه نیز در کنار روستایی به همین

بلوط ،زیبایی خاصی به منطقه میدهد

نام در مسیر جاده بینالمللی خرمآباد

و چشمانداز زیبایی را در برابر چشم

به اندیمشک قرار دارد و آین آبشار زیبا

بینندگان قرار میدهد .ارتفاع متوسط این

در فصل بهار و تابستان عالقهمندان و

آبشارهای سهگانه  ۱۵متر است/ .کویرها

گردشگران زیادی را به خود جلب میکند.

و بیابانهای ایران

کیلومتری

جنوب

شرقی

کارزاری با نام مطالبه حقابه دریاچه هامون در
و بسایت کارزار در جریان است که با هشتگ
#حقآبه_هامون

پیگیری

میشود.

در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیسجمهور
اسالمی ایران آمده است «:سیستا نوبلوچستان در
سالیان دراز انبار غله ایران بوده و سا لهای گذشته با
توجه به قهر طبیعت و کمبود بارندگی و عدم مدیریت
صحیح آب ،با مشکالت کمآبی و خشکسالی مواجه
شده است.
در حال حاضر به استناد بارندگیهای اخیر در حوضه
آبریز رودخانه هیرمند ،سیال بهایی در این رودخانه
جاری شده ولی متاسفانه کشور افغانستان در مسیر
رودخانه سد کما لخان را خارج از ضوابط بینالمللی
احداث کرده و آب را از مسیر اصلی منحرف و به یک
بیابان بیآ بوعلف هدایت کرده و در نتیجه تا کنون
یک قطره آب به سیستان نرسیده است.
در این بین هم قهر مسئوالن استانی و کشوری از
جمله دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه به دلیل عدم
پیگیری حقابه رودخانه هیرمند مردم را در شرایط

اصلی استفاده شده در بنا از آجر است.

بسیار سختی قرار داده .متاسفانه در دولت قبل

از آجر در ساخت قسمت عمده دیوارها و

هیچگونه حرکتی در راستای پیگیری حقابه رودخانه
هیرمند که ۸۵۰میلیون مترمکعب در سال است،
انجام نگرفت».
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر

آگهی مزایـده

«حقابه رودخانه هیرمند» شوند.
این کارزار از ۶بهمن  ١٤٠٠آغاز شده و تا  ۶فروردین
 ١٤۰۱ادامه دارد .همچنین این کارزار از کارزارهای
محیط زیستی بوده و از سوی بیش از  ۳هزار و ۷۷
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نفر امضا شده است.

شرکت پاریزپیشرو صنعت توسعه درنظردارد " یک دستگاه شیردوش  1واحدی و یک دستگاه سردخانه شیردو تنی به شرح ذیل " خود را از
طریق برگزاری مزایده به فروش رساند .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir
مراجعه و اسناد مذکوررا ازقسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاکات روزشنبه مورخ  1400/11/16درمحل دفترمرکزی شرکت
واقع درسیرجان ،محله کوی فرهنگیان ،بلوارپیروزی ،طبقه همکف ،پالک  ،36کدپستی -7816947838دبیرخانه-آقای اسدی می باشد .ضمناً
بازدید درروزسه شنبه مورخ  1400/11/12ازساعت  8الی  13برای متقاضیان بالمانع می باشد.

محل بازدید:جاده سیرجان –بردسیر رو به روی کارخانه آسفالت –روستای عباس آباد-دامداری گلستان پیشرو
ردیف

نوع دستگاه

سال ساخت

تضمین شرکت در مزایده

1

یک واحد ثابت شیردوش16واحدی مستقیم اتوماتیک-ساخت و مونتاژ شرکت روند شیر

1391

40.000.000

2

یک دستگاه سردخانه شیر دوتنی

1391

30.000.000

آگهی تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی فنی فشرده
شهرداری بروات در نظر دارد نسبت به جدولگذاری و پیاده رو سازی معابر سطح شهر (بلوار گلستان و  22بهمن) از طریق

برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای همراه با ارزیابی فنی فشرده اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست میشود ضمن

بررسی ردیف های زیر حداکثر تا ساعت  8صبح دوشنبه مورخ  1400/۱۱/۱۱جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات

خود به سایت تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  http://sso2.setadiran.ir1مراجعه نمایند.

 -۱برآورد اولیه پروژه  15میلیارد ریال میباشد .

شرایط شرکت در مزایده :

-۲محل تامین اعتبار پروژه اعتبارات استانی میباشد.

-1سپرده شرکت درمزایده به یکی ازصورت های ذیل :

 -چک تضمینی بانکی دروجه شرکت پاریزپیشرو صنعت توسعه

 -۳نوع تامین اعتبار با توجه به تخصیص بصورت نقدی و اسناد خزانه اسالمی میباشد.

 -ضمانت نامه بانکی معتبربه نفع شرکت پاریزپیشرو صنعت توسعه

 واریزوجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی-2شرکت درمزایده برای هریک یا کلیه اقالم مجازاست.

 -۴نحوه برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد.

 -۵هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

*این شرکت درقبول یا رد کلیه یا هریک ازپیشنهادات مختارمی باشد.

 -۶شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

* مدت اعتبارقیمت پیشنهادی دو ماه ازتاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره  09139565322آقای مهندس محیاپورتماس حاصل نمایند.

• جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره  034-41424328تماس حاصل نمایید.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

 -۷مدت انجام کار از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۶ماه می باشد.

 -۸سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره ( 09120416831امین شیهکی) تماس حاصل نمایند.
مسعود فاطمی مقدم -سرپرست شهرداری بروات

