
 محمد فاضلی رئیس اسبق مرکز امور اجتماعی
 آب و انرژی مطرح کرد:

 برای حل مسائل آب 
به یادگیری اجتماعی نیاز داریم

این  ندارند«  آبی کشور اطالعات کافی  »حدود ۴۰ درصد مردم درباره مسائل 
بخشی از نتیجه نگران کننده نظرسنجی ایسپا است که هفته گذشته منتشر شد. 

بر اساس گزارشی که ایسپا از این نظرسنجی...

طرح 57 هکتاری توسعه حرم شاهچراغ 
با حضور کارشناسان بررسی شد

 تخریب خانه های 
 تاریخی شیراز، پیروی

 از الگوی همیشگی

گزارش فائو نشان داد:

افزایش ماهانه قیمت 
جهانی مواد غذایی

 جمع  آوری بخشی
 از دکور های سریال 

»عفیف  آباد« 
ساخت  برای  آبیار، کارگردانی که  نرگس  ما|  |پیام 
»عفیف آباد«  باغ  به  الحاقاتی  »سووشون«  سریال 
اضافه کرده بود، سرانجام پس از اعتراضات ناچار به 
دکورها  از  بخشی  است  قرار  گفت  و  شد  توضیح 

جمع آوری شود.

»شهادت« یک مامور نیروی انتظامی 
 دوباره بحث اصالح قانون استفاده
از سالح توسط ماموران را داغ کرد

 سهل و ممتنع
 اصالح قانون

»قانون را اصالح کنید«، این مطالبه ای است که کاربران 
اصطالحا ارزشی در شبکه های اجتماعی پس از انتشار 
خبر »شهادت« مامور نیروی انتظامی در شیراز، مطرح 
کردند. مطالبه ای که خیلی زود سر از نهادهایی چون 
مجلس شورای اسالمی در آورد و رئیس قوه مقننه را 

بر آن داشت تا در پیام تسلیت خود... انرژ ی هسته ای پیش نیاز     انرژی های سبز
در صورت تصویب نهایی این طرح راکتورهای هسته ای برای مرحله گذار به انرژی های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۴5 مورد استفاده قرار می گیرند

کمیسیون اتحادیه اروپا در پی رسیدن به اهداف کربن خنثی تصویب کرد

| عضو گروه جامعه شناسی شهر و مطالعات 
منطقه ای انجمن جامعه شناسی ایران |

| محمدکریم آسایش |

دستفروش ها  می سوزند

به تازگی شاهد خبر خودسوزی دستفروشی 
در خرم آباد بودیم اما این اتفاق تازه ای نبود 
و قبال مواردی در شهرهای تهران، تبریز و 
خرمشهر رخ داده است. این ها به جز موارد 
ماموران  توسط  و شتم  اثر ضرب  بر  مرگ 
شهرداری در تهران و قم بوده است یا شکل 
های دیگِر خودکشی دستفروشان از جمله 
گلبرگ.اما  متروی  دستفروش  خودکشِی 
این تنها آتش به عنوان عناصر اربعه نیست 
شرایط  می سوزاند،  را  دستفروشان  که 
دشوار کار، فقدان بیمه و بازنشستگی، فقر، 
و  تحقیرآمیز  تبلیغات  سالمت،  مخاطرات 
ممنوعیت  ای  دوره  های  طرح  طردکننده، 
بساط گستری، همگی برای دستفروشان، 
انزوا  در  مثل خوره  هایی هستند که  زخم 
روحشان را آهسته می خورد و می تراشد.

مواجهه با دستفروشان ، اختصاص به این 
جناح یا آن جناح نداشته است و در دوره 
های مختلف شورا و شهرداری و شهرهای 
اهواز،  قم،  مختلف)تهران،تبریز،کرج، 
آبادان، خرمشهر، همدان، خرم آباد، فومن( 

شاهد آن بوده ایم.
سه  در  دستفروشان  با  شهرداری ها  مواجهه 
انگاره ریشه دارد: نخست تصویری از نظم معبر 
که تنها برای عبور کارکرد دارد و شهرداری ناظِم 
آن است، دوم، تعارض اصناف با دستفروشان 
و پیش فرضی مبتنی بر محق فرض کردن 
اصناف ، سوم، پیش فرض مبتنی بر بدمنظری 

دستفروشان به دلیل فقر.
در مورد انگاره نخست، پیاده رو بنابر تمامی 
جیکوبز  جین  نظریات  شهرسازی)از  اصوِل 
پیاده پذیرِی- اصول  و  نوشهرگرایان  تا 
و  کرومبک  و  کورتر  دانیل   -Walkabality
بانک جهانی( عرصه ای برای فعالیت پذیری، 
منشور  با  مطابق  و  است  درنگ  و  تعامل 
جهانی حق به شهر، ساکنان شهر حق دارند در 
فضاهای شهری به بیانگری، خالقیت و تأمین 

بپردازند. معیشت 
نادرستی آن به  از  انگاره دوم، جدا   در مورد 
های  گونه  اصناف  اینکه  )اول  عام  صورت 
تولیدی، عمده  اصناف  از  اعم  دارند  مختلف 
اول  بخش  دو  فروش که  خرده  و  فروش 
هیچ گونه تعارضی با دستفروشان ندارند و در 
بخش سوم هم الیه بسیار محدودی که قابل 

است(  بخشی  سامان  و  مدیریت 

 خودسوزی یک دستفروش در خرم آباد بار دیگر ناکارآمدی سیاست های شهرداری ها
 در مواجهه با دستفروشی را نشان داد
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شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
اصفهان گفت: شهرداری به اقتضای وظایفی که 
پاک  هوا  قانون  در  را  خود  سهم  دارد،  برعهده 
کاهش می دهد. فرزانه کالهدوزان با بیان اینکه 
بر  تمرکز  با  ششم  شورای  فعالیت  ابتدای  از 
مختلف  جلسات  تاکنون  هوا،  آلودگی  مشکل 
شده  برگزار  ذی ربط  مسئوالن  با  کارشناسی 
هوای  قانون  به  توجه  با  ایمنا گفت:  به  است، 
جمله  از  مختلف  دستگاه های  وظایف  پاک، 
به  نسبت  شهر  شورای  و  شهرداری ها  وظایف 
ادامه  او  است.  پاک مشخص شده  هوا  قانون 
بودجه مورد  ناوگان شهری،  نوسازی  برای  داد: 
پروژه  با  ارتباط  در  و  شده  گرفته  نظر  در  نیاز 
اولویت  و  دارد  وجود  ویژه  نگاهی  نیز  مترو 

است. ششم  شورای  اصلی 
شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
اوایل  از  ششم  شورای  کرد:  تصریح  اصفهان 
صنایع  مازوت سوزی  درباره  جلساتی  مهرماه 
خوب  بسیار  ارتباط  به  توجه  با  و  کرده  برگزار 

مجلس  نمایندگان  با  شورا  دوره  این  اعضای 
صورت  به  ماهیانه  جلسات  اسالمی،  شورای 
آن  اصلی  مباحث  می شود که  برگزار  مشترک 
اشاره  با  او  است.  اصفهان  شهر  هوا  آلودگی 
اصفهان،  در  مازوت سوزی  ازسرگیری  به 
اصفهان  صنعتی  شهر  در  شرایط  کرد:  تاکید 
گرفتن  قرار  لحاظ  به  شهرهای کشور  دیگر  با 
میان  در  محصور شدن  و  جغرافیای خاص  در 

است. متفاوت  بسیار  کوه ها، 
قانون، شهرک های  کرد: طبق  اظهار  کالهدوزان 
کیلومتری   ۵۰ شعاع  تا  نباید  صنعتی 
و  بی رویه  توسعه های  اما  گیرد؛  قرار  شهرها 
خود  مزاحم  مشاغل  اطراف که  شهرداری های 
شهر  شعاع  در  و  برده  بیرون  شهرشان  از  را 
میزان  افزایش  باعث  داده اند،  قرار  اصفهان 

است. شده  هوا  آلودگی 
او ادامه داد: با نگاه تخصصی به موضوع آلودگی 
آلودگی ها،  این  از  کدام  هر  درمی یابیم  هوا 
برای  الزم  باید شرایط  لذا  دارد؛  اثرات خاصی 

فراهم  صنعتی  شهرک های  در  فیلترها  نصب 
رئیسه شورای اسالمی شهر  شود. عضو هیئت 
ارتباط  در  استانی  تاکید کرد: کارگروه  اصفهان 
اصفهان  استاندار  ریاست  به  هوا  آلودگی  با 
پیگیری  را  مربوطه  مسائل  تا  شده  تشکیل 
که  وظایفی  اقتضای  به  شهرداری  البته  کند. 
پاک  هوا  قانون  در  را  خود  سهم  دارد،  برعهده 
کاهش می دهد. او با تاکید بر اینکه نمی توان 
تصریح  بود،  بی تفاوت  هوا  آلودگی  به  نسبت 
دستگاهی  هر  وظیفه  پاک  هوا  قانون  کرد: 
قرار  توجه  مورد  باید  که  کرده  مشخص  را 
بهتری  جوی  شرایط  تا  شود  اجرایی  و  گیرد 
کالهدوزان  باشیم.  شاهد  اصفهان  شهر  در  را 
هوا،  سردی  وجود  با  که  شرایطی  در  گفت: 
نیست  نیروگاه ها  نیاز  پاسخ گوی  گاز  مصرف 
است،  نشده  فراهم  نیز  الزم  زیرساخت های  و 
باید  بنابراین  تبدیل می شود؛  بحران  به  مسئله 
زیرساخت ها  ساختن  فراهم  فکر  به  تعامل  با 

باشیم. آینده  سال  برای 

در  اقتصادی،  جنگ  دلیل  به  شرایطی که کشور  در 
شرایطی ناهمگون و بیمارگونه قرار دارد، نمی توان عمل 
جراحی اقتصادی عمیقی در شاکله کشور انجام داد. به 
گزارش خانه ملت، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون 
نگاه  درباره  موضوع،  این  بیان  با  مجلس   ۹۰ اصل 
مجلس به حذف ارز ترجیحی، گفت: شرایط اقتصادی 
کشور، شرایطی نیست که بتوانیم وارد چنین ریسک 
اقتصادی شویم؛ از طرف دیگر بررسی مجلس نشان 
می دهد دولت سیزدهم هنوز نتوانسته در سال ابتدایی 
آغاز به کار خود، الیه های مدیریتی که قرار است اجرا 
کنندگان این قانون باشند را تغییر دهد. بخش عمده ای 
اجرا  را  ترجیحی  ارز  است حذف  قرار  مدیرانی که  از 
کنند از بدنه مدیریت دولت قبل هستند و در شرایط 
بالتکلیفی به سر می برند. مسئله این نیست که این 
افراد متعلق به دولت قبل هستند یا دولت جدید آنها 
را انتخاب کرده است، مسئله این است که این مدیران 
آنها  ثبات  مانع  وضع  این  و  دارند  بالتکلیف  شرایط 
می شود و قاعدتًا نمی توانند کار ریشه ای را اجرا کنند. 
این موضوع یک آسیب است چرا که هر اقدام، کنش و 

واکنش جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ در حالی 
که کنش ها و واکنش های اجتماعی در زمینه حذف ارز 

ترجیحی باید با تدبیر بسیار زیادی انجام شوند.
نکته دیگر  سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرد: 
این است که کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط نرمال 
علمی  لحاظ  از  صرفًا  نمی توانیم  ندارد،  قرار  ثابتی  و 
بررسی کنیم و بگوییم دو نرخی بودن ارز آسیب دارد 
یا ندارد. باید بدانیم در مورد کشوری صحبت می کنیم 
که به علت جنگ اقتصادی، ناکارآمدی های اقتصادی 
دولتمردان طی سال های گذشته و همچنین تحریم ها 
در شرایطی ناهمگون و بیمارگونه قرار دارد. خضریان با 
اشاره به اینکه در چنین شرایطی نمی توان عمل جراحی 
اقتصادی عمیقی در شاکله کشور انجام داد، تصریح 
کرد: ضمن اینکه برنامه کاربردی که دولت آن را برای 
اجرا به مجلس ارائه کرد، برنامه ای عملیاتی، کار شده و 
دقیق نبود. با توجه به همه این شرایط کمیسیون تلفیق 
درباره حذف یکباره ارز ترجیحی قانع نشد که شرایط 
کشور به گونه ای باشد که بتواند سال بعد وارد چنین 

اقدام جراحی گونه ای در حوزه اقتصادی شود.

 عضو شورای شهر اصفهان: 

شرایط برای نصب فیلترها در شهرک های صنعتی فراهم شود 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی در سال آینده 

عملیاتی و دقیق نبود
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6ادامه در صفحۀ

آب جارو نیست

روابط عمومی اداره کل نوسازی،توسعه 
ه ۴وتجهیز مدارس استان کهگیلویه وبویراحمد
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علی صفری شهردار نظر آباد

اصالحیه آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در خصوص آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت 
تبلیغات محیطی و ساخت پل عابر پیاده اصالح می گردد تاریخ انتشار1۴۰۰/11/۲۴ 
مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 1۴۰۰/1۲/۰۲ ساعت 1۴:3۰ و مهلت ارسال پیشنهاد 
تاریخ  و   Www.setadiran.ir سامانه  در  ساعت 1۴:3۰  تاریخ1۴۰۰/1۲/1۴  تا 

بازگشایی پاکات تاریخ 1۴۰۰/1۲/15 ساعت 1۴:3۰ می باشد

آگهی دعوت 
به مناقصه عمومی 

یک  مرحله ای

نوبت دوم
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اولین باری که ماجرا رسانه ای شد، بامداد 
چهارشنبه بود اما انتشار گسترده آن به ظهر 
نیروی  مامور  پنجشنبه موکول شد: »یک 
انتظامی در درگیری با فردی قمه به دست 
به دست در  به شهادت رسید.« فرد قمه 
به  اجتماعی  شبکه های  در  ماجرا  ادامه 
شد.  معرفی  اوباش«  و  »اراذل  عنوان 
مامور،  آن  نام  شد که  مشخص  ادامه  در 
»سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر« است. او 
از قرار معلوم در این درگیری تنها نبوده و 
فرد قمه به دست که تا لحظه نگارش این 
گزارش نامی از او در شبکه های اجتماعی 
و رسانه های ارتباط جمعی به میان نیامده، 
یک سرباز وظیفه را هم مجروح کرده است. 
نام سرباز هم تا این لحظه مشخص نیست 
اما دو تصویر از او در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده، تصاویری که حاکی از جراحت 
شدید وارده به اوست و بار دیگر انتقادات 
به ستاد کل نیروهای مسلح بابت سربازی 
اجباری و ایجاد خطر برای جوانان را شکل 
اصطالحا  برخی کاربرانی که  همزمان  داد. 
»ارزشی« خوانده می شوند از ضعیف بودن 
انتظامی  نیروی  ماموران  از  قانون  حمایت 
اوباش«  و  »اراذل  با  مواجهه  هنگام  در 
به  هم  آنها  اشاره  آوردند.  میان  به  سخن 
انتظامی است.  نیروی  مامور  باختن  جان 
نیروی  فیلم منتشر شده، مامور  براساس 
فرد  سمت  به  را  اسلحه  اگرچه  انتظامی 
مهاجم می گیرد ولی از آن استفاده نمی کند 
و بیشتر می کوشد از دست مهاجم فرار کند. 
رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان 
علی  باختن  درباره شیوه جان  فارس هم 
»فارس« گفت:  خبرگزاری  به  رنجبر  اکبر 
»برابر قرائن به دست آمده یک خودروی 
پراید، تردد ماشین پلیس را رصد می کرده 
یک  به  پلیس  ماشین  وقتی  آنجا که  تا 

خودروی  یک  از  قاتل  می رسد  رستوران 
پراید که متوقف شده بود پیاده شده و به 
سمت ماشین پلیس آمده و در وهله اول 
را زخمی  او  و  زده  به سرباز ضربه  با قمه 
که  ما  رشید  مامور  طرف  آن  از  می کند؛ 
از  را می بیند در راستای دفاع  این صحنه 
از ماشین پیاده شده، اسلحه  جان سرباز 
خود را مسلح کرده و بدون آن که شلیک 
کند_در راستای حفظ جان مردم و همچنین 
قوانین موجود_به مجرم هشدار داده و به 
سمت او رفته و با او درگیر می شود؛ که در 
نهایت در این درگیری فرد مهاجم با قمه 
و هنگامی  زده  پاسگاه ضربه  به جانشین 
که او می افتد ضربه ای نیز به گلوی او زده 
می کند.«فرد  فرار  و  شده  خودرو  سوار  و 
مهاجم دیروز بازداشت شد. اولین بار حدود 
ساعت 12 شب پنجشنبه بود که کانال های 
تلگرامی منتسب به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با انتشار فیلمی از بازداشت »قاتل« 
این مامور نیروی انتظامی در »کمتر از 2۴ 
فردی  فیلم،  این  در  دادند.  خبر  ساعت« 
نمایش داده شده بود که با لهجه شیرازی، 
آدرس محل قرارگیری تلفن همراه خود را 
می داد اما حدود ساعت 11 ظهر پنجشبه، 
این خبر از سوی نیروی انتظامی تکذیب 
بود  ظهر   3 حدود  ساعت  سرانجام  شد. 
که خبرگزاری تسنیم به نقل از سید کاظم 
استان  دادگستری  کل  رئیس  موسوی، 
فارس نوشت که »این قاتل دقایقی قبل در 
شهرستان شیراز دستگیر شد.« این خبر اما 
پایان کار نبود. مطالبات برای اصالح قانون 
ادامه داشت. همزمان دادستان کل کشور به 
دادستانی های سراسر ایران دستور داد که 
اقدامات الزم برای حمایت از ماموران نیروی 
انتظامی برای برقراری امنیت در مقابل اراذل 

و اوباش را در دستور کار قرار دهند.

 چرا اصالح قانون؟
اشاره منتقدان به »قانون به کارگیری 
مسلح  نیروهای  ماموران  توسط  سالح 
در موارد ضروری« مصوب دی ماه سال 
73 است. قانونی که اگرچه در سال های 
همراه  اصالحاتی  با  آن  مفاد  برخی  بعد 
و  گاه  و  است  حاکم  همچنان  اما  شد 
مواجه  تیزی  و  تند  انتقادات  با  بی گاه 
احتماال  اخیر  انتقادات  خصلت  می شود. 
است.  مجلس  نمایندگان  حمایت 
مجلس  رئیس  قالیباف،  محمدباقر 
شورای اسالمی در پیام تسلیت خود در 
نوشت: »شهادت مظلومانه  زمینه  همین 
مامور وظیفه شناس شهید  علی اکبر رنجبر 
و  دردناک  اوباش  و  اراذل  با  درگیری  در 
آسایش  و  جامعه  امنیت  است؛  جانکاه 
مردم جز با فراهم کردن زمینه های اعمال 
نخواهد  تامین  پلیس  قاطعیت  و  اقتدار 
شد. ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی 
انتظامی در اسرع وقت اصالحات مورد نیاز 
»قانون استفاده از سالح« برای مامورین 
به مجلس  را  ناجا  برکف  جان  و  شجاع 
دستور  در  نوبت  از  خارج  تا  کنند  ارائه 
بابک  گیرد.«  قرار  تصویب  و  رسیدگی 
پژوهش های  مرکز  رئیس  نگاهداری، 
مجلس نیز در توئیتر خود با تاکید بر لزوم 
اصالح قانون نوشت: »شهادت مظلومانه 
عزیز  فرزندان  از  یکی  رنجبر،  اکبر  علی 
کشور در نیروی انتظامی، بار دیگر نیاز به 
اصالح قانون نحوه استفاده از سالح برای 
افزایش اقتدار پلیس در برخورد با اراذل و 
اوباش را گوشزد کرد. از همکارانم خواستم 
این  نویس اصالح  اسرع وقت پیش  در 
قانون را آماده کنند.« بعد از این اظهارات 
نیروی  کل  فرمانده  اشتری،  حسین 
اصالح  خواستار  اظهاراتی  در  انتظامی 

قانون استفاده از سالح به طور »جدی و 
عاجل« شد.همه این اظهارات احتماال به 
تبصره 3 بند 1۰ ماده 3 قانون استفاده از 
سالح توسط ماموران اشاره دارد. در این 
در  مسلح  »ماموران  است:  آمده  تبصره 
کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی 
اوال  نمایند که  استفاده  از سالح  مجازند 
نداشته  سالح  بکارگیری  جز  چاره ای 
مراتب:  امکان  صورت  در  ثانیًا  باشند، 
تیراندازی کمر   - هوایی، ب  تیر   - الف 
باال  را  به  تیراندازی کمر   - ج  پایین،  به 
این  معتقدند که  منتقدان  رعایت کنند.« 
تبصره دست ماموران در مواجهه با »اراذل 
و اوباش« را بسته است. در نقطه مقابل 
و حقوق دانانی که شرط  وکال  اما هستند 
و شروط در نظر گرفته شده در این ماده 
شهروندی  حقوق  حفظ  برای  اقدامی  را 
مردم و جلوگیری از اقدامات خالف قانون 
یکی  می کنند.  توصیف  ماموران  توسط 
به  او  این وکال علی مجتهدزاده است.  از 
ضمن تاکید بر لزوم در نظرگیری مجازات 
نیروی  مامور  این  قاتل  برای  قانونی 
انتظامی، تاکید می کند که نمی توان قانون 
به شکلی اصالح کرد که دیگر توجهی  را 
به حقوق مردم و متهمان در آن نشود. از 
نظر مجتهدزاده افزایش اختیار ماموران از 
سالح بدون درنظرگرفتن شرایط خاص را 

می داند.  خطا  و  ناکارآمد  راهبردی 

 اصالح قانون؛ پاک کردن
 صورت مساله

آنچه در یکی دو روز گذشته و با باالگرفتن 
انتظامی  نیروی  ماموران  از  حمایت  تب 
صحیح  آموزش  عدم  شد،  واقع  مغفول 
است.  خطر  مواقع  با  مواجه  برای  آنان 
عنوان  به  دلیریان  حسین  موضوعی که 
خبرنگار دفاعی و البته یکی از کارشناسان 
شخصی  صفحه  در  اصولگرایان  نظامی 
خود در شبکه اجتماعی توئیتر بر آن تاکید 
کرد و با اشاره به فیلم حمله فرد مهاجم به 
علی اکبر رنجبر، نوشت: »ولله قسم ناجا 
بیش از اصالح قوانین مربوط به مقابله با 
به تجهیزات  از سالح،  اوباش و استفاده 
نیاز  نیروهایش  بیشتر  آموزش  و  بهتر 
با  البته  دلیریان  اظهارات  این  دارد.« 
انتقاداتی از سوی سایر اصولگرایان همراه 
شد. آنان تاکید داشتند که مامور نیروی 
انتظامی باید به سادگی اجازه استفاده از 
سالح را داشته باشد حال آنکه تجهیزات 
مورد استفاده توسط پلیس در کشورهای 
پیشرفته تر  مراتب  به  یافته،  توسعه 
آنکه  ضمن  است.  ایرانی  ماموران  از 
برای  سالح گرم  از  استفاده  آسان سازی 
ماموران می تواند مخاطرات خاص خود را 
به  رو  این  از  باشد.  داشته  همراه  به  نیز 
نظر می رسد اصالح قانون و افزایش چتر 
حمایتی دادگستری ها از ماموران نیروی 
موجبات  نمی تواند  تنهایی  به  انتظامی 
آورد.  همراه  به  را  فعلی  معضالت  حل 
ماموران برای استفاده از سالح گرم خود 
باید موظف به رعایت اصولی مشخص و 
باید  همزمان  اما  باشند  تفسیر  غیرقابل 
آنقدر تجهیز باشند و آموزش دیده باشند 
که در مواقع خطر، اوال جان خود را حفظ 
کنند و ثانیا اجازه گسترش خطر و ایجاد 
ندهند.  را  شهروندان  دیگر  برای  مشکل 
انتظامی  نیروی  ماموران  آموزش  مساله 
از آن نظر حائز اهمیت است که در هفته 
گذشته فیلم هایی از نحوه حضور ماموران 
نیز در شبکه های  در صحنه های درگیری 
اجتماعی منتشر شد که هر کدام از آن ها 
انتقاداتی را به همراه داشت. باید دید در 
آینده اتفاقی در این زمینه رخ خواهد داد 
یا تب موقتی است و همچون ده ها مساله 

می شود.  فراموش  دیگر 

»شهادت« یک مامور نیروی انتظامی دوباره بحث اصالح قانون استفاده از سالح توسط ماموران را داغ کرد

سهل و ممتنع اصالح قانون
نیروی انتظامی، رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش ها خواستار اصالح قانون شدند، دادستان کل کشور از اقدام قاطع گفت

تکذیب نامه ۲۰۰ صفحه ای 
 سعید جلیلی به رهبری

 در انتقاد از مذاکرات وین
جلیلی  سعید  دفتر  اعضای  از  یکی 
عضو  به  منتسب  صفحه ای   2۰۰ نامه 
»خیالی«  را  ملی  امنیت  شورای عالی 
خواند و با تعبیر »خبرسازی های سازمان 
یافته« آن را تکذیب کرد. عباس رنجبر با 
طعنه به انتشار خبرهایی از جزئیات نامه 
منتسب به جلیلی، اصل نامه را »خیالی« 
خواند و با تعبیر »خبرسازی های سازمان 
رنجبر  تکذیب کرد.  را  آن  تلویحا  یافته« 
»سه  عنوان  با  دیگر  توئیتی  رشته  در 
فریم از واقعیت!« از »یک گزارش دقیق 
که  داده  خبر  صفحه ای«   13۶ مفصل  و 
در  سایه  دولت  خارجی  کارگروه سیاست 
مرداد 1۴۰۰ و برای ثبت در تاریخ سیاسی 
کشور، آن را تهیه کرده بود. به گفته رنجبر 
گزارش  آخرین  ارزیابی  به  گزارش  این 
پرداخته  برجام  درباره  مجلس  به  ظریف 
و به شکلی مستند، تمام ادعاهای خالف 
عضو  توئیت  در  می کرد.  رد  را  وی  واقع 
»طبق  است:  آمده  جلیلی  سعید  دفتر 
۹ "قانون اقدام متناسب و  1 ماده  تبصره 
در  ایران  اسالمی  دولت جمهوری  متقابل 
 ،)13۹۴ مهر   21 )مصوب  اجرای  برجام" 
وزیر امور خارجه موظف بوده روند اجرای 
توافقنامه را هر سه ماه یک بار به مجلس 
ظریف  آخر  گزارش  اما  دهد؛  گزارش 
گسترده تری  و  مختلف  موضوعات  دامنه 
محمدجواد  ظریف  است.  برداشته  در  را 
 2۰ مورخ   ۶۴2۸۶27 شماره  نامه  در 
آخرین(  )و  "بیست و دومین   ،1۴۰۰ تیر 
جامع  برنامه  اجرای  سه ماهه  گزارش 
تقدیم  را  )برجام("  مشترک  اقدام 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
عضو  کرد.«  اسالمی  شورای  مجلس 
»ناشیانه«  ضمن  پایان،  در  جلیلی،  دفتر 
یافته  سازمان  »خبرسازی های  خواندن 
در  واقعی«  »خبر  داده که  وعده  اخیر«، 
راه است. اخیرا در فضای مجازی خبری 
منتشر شد مبنی بر این که سعید جلیلی، 
جمهوری  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
به  صفحه ای   2۰۰ نامه ای  در  اسالمی 
رهبری،  جمله  از  نظام  عالی  مقامات 
آن  خالل  در  و  انتقاد  مذاکرات  روند  از 
با  مذاکره  موضوع  در  را   پیشنهاداتی 

است. کرده  مطرح  آمریکا 

تکذیب تذکر رئیسی به وزارت 
کار درباره انتصابات فامیلی

ویزا  صدور  عدم  به  اسالمی  جمهوری  دولت  سخنگوی 
برای اعضای تیم ملی کشتی ایران از سوی ایاالت متحده 
آمریکا واکنش نشان داد. علی بهادری جهرمی در صفحه 
شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: »ممانعت 
دولت آمریکا از صدور روادید اعضای تیم ملی کشتی ایران 
بار دیگر نمایان کرد، جابجایی دولت ها تغییری در رویه 
ایجاد  ایاالت متحده  ضد مردمی و ضد حقوقی دولت 
نمی کند.« بهادری جهرمی همچنین در اظهاراتی جداگانه به 
مساله انتصابات فامیلی صورت گرفته در وزارت کار و تذکر 
رئیسی به این وزارتخانه واکنش نشان داد و به خبرگزاری 
ایسنا گفت: »در جلسات مختلف تخصصی، کارشناسی 
یا مسئوالن مختلف با رئیس جمهور مباحث متعددی 
مطرح می شود که بعضا رئیس جمهور موارد را به مراجع 
ذیصالح ارجاع می دهند. در یکی از جلسات اخیر جمعی 
از نمایندگان با رئیس جمهور که به صورت منظم برگزار 
می شود، ادعاهایی در خصوص برخی انتصابات مطرح شد 
که محدود به یک وزارت خانه هم نبود. رئیس جمهور هم 
به صورت کلی قاعده و روش دولت در این حوزه را تبیین 
کردند که هم در مرحله احراز شرایط اولیه و هم نظارت 
بر عملکرد و استمرار شرایط دقت نظر صورت می گیرد و 
اعالم شد چنانچه موارد مستندی وجود داشته باشد باید 
به مراجع ذی صالح در دولت ارائه شود. البته تا جایی که 
بنده در جریان هستم هم هنوز هیچگونه مستند یا گزارش 
خاصی در این رابطه ارائه نشده است. لذا هیچگونه دستور 
خاصی نسبت به وزیر خاص یا انتصاب خاصی صادر نشده 
و صرفا رویه معمول و روال عادی دولت در رسیدگی و 

نظارت بر موضوعات تبیین شده است.«

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

تهاتر نفت در برابر محصوالت 
کشاورزی را ادامه می دهیم

ما توانستیم در حد چند صد هزار تن مشتقات نفتی 
دریافت  دامی  نهاده های  آن  ازای  در  و  برزیل صادر  به 
کنیم؛ مشکالتی در بین این راه وجود داشت اما در حال 
حاضر حل شده اند و حجم مبادالت در حال گسترش 
است. ذبیح هللا اعظمی ساردویی با بیان این خبر گفت: 
تهاتر نفت با محصوالت کشاورزی نخستین بار در دولت 
سیزدهم مطرح شده است از این رو ما وزیر نفت، معاونان 
به کمیسیون  را  پتروشیمی  شرکت های  روسای  و  او 
کشاورزی  کمیسیون  عضو  خواندیم.  فرا  کشاورزی 
مواد  صادرات  هدف  کشورهای  از  یکی  مجلس گفت: 
پتروشیمی به خصوص کود ازته کشور برزیل است از سوی 
دیگر این کشور یکی از تامین کنندگان اصلی ذرت، کنجاله 
سویا و گوشت ما است، از این رو مقرر شد شرکت های 
پتروشیمی ازته که نیاز مبرم این کشور است را تامین و در 
مقابل این کشور نیازهای ما در زمینه محصوالت کشاورزی 
داریم که همین  در حال حاضر تالش  برطرف کند.  را 
با محصوالت  تهاتر نفت و مشتقات آن  رویکرد یعنی 
کشاورزی را با دیگر کشورها پی بگیریم و بررسی کنیم 
که با کدام کشورها می توانیم در این زمینه مبادله داشته 
باشیم. به عنوان مثال روسیه یکی از اصلی ترین کشورهای 
تامین کننده گندم ما است اما نمی توانیم به این کشور 
مشتقات نفت بدهیم و از آنها تقاضای گندم کنیم چرا که 
این کشور خود نفت دارد.اما در مورد برزیل ما توانستیم 
در حد چند صد هزار تن مشتقات نفت به برزیل بدهیم 
و در ازای آن نهاده های دامی دریافت کنیم؛ مشکالتی در 
بین این راه وجود داشت اما در حال حاضر حل شده اند 
و حجم مبادالت در حال گسترش است. این نماینده 
مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه ای وجود 
دارد که از محل تهاتر نفت بخشی از آن برای خودکفایی 
تولید برنج تخصیص داده  شود؟ گفت: چنین مسئله ای 
اما اگر ما  در کمیسیون کشاورزی مطرح نشده است 
خواهان خودکفایی در تولید برنج هستیم با بازسازی و 
نوسازی کارخانه های شالی کوبی و زه کشی ۵۰۰ هزار هکتار 
از اراضی شمالی و تقویت آب بندان های شمال کشور به 

این مهم دست خواهیم یافت.

واکنش رئیس مرکز 
بررسی های استراتژیک 

ریاست جمهوری به 
هجمه ها علیه زبان فارسی

استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
هجمه  به  واکنش  در  ریاست جمهوری 
این  فارسی،  زبان  به  ایران ستیزان  اخیر 
کنشگری مغرضانه را یکی از بخش های 
بدخواهان  بلندمدت  برنامه ریزی  پازل 
ایران برای ایجاد شکاف زبانی، قومی و 
عقیدتی دانست. در پی پخش برنامه ای 
فارسی  بی بی سی  در  فارسی  زبان  علیه 
القای  در  سعی  منتقدان  دید  از  که 
عقیدتی«  و  زبانی  قومی،  »شکاف های 
در ایران داشت، محمد صادق خیاطیان، 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
ابراهیم  ریاست جمهوری در دولت سید 
مطرح  موارد  از  انتقاد  ضمن  رئیسی، 
ایرانیان  مهربانانه  همزیستی  بر  شده، 
مقام  این  کرد.  تاکید  یکدیگر  کنار  در 
در  خود  شخصی  صفحه  در  مسئول 
نوشت:  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه 
اقوام،  از  زیبایی  رنگین کمان  »ایران 
همزیستی  زبان هاست.  و  مذاهب 
پیش  قرن ها  از  مردم که  این  مهربانانه 
روشن  یافته، گواهی  امتداد  امروز  به  تا 
پروپاگاندیست هایی  ادعاهای  بطالن  بر 
است که -به اسم رسانه نگار- در آسمان 
ایران  تالشی  و  تجزیه  رویای  لندن 
برنامه ریزی  می کنند.  رصد  را  یکپارچه 
برای ایجاد شکاف های قومی و زبانی و 
دیرینه  سابقه ای  البته  ایران  در  عقیدتی 
دارد  مرزوبوم  این  بدخواهان  میان  در 
منزل  به  همیشه  مثل  کج  باِر  این  اما 
مقهور  و  هوشیارند  ایرانیان  نمی رسد. 
مغرضانه  فضاسازی های  قبیل  این 
و  ادب  و  شعر  زبان  فارسی  نمی شوند. 
است.  ایرانیان  همه  به  متعلق  و  تمدن 
این  کهن  میراث  ملی،  سرمایه  این 
همدلی  انسجام،  تسبیح  نخ  و  سرزمین 
ماست.  میهن  اقوام  همه  همزبانی  و 
منافاتی  البته  زبان  این  داشتن  دوست 
با تعزیز و تعلیم و حفظ زبان های محلی 
فرهنگ  پشتوانه  هم  زبان ها  این  ندارد. 
آنها  از  دل  و  جان  با  اگر  و  هستند  ما 
فرهنگ  از  مهمی  بخش  نکنیم،  صیانت 

رفت.« خواهد  دست  از  ما  مشترک 

محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس: امنیت جامعه و 
آسایش مردم جز با فراهم 
کردن زمینه های اعمال اقتدار و 
قاطعیت پلیس تامین نخواهد 
شد. ستاد کل نیروهای مسلح 
و نیروی انتظامی در اسرع 
وقت اصالحات مورد نیاز »قانون 
استفاده از سالح« برای ماموران 
شجاع و جان برکف ناجا را 
به مجلس ارائه کنند تا خارج 
از نوبت در دستور رسیدگی و 
تصویب قرار گیرد

مذاکره کننده ارشد آمریکا در 
وین از نتیجه رایزنی های خود 
با کشورهای عربی و کره جنوبی 
درباره برجام ابراز رضایت کرده 
و همزمان خبرنگار وال استریت 
ژورنال به نقل از منابع ایرانی 
و اروپایی از در دسترس بودن 
توافق هسته ای میان جمهوری 
اسالمی و کشورهای 1+۴ داد.

»قانون را اصالح کنید«، این مطالبه ای است که کاربران اصطالحا ارزشی در شبکه های اجتماعی پس از انتشار خبر »شهادت« 
مامور نیروی انتظامی در شیراز، مطرح کردند. مطالبه ای که خیلی زود سر از نهادهایی چون مجلس شورای اسالمی در آورد 
و رئیس قوه مقننه را بر آن داشت تا در پیام تسلیت خود، صراحتا از لزوم اصالح قانون به کارگیری سالح توسط ماموران در 
شرایط اضطراری سخن به میان آورد. اظهاراتی که از زبان فرمانده نیروی انتظامی و البته رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
هم مطرح شد اما در این میان بودند چهره هایی که ایراد را نه در قانون بلکه در آموزش ماموران از یک سو و از سوی دیگر 

تجهیزات مورد استفاده توسط آنان می دانستند.

دیپلماسی

|  
س
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 تحرکات ایاالت متحده آمریکا و نوشته رسانه های آمریکایی
از افزایش احتمال احیای برجام حکایت دارد

توافق در دسترس است
نمایندگان  بازگشت  برای  وین  مذاکرات 
موسوم  هسته ای  توافق  عضو  کشورهای 
به  آمریکا  متحده  ایاالت  و  برجام  به 
و  اجازه  کسب  برای  خود  پایتخت های 
شده  متوقف  مربوطه  مسئوالن  با  مشورت 
خطیب زاده،  سعید  این  از  پیش  است. 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این توقف 
باالی  شانس  از  و  دانسته  عادی  امری  را 
احیای برجام در صورت اتخاذ تصمیم توسط 
این  از  پیش  بود.  آمریکایی گفته  مقامات 
نیز رسانه های اروپایی اصرار ایران بر ضمانت 
این  دوباره  خروج  از  پرهیز  بر  مبنی  آمریکا 
کشور از توافق هسته ای را به عنوان یکی از 
شروطی معرفی کرده بودند که روند مذاکرات 
را با کندی مواجه کرده است. ایران همچنین 
که  است  تحریم هایی  همه  لغو  خواستار 
دولت  در  برجام  از  خروج  از  پس  آمریکا 
دونالد ترامپ علیه ایران اعمال کرد. مقامات 
آمریکایی نیز از لزوم بازگشت تمام و کمال 
با  خود گفته اند.  هسته ای  تعهدات  به  ایران 
برخی  و  اخیر  تحوالت  اما  موارد  این  همه 

رایزنی های فرابرجامی صورت گرفته از سوی 
امیدواری ها  آمریکا،  متحده  ایاالت  مقامات 
برای حصول توافق در وین و احیای برجام 
و لغو تحریم های جمهوری اسالمی را بیشتر 
به  که  تحریم هایی  است.  کرده  گذشته  از 
زعم ناظران در صورت لغو شدن و باز شدن 
دولت  می تواند  ایران،  مالی  شریان های 
ابراهیم رئیسی را از مخمصه اقتصادی که در 

دهد. نجات  شده،  آن گرفتار 
از  یکی  دغدغه های کشورهای عربی همواره 
موارد مورد توجه آمریکا برای توافق با ایران 
است از همین رو مذاکراتی را به طور جداگانه 
با آنان ترتیب می دهد. نماینده ویژه آمریکا 
گفت وگو  توییتری   پیامی  در  ایران  امور  در 
خود با نمایندگان کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس و اردن درباره مذاکرات وین را 
نوشت:  مالی  رابرت  توصیف کرد.  »خوب« 
»امروز گفت وگوی خوبی با نمایندگان شورای 
همکاری خلیج فارس و اردن درباره مذاکرات 
ادامه دار برای بازگشتی دوجانبه به پایبندی به 
برجام ]توافق هسته ای[ داشتم. از آن جا که 

مذاکرات در هفته های آتی به نتیجه  خواهد 
در  شرکایمان  با  دقیق  رایزنی  به  ما  رسید، 
منطقه ادامه خواهیم داد.« معاون وزیر امور 
خارجه کره جنوبی نیز رایزنی هایی را با رابرت 
بلوکه  پول های  آزادسازی  روند  درباره  مالی 
جونگ کان  است.  داده  ترتیب  ایران  شده 
گفت وگو  درباره  توییترش  صفحه  در  چوی 
مالی،  رابرت  »با  نوشت:  مالی  رابرت  با 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره این 
سمت  به کدام  برجام  احیای  مذاکرات  که 
پیش می رود و درباره روش های هموار کردن 
خارجه  امور  وزارت  کردم.  گفت وگو  شرایط 
علی  دیپلماتیک  تالش های  از  جنوبی  کره 
اولیانوف  میخائیل  مورا،  انریکه  باقری کنی، 
و تروئیکای اروپا در وین، حمایت می کند.«

سبب  مذاکرات  این  از  طرفین  رضایت  ابراز 
شود.  بیشتر  توافق  برای  امیدها  تا  شده 
استریت  وال  خبرنگار  نورمن،  الرنس 
همین  در  توییتی  در  روز  پنج شنبه  ژورنال 
و  آمریکایی  ایرانی،  نوشت: »مقامات  راستا 
توافق  حصول  شانس  می گویند که  اروپایی 

باقی  هنوز  مهمی  است. حفره های  رفته  باال 
است. اما تمرکز مذاکرات بر روی تصمیمات 
است.  نهایی گذاشته شده  و  اصلی  کلیدی، 
اصلی  مذاکره کنندگان  که  می رود  انتظار 
بازگردند.«  وین  به  شنبه  یا  جمعه)دیروز( 
مسائل  کارشناس  قهرمان پور،  رحمان 
بین الملل نیز در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا 
آن را منتشر کرده، توافق را نزدیک خوانده و 
گفته است: » شواهد و قرائن نشان می دهد 
که بخشی از تحریم ها لغو می شود و بخشی 
دیگر به مذاکرات در آینده و چگونگی اجرای 
معتقد  پور  قهرمان  می شود.«  منوط  برجام 
است که »بعد از مذاکرات وین، مذاکرات به 
اشکال دیگر ادامه پیدا می کند و این بحثی 

نحوی که  به  داشت  قطر هم  امیر  است که 
ایران با کشورهای منطقه نوعی از مذاکرات را 
داشته باشند و به تدریج بخش های باقی 
مانده از تحریم ها به شکلی رفع شود.« این 
همچنین گفته  بین الملل  مسائل  کارشناس 
می دهد که  نشان  مواضع  و  »شواهد  است: 
این که  مگر  است،  دسترس  در  االن  توافق 
تصمیم سیاسی در این چند روز چیز دیگری 
روند  ببینیم.  و  باشیم  منتظر  باید  باشد؛ 
تصمیم  روند  اما  است  مشخص  مذاکرات 
زیادی  متغیرهای  تابع  توافق  درباره  گیری 
است که در تصمیم نهایی مهم هستند. فعال 
احتمال اینکه تصمیم به توافق باشد، زیادتر 

نمی شود.« توافق  بگوییم  است که  آن  از 
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میان  مشاجره  سال  یک  از  پس  طرح  این 
آن  در  که  رسیده  تصویب  به  اعضا  کشورهای 
با  سرمایه گذاری هایی  نوع  چه  کنند  مشخص 
محیط زیست سازگارند. در این قانون بر سهم 
مهم انرژی هسته ای برای گذار به کربن زدایی از 
کره زمین تاکید می شود. انجمن جهانی هسته ای 
درجه بندی  در  هسته ای  انرژی  شدن  اضافه 
انرژی های مورد استفاده در اتحادیه اروپا را نقطه 
آغاز توسعه ای می داند که سرمایه گذاران صنعتی را 
مطمئن می کند برنامه های نیروگاه های هسته ای 
با اهداف سازگاری با محیط زیست اتحادیه اروپا 
در یک راستا قرار دارند. با این حال کمیسیون 
اروپا معیارهای غیرمنطقی فنی را نیز مشخص 
کرده که توجیه علمی ندارند و پیش بینی می شود 
مخالفت  هایی را از سوی برخی کشورها برانگیزد. 
انجمن جهانی  کل  مدیر  بیلبائو،  به گفته ساما 
هسته ای، تصویب این قانون کمیسیون اروپا نقطه 

عطف بسیار مهم و بزرگی است که جامعه مالی 
بین المللی نمی تواند آن را در نظر نگیرد. بیلبائو 
به  برای گذار  انرژی هسته ای  تاکید می کند که 
سال های  تا  و  است  الزم  انرژی های کم کربن 
انرژی  آتی  از چشم انداز  به عنوان بخشی  سال 
تحقیقات  مرکز  می ماند.  باقی  اروپا  اتحادیه 
مشترک جوالی گذشته انرژی هسته ای را مورد 
ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسید که انرژی 
هسته ای با معیارهای سازگاری با محیط زیست 
هماهنگی بسیاری دارد. در این قانون همچنین 
با توجه گزارشی از کمیسیون اقتصادی اروپا در 
سازمان ملل آمده که نشان می دهد انتشار گازهای 
گلخانه ای و اثرات محیط زیستی انرژی هسته ای 
انرژی های  منابع  از  کمتر  حتی  و  کم  بسیار 
تجدیدپذیر است. توافق بر سر متن این قانون 
باعث بازسازی اعتبار علمی چارچوب تامین مالی 
پایدار در اتحادیه اروپا می شود و نشان دهنده گام 

تحسین آمیز کمیسیون اروپاست که در ابتدا قصد 
داشت انرژی هسته ای را به طور کامل از قانون 
حذف کند. اما آنچه مشخص است اینکه نگاه 
کمیسیون اروپا به این مدرک علمی محکم جزئی 
است. انرژی هسته ای در طبقه بندی انرژی های 
مورد استفاده می گیرد اما فقط برای طی کردن 
هسته ای  رآکتورهای  است  قرار  گذار.  مرحله 
موجود تا سال 2۰3۰ و رآکتورهای جدید تا سال 
2۰۴۵ از رده خارج شوند. بنا بر این قانون تعداد 
آنها استفاده  از  پروژه های هسته ای که می توان 
کرد بسیار محدود خواهد بود. تمام رآکتورهای 
از »سوخت  باید تا سال 2۰2۵  کنونی و جدید 
مقاوم در برابر حادثه« و برخی ملزومات دیگر 
برای تاسیسات دفع زباله های عملیاتی استفاده 
کنند. این ملزومات فراتر از قوانین کنونی هسته ای 
دولتی و اروپایی است و به همین ترتیب هم 
چالش برانگیز است و هم در برخی موارد اجرای 

آن غیر قابل ممکن خواهد بود. بیلبائو می گوید: 
پایدار  هسته ای  است-انرژی  ثابت شده  »علم 
که  داشته  حق  تاکنون  اروپا  است. کمیسیون 
فشارهای سیاسی مبنی بر حذف انرژی هسته ای 
از درجه بندی قانونی را رد کند. اما به دنبال سازش 
قابل قبول سیاسی، شرایطی را وضع کرده که هم 
توجیه علمی ندارد و هم برای دیگر فناوری های 
انرژی اجرا نمی شود. این موضوع مانع دستیابی 
خود  زیستی  محیط  و  انرژی  اهداف  به  اروپا 
می شود.« بیلبائو در ادامه می گوید که در واقعیت، 
قوانین کنونی اتحادیه اروپا که تمام جوانب تولید 
از جمله مدیریت طوالنی مدت  انرژی هسته ای 
زباله های  و  هسته ای  مصرف شده  سوخت 
رادیواکتیو را تحت کنترل خود قرار داده فراتر از 
فعالیت های  شوند  مطمئن  تا  سختگیرانه است 
تاسیسات هسته ای سازگار با محیط زیست است. 
این طرح قانون حاال به پارلمان و شورا می رود 

که باید در فرصتی حداکثر ۶ ماهه به تصویب 
اوایل سال  از  بیاورد،  اگر رای  یا رد شود.  برسد 
آینده اجرایی می شود. معیارهای نظارتی نیز هر 
3 سال یکبار بازنگری خواهند شد. انجمن جهانی 
هسته ای نیز امیدوار است که این بازنگری ها در 
آینده اجازه اعمال تغییر در این معیارها و چارچوب 
کلی را ایجاد می کند تا بازتاب دهنده شواهد علمی 
باشند و مشارکت طوالنی مدت انرژی هسته ای 
رسمیت  به  را  اروپا  اتحادیه  پایداری  اهداف  در 

بشناسد.  
تا  بتواند  اینکه  برای  اروپا  اتحادیه  کشورهای 
به  برسد  خنثی  کربن  اهداف  به   2۰۵۰ سال 
خصوصی  بخش  فراوان  سرمایه گذاری های 
راهنمایی کردن  قانون،  این  از  هدف  دارد.  نیاز 
سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های مورد 
کربن صفر خالص  انتشار  به  برای رسیدن  نیاز 
است. در واقع استفاده از تمام راه حل های موجود 
برای رسیدن به اهداف اقلیمی است. مشاوره های 
علمی و پیشرفت های فنی کنونی باعث شده تا 
کمیسیون اتحادیه اروپا نقش بخش خصوصی 
فعالیت های گازی  در  آن  سرمایه گذاری های  و 
این  درک کند.  را  مرحله گذار  برای  و هسته ای 
کمیسیون با گرفتن مشاوره های تخصصی از گروه 
سرمایه گذاری  در  عضو  کشورهای  متخصصان 
اروپا  پارلمان  بازخوردهای  از  پیروی  و  پایدار 
زمانی که  است.  رسیده  قانون  این  تصویب  به 
رسمی کشورهای  زبان های  تمام  به  قانون  این 
اعضا ترجمه شود برای بررسی موشکافانه برای 
قانون گذاران فرستاده می شود. برای رد کردن این 
قانون حداقل 72درصد از کشورهای عضو )حداقل 
2۰ کشور( که نماینده ۶۵درصد از جمعیت اتحادیه 
اروپا هستند باید با آن مخالفت کنند. پارلمان اروپا 
مجمع  در  اعضا  حداکثر  رای  با کسب  می تواند 
کند.  مخالفت  قانون  این  با  می تواند  عمومی 
برچسب انرژی هسته ای مدت هاست که میان 
دولت های اتحادیه اروپا بحث برانگیز بوده است. به 
گزارش مجله فوربز، آلمان، اتریش و لوکزامبورگ 
راکتورهای  درجه بندی  با  کشورهایی هستند که 
هسته ای به عنوان انرژی های پایدار در کنار بادی 
و خورشیدی مخالفت کرده اند. وزیر محیط زیست 
انرژی  این طرح می گوید که  از  انتقاد  با  آلمان 
هسته ای منجر به وقوع بحران های محیط زیستی 
می شود و مقدار زیادی سوخت مصرف شده ای که 
به جای می گذارد به هیچ عنوان پایدار و سازگار با 
محیط زیست نیست. فرانسه که 7۰درصد از انرژی 
داخل  هسته ای  انرژی های  از  را  خود  مورد نیاز 
کشور تامین می کند یکی از موافقان آشکار این 
هسته ای  مشتری های  دیگر  است.  دسته بندی 
مانند فنالند و جمهوری چک از مخالفت فرانسه 
حمایت می کنند و آن را برای حذف نیروگاه های 
زغال سنگ مهم و حیاتی می دانند. آلمان که یکی 
از اعضای تاثیرگذار و برجسته تصمیم گیر است 
حاال با فرانسه در کشمکش است. اختالف نظرات 
موضوع جدیدی  آلمان  و  فرانسه  بین  سیاسی 
نیست. این اختالف نظر سیاسی مداوم و تاریخی 
برای درک مشاجره بر سر انرژی هسته ای الزم و 

حیاتی است.

کمیسیون اتحادیه اروپا در پی رسیدن به اهداف کربن خنثی تصویب کرد

انرژی هسته ای پیش نیاز انرژی های سبز
در صورت تصویب نهایی این طرح راکتورهای هسته ای برای مرحله گذار به انرژی های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۴5 مورد استفاده قرار می گیرند
این طرح قانون حاال به پارلمان و شورا می رود که باید در فرصتی حداکثر 6 ماهه به تصویب برسد یا رد شود. اگر رای بیاورد، از اوایل سال 

آینده اجرایی می شود.

گیالن قهرمان تاالب شد 
عباس عاشوری، رئیس اداره حفاظت و احیای 
تاالب های حفاظت محیط زیست گیالن، قهرمان 
تاالب سال 1۴۰۰ شد. به گزارش روابط عمومی 
قهرمانان  گیالن؛  زیست  محیط  حفاظت 
تاالب های کشور با حضور معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مقامات 
عالی کشوری و استانی، متخصصان و مهمانان 

بین المللی معرفی و تقدیر شدند.
در این مراسم که در شهرستان بختگان و شهر 
آباده طشک استان فارس برگزار شد، در بخش 
تقدیر از محققان تاالب عنوان قهرمان تاالب به 
احیا  و  اداره حفاظت  رئیس  عاشوری،  عباس 
تاالب های محیط زیست استان گیالن تقدیم 
شد. این عنوان در حوزه علمی - تحقیقاتی به 
دلیل انجام تحقیقات و انتشار بیش از 2۶ مقاله 
در مجالت معتبر خارجی و داخلی درباره پرندگان 
بین المللی  تاالب های  ویژه  به  تاالب ها  آبزی، 
استان همچون تاالب انزلی، مشارکت در انتشار 
یک جلد کتاب، همکاری در بیش از ۶ پروژه 
پروژه های  ناظر  تاالب ها،  حوزه  در  تحقیقاتی 
سیپا و مواردی دیگر که در پنج سال اخیر انجام 
گرفته و  همچنین شناسایی پتانسیل های تاالبی 
سه  در  تاالب  قهرمان  جایزه  شد.  اهدا  استان 
بخش فعالیت های علمی - تحقیقاتی، اجرایی 
و مشارکت های مردمی در سالیان اخیر همزمان 
با گرامیداشت ملی روز جهانی تاالب ها به نفرات 

برگزیده اهدا می شود.

اشتغال آفرینی تاالب ها 
برای بیش از یک میلیارد 

نفر در جهان 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
گفت:  تاالب ها،  جهانی  اهمیت  به  اشاره 
تاالب های دنیا برای بیش از یک میلیارد نفر 
اشتغال آفرینی کرده اند و غذای 2 میلیارد نفر را 

می کنند. تامین 
به گزارش پایگاه خبری محیط زیست، »علی 
رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  سالجقه«، 
مراسم  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
در  و  فارس  استان  در  تاالب ها  جهانی  روز 
اولین  شد، گفت:  برگزار  بختگان  تاالب  کنار 
کنوانسیون محیط زیستی دنیا در دوم فوریه 
1۹71 در ایران اتفاق افتاد و این نشان می دهد 
که پیشینه فرهنگی و تمدنی، آموزه های دینی 
و دانش بومی ما نسبت به محیط زیست و 
طبیعت فراتر از جهان است. بنابراین بر من و 
شما فرض است که وضعیت تاالب ها را بهبود 

بخشیم.
دنیا  اخیر،  سال های  در  اگر  افزود:  او 
کلیدواژه هایی چون »توسعه پایدار« را به ما 
تحویل می دهد، دین مبین ما در 1۴۰۰ سال 
قبل مفهوم »وزانت« را در قرآن مطرح کرده 
اجزای  تمام  بین  می فرماید:  آنجا که  است، 
داده ایم. قرار  سنگی  هم  یک  حیات  و  هستی 

هم سنگی  این  امروز  اینکه  بیان  با  سالجقه 
روز  و  و کره زمین حال  به هم خورده است 
خوشی ندارد، گفت: اگر به بحث امنیت غذایی 
فاصله  حیاتی  امنیت  بحث  از  پرداختیم، 
گرفتیم. امنیت حیاتی به معنای حفظ محیط 

است. دنیا  در جای جای  زیست 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح 
تخریب  موجب  که  چیزی  آن  غالب  کرد: 
محیط زیست کشور شده به سیاست گذاری ها، 
قوای  و  می گردد  بر  ما  قوانین  و  تصمیمات 
مجریه، مقننه و قضائیه به نمایندگی از مردم 

باید به این عرصه ورود کنند.
او با اشاره تاکید رئیس جمهور بر بحث حفاظت 
راستای  محیط زیست، عنوان کرد: دولت در 
زیست کشور،  محیط  از  حراست  و  حفاظت 
خواهد  بر  زیرساختی  و  اساسی  گام های 
داشت. به گفته سالجقه، از مجموع ۴2 نوع 
ایران  در  آن  نوع   ۴1 دنیا،  در  موجود  تاالب 
داد:  ادامه  رئیس جمهور،  معاون  دارد.  وجود 
اگر حوزه آبخیز در معرض تهدید قرار بگیرد، 
سالمت تاالب به عنوان زهکش اصلی حوزه به 
خطر خواهد افتاد. او با اشاره به اهمیت جهانی 
تاالب ها، گفت: تاالب های دنیا برای بیش از 
یک میلیارد نفر اشتغال آفرینی کرده اند و غذای 

2 میلیارد نفر را تامین می کنند.
زیستی  تنوع  جایگاه  بر  تاکید  با  سالجقه 
تاالب  هرجا که  در  باید  عنوان کرد:  تاالب ها، 
می خواهد دست بخورد، قیمت اقتصادی آن را 
محاسبه کرده و با قیمت اقتصادی که فعالیت 
آسیب زننده به تاالب دارد، مقایسه کنیم. او 
تصریح کرد: این به معنای ممانعت از توسعه 
نیست بلکه باید به دنبال توسعه درخور و کم 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  باشیم.  اثر 
زیست در ادامه یادآور شد: دولت های مختلف 
در بحث آزادسازی سواحل، شعارهای زیادی 
دادند اما در این دولت و با کمک قوه قضائیه، 

این کار در حال انجام است.
سالجقه، افزود: امسال برای اولین بار، نقشه 
آمایش سرزمین مبنای بودجه ریزی کشور قرار 
گرفت. ما از این به بعد، نقشه توان اکوسیستم 
از  او  می دهیم.  قرار  توسعه  مبنای  را  کشور 
همه دستگاه ها خواست که تکالیف خود را در 
حوزه مدیریت آبخیز انجام دهند و به نجات 

تاالب های کشور کمک کنند.

کشورهای اتحادیه اروپا برای 
اینکه بتواند تا سال 2۰۵۰ به 
اهداف کربن خنثی برسد به 

سرمایه گذاری های فراوان 
بخش خصوصی نیاز دارد. 

هدف از این قانون، راهنمایی 
کردن سرمایه گذاری های 
خصوصی در فعالیت های 

مورد نیاز برای رسیدن به انتشار 
کربن صفر خالص است

کمیسیون اتحادیه اروپا به تازگی در راستای کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با محیط زیست قانونی را تصویب کرده که در آن برخی 
از فعالیت های هسته ای و گازی شناخته می شوند. اعضای این کمیسیون متن توافقنامه ای را تنظیم کرده اند که به محض ترجمه به تمام 

زبان های رسمی کشورهای اتحادیه، به طور رسمی به تصویب می رسد.

وزیر محیط زیست آلمان با 
انتقاد از این طرح می گوید 
که انرژی هسته ای منجر به 

وقوع بحران های محیط زیستی 
می شود و مقدار زیادی سوخت 

مصرف شده ای که به جای 
می گذارد به هیچ عنوان پایدار و 
سازگار با محیط زیست نیست
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پیش بینی احتمال افزایش آتش سوزی جنگل ها در سال آینده
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی 
آبخیزداری کشور  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
با اشاره به میزان باالی بارش برف و باران در 
زمستان سال جاری گفت: در تابستان آینده 
آتش سوزی بیشتری برای عرصه های طبیعی 
پیش بینی می شود که با مدیریت می توان از 

وقوع آن ها پیشگیری کرد.
به گزارش ایسنا، با افزایش میزان بارندگی در 
جنگل ها  در  پوشش گیاهی  زمستان،  فصل 
آتش سوزی  مستعد  و  می یابد  افزایش 

می شوند که به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و 
حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور به دلیل بارندگی های امسال 
که غالبا به صورت برف بوده است در تابستان 
فصل آینده مشکالت بیشتری به لحاظ حریق 
درباره  جاللی  امیرمسعود  داشت.  خواهیم 
سال  برای  جنگل ها  آتش سوزی  پیش بینی 
آینده گفت: پیش بینی حریق و پیش آگاهی 
برای احتراق و آتش سوزی به طور مستمر انجام 
می شود. در حوزه زاگرس به دلیل بارندگی های 

امسال که غالبا به صورت برف بوده است در 
را  بیشتری  مشکالت  آینده  فصل  تابستان 
خواهیم داشت. طبیعتا وقتی پوشش گیاهی 
افزایش می یابد، میزان آتش سوزی هم زیاد 
مواد  آتش سوزی  ضلع  یک  چرا که  می شود 
طبیعی،  منابع  عرصه  در  است که  سوختنی 
محسوب  سوختنی  مواد  گیاهی  پوشش 

می شود.
او ادامه داد: وقتی میزان بارندگی ها زیاد باشد 
پوشش علوفه ای در فصل بهار افزایش زیادی 

خشک  علوفه ها  که  وقتی  و  یافت  خواهد 
می شوند تبدیل به یک ماده سوختنی بسیار 
خطرناک در طبیعت می شوند. برای پیشگیری 
چرای  همچون  فنی  اقدامات  مسئله  این  از 
برای کاهش  علوفه ها  مدیریت  و  زودهنگام 
پوشش گیاهی و اقدامات بهداشتی در عرصه 

جنگلی انجام دهیم.
مدیریت  جهت  فنی  اقدامات  درباره  جاللی 
و کشف به موقع برای اطفای حریق گفت: از 
دیگر اقدامات در این زمینه جمع آوری درختان 
خشکیده افتاده ای که می توانند شعله ور شوند، 
آموزش نیروها و ترویج و هشدار به مردم و 
آموزش درباره عرصه های بحرانی که شناسایی 
شده هستند و مدیریت اشخاصی که به هر 

ایجاد  می توانند حریق  و  دارند  وجود  عنوانی 
کنند، ایجاد آتش ُبرها و  استقرار تجهیزات و 
هماهنگی ادارات مختلفی که نقش پیشگیری 
و  مدیریت  منظور  به  دارند  حریق  و کشف 
با  کشف به موقع برای اطفای حریق است و 
آینده آتش سوزی  به بارش برف، سال  توجه 
سوابق  طبق  ولی  داشت  خواهیم  شدیدی 
سال های گذشته تالش ما در مسیر پیشگیری 
است. مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع 
طبیعی درباره اقدامات سازمان جنگل ها برای 
کنترل و پیشگیری حریق گفت عنوان کرد: ما 
آمادگی های الزم برای کنترل و پیشگیری از 
حریق را داریم و با ادارات هماهنگی های الزم 
را داریم تا دیده بان ها از اوایل سال آینده اعزام 

شوند و دوره های آموزشی برای همیاران طبیعت 
که 1۰۵هزار نفر هستند، برگزار شده است. سامانه 
13۹ به روزرسانی شده و سامانه 1۰۵۴ که یک 
مشکلی  هیچ  بدون  است  استانی  سیستم 
تجهیزات  آماده سازی  درباره  او  است.  برقرار 
مورد نیاز برای رصد و پیشگیری از حریق گفت: 
در حال حاضر ما اقدام به خریداری سیستم 
تا در  ادارات کرده ایم  تمام  برای  مونیتورینگ 
همه استان ها مرکز مونیتورینگ ایجاد شود و 
امیدواریم که تا سال آینده تمام ادارات ما مجهز 
و هوشمندسازی  مونیتورینگ شوند  به مرکز 
از  بتوانیم  تا  است  پیگیری  در دست  حریق 
و  رصد  و  برای کشف  تجهیزات  و  امکانات 

پیش بینی حریق ها استفاده کنیم.

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
واگذاری مدیریتی خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت و بیمارستان شهرستان منوجان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر 
ای نسبت  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله  قانون  با رعایت  دارد 
و  بهداشت  مرکز  پشتیبانی  و  عمومی  خدمات  مدیریتی  واگذاری  به 
واجدالشرایط  اشخاص  نماید.  اقدام  منوجان  شهرستان  بیمارستان 
میتوانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( مراجعه نموده و 

اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند.
 شماره فراخوان )۲۰۰۰۰۹1168۰۰۰۰۹1(

مهلت دریافت اسناد تا ساعت 1۴ مورخ 17/ 1۴۰۰/11

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 1۴ مورخ ۲7/ 1۴۰۰/11
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا 

IR ۲6۰13۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۲76۹۹۴838 بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره: ۴113۹۹81316۹

کد ملی به شماره: 1۴۰۰۰۲3586۰
به نشانی   ، ارسال  تاریخ مهلت  پایان  تا  را  الف  الزاما پاکت  همچنین 
جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کد پستی 

786۰63۴۲۰۴ ارسال نمایید.

نوبت دوم

 

 

شناسه آگهی : 1۲681۲7

شناسه آگهی : 1۲65183

نوبت دوم

نوبت دوم

آگهی نقل و انتقال

آگهی

11۸۶۰ لنج باری بندرعباس

به استناد رونوشت سند شماره 1۴۸2۸ مورخ 1۴۰۰/۰۸/۰۹  با شناسه سند 
1۴۰۰11۴۵1۰1۸۰۰۰۰۴۰دفتر اسناد رسمي ۸1 پارسیان آقای عبداله تریان فرزند صالح تمامی 
شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری  به شماره ثبت 11۸۶۰ - بندرعباس را به آقای 

عادل جاسمی فرزند عبداله انتقال قطعي داده است.  
مراتب به استناد ماده 2۵ قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.

127۶۵ لنج باری بندرعباس

به استناد رونوشت سند شماره 33۰1۶ مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۵  با شناسه سند 
1۴۰۰11۴۵۶73۶۰۰۰۰۵۸دفتر اسناد ۴1  بوشهر آقای شایان قاسمی فرزند غالمرضا  تمامی 
شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری  به شماره ثبت 127۶۵- بندرعباس را به آقای 
غالمرضا دریایی آفتابی فرزند حسن انتقال قطعي داده است. مراتب به استناد ماده 2۵ 

قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین 

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

قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
سند رسمی برابر رای شماره ...... 1۴۰۰۶۰3۰1۰۶۰۰۰۴۹۴۵..... 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت 
شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  کلو  طاهری  محسن  آقای 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  و  تهران  از  صادره   ۰۰1۰1۵۶2۸3
با بنای احداثی در آن به مساحت7۹۹/7۰ مترمربع از پالک 
شماره 27۰۹ فرعی از ۸ اصلی واقع در جعفر آباد بخش حوزه 

از وراث محمد قاسم  ثبت ملک ورامین خریداری 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  زن  محرز  زیاد 

می  آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/11/1۶
تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/12/۰1

محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 538

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در این نشست با 
بیان این نکته که پس از انتخاب این موضوع 
افراد زیادی ما را از پیگیری این موضوع بر حذر 
داشتند، گفت: »این امر از آن اتفاقاتی است 
که به صورت کالسیک بارها شاهد آن هستیم. 
اتفاقی می افتد که بخشی از ذی نفعان جایگاه 
افراد  برخی  و  دارند  مذهبی  و  دینی  اعتبار  و 
ذی نفع از بابت موضوعاتی که به نظر می رسد 
جنبه تجاری و ورای فضای دینی دارد حمایت 
شنیده  فریاد کنشگران  نهایت  در  و  می کنند 
حوزه های  در  بارها  فرآیند که  این  نمی شود. 
مختلف اتفاق افتاده و نمونه مشابه در شهرهای 
به  بار  این  مذهبی همچون مشهد دیده شده، 
بهانه توسعه صحن و فضای حرم شاهچراغ در 

انجام است.« حال 

نابودی یک ششم بافت تاریخی شیراز با 
توسعه شاهچراغ

امین طباطبایی، کنشگر میراث فرهنگی در شیراز 
با تأکید بر این نکته که ارزش ها و محتوای بافت 
تاریخی شیراز بر همه شناخته شده است، گفت: 
کشور  در  مذهبی  بناهای  حوزه  متولی  »نهاد 
رویکردی را در پی گرفته که بر اساس آن هر 
چه بنای مذهبی ارزشمندتر بوده بحث توسعه 
و نوسازی آن بیشتر مطرح  شده. به طوری که 

سازمان اوقاف و امور خیریه حتی به بعضی از 
مساجد جامع و امامزاده ها هم به نام بازسازی 
آسیب رسانده است و این تفکر که شاید بخشی 
از روی نادانی است که با ارزش های این بناها 
آشنا نیست و احتمااًل بخشی به دلیل منافع 
است.« او با اشاره به تخریب بخش زیادی از 
تاریخی شیراز در دهه 7۰ تحت عنوان  بافت 
مجتمع  »این  گفت:  بین الحرمین،  مجتمع 
تجاری که در ابتدا با رویکردی خدماتی-فرهنگی 
شکل گرفت، در مسیری موازی گذری بود که 
تخریب و به مجتمع تجاری تبدیل شد. اکنون 

ضلع شمالی این مجتمع تجاری به بهانه صحن 
بناست تخریب شود و در این طرح یک صحن 
۹ هکتاری پیش بینی شده است که عماًل تحت 
عنوان ۵7 هکتار شناخته شده است که با توجه 
به بافت 37۰ هکتاری تاریخی شیراز یک ششم 
در این پروژه و با توجه به تخریب های قبلی 
عنوان  تحت  شیراز  تاریخی  بافت  یک پنجم 
توسعه اطراف شاهچراغ از بین خواهد رفت.«

بررسی  برای  با دستوری که  افزود: »امروز  او 
عماًل  شد  صادر  خانه   2۰۰ بودن  ارزشمند 
می خواهند مشکل قانونی تخریب بنای ثبتی 
و  ثبت خارج  از  ابتدا  منازل  این  و  حل شود 
اتفاق  این  اگر  بالموضوع کنند که  را  شکایات 

بیافتد امکاناتی که برای اعتراض به این پروژه 
است از لحاظ قانونی کمتر می شود.« طباطبایی 
افزود: »این طرح برای بررسی به شورای امنیت 
ملی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسید اما در 
نهایت بی اثر بود. هیچ یک از شکایت های میراث 
فرهنگی به جز یک مورد که قرار یک  میلیاردی 
صادر شد منجر به صدور هیچ حکمی معنادار 

است.« نشده 

برخی امنیت را در حذف 
کالبد تاریخی می دانند

محمدمهدی کالنتری، پژوهشگر مرمت و احیای 
عملیات  آغازگر  تاریخی،  بافت های  و  بناها 
ناامن سازی  را  تاریخی  بافت های  در  تخریب 
در بافت هایی که قرار است طرح توسعه اتفاق 
امالک  »برخی  کرد:  عنوان  و  دانست  بیفتد 
یک  به  و  رها  و  خریداری  سال   3۰ طول  در 
منطقه بسیار ناامن در شیراز تبدیل شده است 
و انگار تعمدی در این است تا بهانه ای باشد 
نشود  فراهم  بافت  این  در  امنیت  اینکه  برای 
چون عده ای امنیت را در حذف کالبد تاریخی 
می دانند و این موضوع کاماًل سازمان یافته است 
چون در مناطقی که در طرح توسعه قرار ندارد 
امنیت به راحتی فراهم می شود مثاًل در نزدیکی 
همین بافت در سنگ سیاه، اما در بین دو حرم 

نمی شود  عالالدین حسین  و سید  شاهچراغ 
چون آنجا امنیت نمی خواهند تا ذهن مردم را 

برای تخریب آماده کنند.«
هجمه ای  شیراز  پروژه  »در  ادامه گفت:  در  او 
همه جانبه به سمت منتقدان این طرح است که 
همه در این قضیه همراه هستند حتی در نامه ای 
که خطاب به رئیس جمهور و با امضای ۸ مقام 
عالی رتبه شیراز نوشته شده منتقدان را همراه با 
معاندین می خوانند و با تهمت پراکنی مخالفان را 

محکوم می کنند.«
این پژوهشگر حوزه بناهای تاریخی با انتقاد 
اماکن  از  حراست  در  فرهنگی  میراث  بدنه  از 
مدیر  امیری،  »مصیب  تصریح کرد:  تاریخی 
فارس که خود  استان  فرهنگی  میراث  سابق 
تاریخی  بافت  تخریب های  در  جرم  شریک 
به عنوان  اردیبهشت 1۴۰۰  در  بوده است  شیراز 
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی منصوب شد 
و این طرح در حال حاضر توسط وزیر میراث 
فرهنگی به پژوهشگاه سپرده است و در واقع 

از شیراز کنترل می شود.« این طرح 
او ادامه داد: »طرح اتصال حرم شاهچراغ به حرم 
عالءالدین حسین که تحت عنوان بین الحرمین 
شناخته می شود با نگاهی بلدوزری شروع شد 
اما در نهایت هیچ بخشی به حرم افزوده نشد 
و به جای توسعه اماکن مذهبی کل مجموعه به 
پارکینگ طبقاتی، هتل، پاساژ و شورای شهر 

اختصاص یافت.«

بررسی طرح تخریب خانه های 
تاریخی در پژوهشگاه

در ادامه محسن اکبرزاده، معمار و شهرساز با 
طرح این پرسش که متقاضی اصلی تخریب 
کیست، گفت: »در مشهد پیمانکاران و مدیران 
شهری پیمانکاری که مسئولیت تملک، تخریب 
داشتند  عهده  بر  را  جدید  پروژه  ساخت  و 
با  بودند یعنی یک بار  بازی  برنده های اصلی 
تملک امالک از طریق پاداش کارگزاری سود 
می بردند، بار دیگر از طریق تخریب و از داللی 
سود  دست  چندین  تخریب شده  زمین های 
به  هم  پروژه  ساخت  نهایت  در  و  می بردند 

همین افراد واگذار می شد.«
اکبرزاده با اشاره به توقف اجرای طرح تاش 
در مشهد مقدس، بیان کرد:» این طرح چند 
ماهی است به لحاظ قانونی کنار رفته اما به 
مدیران  همان  دلیل حضور  به  واقعی  لحاظ 
هر  و  می شود  شهرداری کارشکنی  در  قبلی 
و  تاش  طرح  به  نسبت  رسانه ای  واکنش 
انجام  نوسازی  و  تخریب  جریان  به  نسبت 
می شد با چابکی بسیار زیادی این صدا را خفه 

می کردند.«
او مسئله اصلی بحران حفاظت در ایران را نبود 
ارزش آفرینی به واسطه شناخت و برداشت کم 
دانست و عنوان کرد: »این قدر محتوا تبدیل به 
ارزش نشده که جامعه نسبت به این موضوعات 
منفعل است و مدیران احساس می کنند این 
که  جامعه ای  است.  سانتی مانتال  مسائل 
بحران مسکن و بحران نان دارد پرداختن به 
این مقوله امری فانتزی است و میزان حیاتی 
بودن و تجدیدناپذیری این ظرفیت را متوجه 

نمی شوند.«

حدود ۹۰ درصد محله اسحاق بیگ 
تخریب می شود

غالمحسین معماریان، استاد دانشگاه هم در 
این نشست گفت: »اصل تخریب 2۰۰ خانه در 
بافت تاریخ شیراز انحرافی است بلکه داستان 
تخریب شود  می خواهد  است که  محله  یک 
و مشخص نیست دراین بین چه تعداد خانه 
بارها گفته ایم طرح  باارزش تخریب می شود. 
که  همان طور  است  بوده  غلط  هکتاری   ۵7
بود که سال 137۴ اجرا  بین الحرمین اشتباه 
شد. همان طور که خیابان شهید دستغیب در 
دهه ۶۰ و خیابان ۹ دی اتفاق افتاد. این ها در 

یک پروسه مقطعی اتفاق افتاد و همه از مبنا 
است.« بوده  اشتباه 

او با بیان اینکه تاکنون ۹ خانه ثبتی در این 
طرح تخریب  شده است، گفت: »با اجرای این 
طرح حدود ۹۰ درصد محله اسحاق بیگ در شرق 
شاهچراغ تخریب می شود و در نهایت به موزه ای 
می ماند که در صورت نبود مسافر به متروکه ای 

تبدیل می شود.«
معماریان اضافه کرد: »مشکلی اساسی داریم که 
هر چقدر داستان را برای آن ها توضیح می دهیم 
متوجه نمی شوند چون در فرهنگ عمومی ما 
تاریخ به عنوان آنچه از گذشته داریم جایگاهی 
ندارد و اتفاقات اجتماعی هم مزید بر علت است 
که کسی سراغ آن نرود. این کارزار نباید به 2۰۰ 
خانه تاریخی محدود شود در این طرح لکه هایی 
نگهداری و مابقی نابود می شود. این طرح ۵7 
هکتاری ذاتًا غلط است و در نهایت آنچه ما از 
دست می دهیم تاریخمان است. شیراز قدیم 

به عنوان یک بدنه یکپارچه باید حفظ شود.«

قوانین میراث فرهنگی جامع نیستند
همچنین امین محمود زاد، استاد دانشگاه 
با انتقاد از اینکه در این سال ها دغدغه سازی 
به واسطه  تاریخی  »بافت های  نکردیم، گفت: 
شرایط مختلف وجهه اقتصادی پیدا کرده است 
و زمین در بافت های تاریخ در دهه های گذشته 
و  از خدمات خارج  به واسطه شرایط مختلف 
خالی و ارزان شده و بافت های تاریخی تبدیل 
به بخشی از توسعه فیزیکی برای حرم مطهر 

است.« شده 

جامع  حفاظت  قانون  »میراث  داد:  ادامه  او 
ندارد. مشکالت بسیاری درون قوانین میراث 
وجود دارد این قوانین حمایت کننده هستند اما 
جامع نیستند. ما قانون جامع ملی نداریم که 
بسیار خطرناک است و افراد می توانند تفسیر 
شخصی داشته باشند که باعث فساد، مافیا 
و نابودی است. ما قانون حفاظتی ابتر داریم 
که  چشم نواز  اقتصادی  و  نمی کند  که کاری 
باهم در تضادند. ما در سازمان میراث فرهنگی 
چسب زخمی هستیم که حفاظت اضطراری 

می کنیم.«

او با انتقاد از ناتوانی در تبیین مفهوم زندگی 
با ریشه ها گفت: »ما در مرمت بافت فقط به 
مردم  زیست  و  پرداخته ایم  فیزیکی  مرمت 
در این میان گم شده است. وقتی در محالت 
شیراز زندگی می کنیم می فهمیم که فرهنگی 
افراد را به هم چسبانده که در خانه های عادی 
که به هم پیوسته اند نه تنها در خانه های ارزشمند. 
بافتهای تاریخی مشکالتی دارند و مردم خسته 
تاریخی  بافت های  بدانیم  اگر  ولی  می شوند 
از دل آن بیرون  پتانسیل هستند که اقتصاد 
می آید اما اقتصاد میراث فرهنگی بر پایه زیست 
سالیان سال است که رها شده و نیمه جان در 

تاریخی کشور دست وپا می زند.« بافت های 

طرح 57 هکتاری توسعه حرم شاهچراغ با حضور کارشناسان بررسی شد

تخریب خانه های تاریخی شیر از
 پیروی از الگوی همیشگی
طباطبایی، کنشگر میراث فرهنگی: یک پنجم بافت تاریخی شیراز تحت عنوان توسعه اطراف شاهچراغ از بین خواهد رفت
کالنتری، پژوهشگر مرمت: در پروژه شیراز هجمه ای همه جانبه به سمت منتقدان این طرح است به طوری که منتقدان را معاند می خوانند
معماریان، استاد دانشگاه: با اجرای این طرح حدود ۹۰ درصد محله اسحاق بیگ در شرق شاهچراغ تخریب می شود

جمع آوری بخشی 
از دکورهای سریال 

»عفیف آباد«
برای  آبیار، کارگردانی که  نرگس  |پیام ما| 
الحاقاتی  »سووشون«  سریال  ساخت 
بود،  کرده  اضافه  »عفیف آباد«  باغ  به 
به  ناچار  اعتراضات  از  پس  سرانجام 
از  بخشی  است  قرار  و گفت  شد  توضیح 
توضیحات  این  شود.  جمع آوری  دکورها 
چرا  نکرده،  قانع  را  بسیاری  هنوز  اما 
که  می شود  روشن  او  توضیحات  در  که 
نکرده  دریافت  فرهنگی  میراث  از  مجوزی 
و عمارت عفیف آباد، فقط یکی از خانه های 
دیگر ساخت  از سوی  است.  آبیار  سریال 
تاریخی  باغ  در  سووشون  سریال  دکور 
هفت  از  که  است  درحالی  عفیف آباد، 
سینمایی  فیلم های  ساخت  پیش  سال 
شده  ممنوع  تاریخی  اماکن  در  سریال  و 

است.
با  سووشون  کارگرداِن  آبیار،  نرگس 
شخصی  صفحه  در  که  ویدیویی  انتشار 
بخشی  شدن  برداشته  از  اینستاگرامش 
باغ  این  در  ساخته شده  دکور  الحاقات  از 
دکور  ساخت  درباره  و  می گوید  تاریخی 
باغ هایی  بین  »از  می دهد:  توضیح  چنین 
عفیف آباد  باغ  جنوبی  ضلع  دیدم،  که 
از خانه های سریال  تا یکی  بود  مناسب تر 
را آن جا داشته باشیم و در جاهای دیگر، 
دنبال سایر خانه های این سریال هستیم. 
پرتابل  سازه  به  احتیاج  که  خانه ای  تنها 
دیگر  خانه های  و  بود  عفیف آباد  باغ  دارد 
خود  به  خود  و  ندارند  نیازی  چنین  اصال 
دیواری  به  نتیجه،  در  هستند.  کامل 
عفیف آباد  باغ  چون  داشتیم،  احتیاج 
ندارد.  پی  دیوار  این  است.  بزرگ  خیلی 
آن  زیر  که  داشتیم  نیاز  حوض  یک 
کامال  که  شده  کشیده  ضخیم  پالستیک 
ایوان  برای  دو گوشواره  می شود.  برداشته 
ساخته شد که بر اساس نظر طراح صحنه 
بود که من همین طوری آن جا را پسندیده 
به  که  خواستند  صحنه  طراح  اما  بودم، 

کنم.« اعتماد  ایشان 
»گفتم  می کند:  اضافه  بخش  این  در  او 
اگر مجوزهای الزم برای ساخت و ساز در 
آن جا داده می شود و آسیبی به بنا نمی زند 
ولی  شود،  انجام  این کار  است،  پرتابل  و 
برای  جوانب  همه  است که  این  به  منوط 
به  بماند و هیچ آسیبی  بنا ماندگار  این که 
آن وارد نشود، در نظر گرفته شود. روی بنا 
شد. گوشواره ها  پارچه کشید  و  پالستیک 
است  فلزی  اسکلت  روی  بنا کردند که  را 
اطراف  و  دارد  فاصله  متر  یک  زمین  با  و 
آن را بلوک سیمانی چسباندند که از دیوار 
هم 2۰ سانتی متر فاصله دارد. کارشناسان 
مختلفی بازدید کردند و گفتند هیچ ضرر و 
آسیبی برای باغ و عمارت عفیف آباد وجود 
ندارد. داخل عمارت را هم که اصال دست 

نزدیم.«
»فعال  را  خودش  ادامه  در  این کارگردان 
میراث فرهنگی« می نامد و ادامه می دهد: 
باغ  به  نگران اند  که  مردم  احترام  »به 
دو  آن  برسد،  آسیبی  بنا  و  عفیف آباد 

می شود.« برداشته  الحاقی  گوشواره 
در  که  است  حالی  در  آبیار  توضیحات 
روزهای گذشته کارزاری برای توقف سریع 
به  عفیف آباد  باغ  محوطه  در  ساخت وساز 
راه افتاده تاکنون 1۶ هزار و 7۰۰ نفر آن را 

کرده اند. امضا 

امین محمود زاد، استاد دانشگاه: 
میراث قانون حفاظت جامع 
ندارد. مشکالت بسیاری درون 
قوانین میراث وجود دارد این 
قوانین حمایت کننده هستند اما 
جامع نیستند. ما قانون جامع 
ملی نداریم که بسیار خطرناک 
است و افراد می توانند تفسیر 
شخصی داشته باشند که باعث 
فساد، مافیا و نابودی است. ما 
قانون حفاظتی ابتر داریم که 
کاری نمی کند. ما در سازمان 
میراث فرهنگی چسب زخمی 
هستیم که حفاظت اضطراری 
می کنیم

|پیام ما| اجرای طرح خروج ۲۰۰ خانه تاریخی ثبت ملی در شیراز و زمینه سازی تخریب آن ها به بهانه توسعه حرم شاهچراغ )ع( بهانه ای شد 
تا کارزاری با ۲1 هزار نفر امضا گردآوری شود. در این نامه که خطاب به وزیر میراث فرهنگی نوشته شده امضاکنندگان از  عزت هللا ضرغامی 
درخواست کرده اند که به عنوان متولی این حوزه، جلوی خروج این خانه های تاریخی از فهرست میراث فرهنگی گرفته و احیای آن ها در 
اولویت اقدام قرار داده شود. بر همین اساس نشستی در کالب هاوس در اتاق »پلتفرم کارزار« با حضور تعدادی از کارشناسان حوزه 

معماری و احیای بناهای تاریخی برگزار شد و حاضران از روند تخریب بافت تاریخی شیراز تا امروز گفتند.

|  
سنا

 ای
 |

غالمحسین معماریان، استاد 
دانشگاه: بارها گفته ایم طرح 
۵7 هکتاری غلط بوده است 

همان طور که بین الحرمین 
اشتباه بود که سال 137۴ اجرا 
شد. همان طور که خیابان شهید 
دستغیب در دهه ۶۰ و خیابان ۹ 

دی اتفاق افتاد. این ها در یک 
پروسه مقطعی اتفاق افتاد و 
همه از مبنا اشتباه بوده است

آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک  مرحله ای
اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و 

رتبه بندی شده که دارای گواهینامه تشخیص صالحیت معتبر و ظرفیت کاری آزاد میباشند از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  واگذار نماید. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه )پاکت تضمین شرکت در مناقصه(
از طریق آدرس:یاسوج- میدان معلم- اداره کل نوسازی مدارس استان کهگیلویه وبویراحمدبه شماره تماس: 33۲35۴36-۰7۴ انجام می پذیرد.

1-ضمانتنامه بانکی معتبر را ضمن ثبت در سامانه ستاد ،اصل ضمانت نامه را به همراه اصل گواهی صالحیت ایمنی کار را در یک  پاکت قرارداده وبه صورت الک ومهر شده)پاکت ممهور به مهر شرکت ونام پروژه 
وشماره تماس وآدرس( به دبیرخانه این اداره کل تحویل داده شود. تاریخ تسلیم پاکت تا تاریخ 1۴۰۰/11/3۰ ساعت13 

۲-سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسنادو شرایط مناقصه مندرج است.
3- هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه میباشد. 

*نوبت اول: 1۴۰۰/11/1۴     
  * نوبت دوم: 1۴۰۰/11/16                شناسه آگهی : 1۲7۲536 م الف – 1 

*محل دریافت اسناد مناقصه،از دریافت تا تحویل از طریق درگاه مذکور انجام خواهد شد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس استان کهگیلویه وبویراحمد

وم
ت د

نوب

زمان اعتبار پیشنهادهازمان بازگشاییمهلت ارسال پاکتهای پیشنهادیمهلت دریافت اسنادارسال به صفحه اعالن عمومی

1۴۰1/۰2/۰1 ساعت1۴یکشنبه 1۴۰۰/12/۰1 ساعت۸شنبه  1۴۰۰/11/3۰ ساعت1۶دوشنبه 1۴۰۰/11/1۸ ساعت1۸پنج شنبه 1۴۰۰/11/1۴ ساعت۸

محل تامین اعتبارمحل اجرابرآورد اولیه)ریال(نام پروژهردیف
مبلغ 

تضمین)ریال(
رشته پیمانکاری

 مدت
پیمان

1
تهاتر وکیوم باتوم یاقیر با ایزوگام مدارس در سطح 

استان)برچیدن،تهیه ونصب ایزوگام(
17.3۸7.3۵۰.۶۵۶

 در سطح
استان

 سهمیه وکیوم باتوم
رایگان مرحله سوم

۸7۰.۰۰۰.۰۰۰
 شرکتهای تولیدی ایزوگام و رتبه ابنیه

وساختمان پایه۵ وباالتر
1 ماه

2
 آسفالت محوطه مدارس

در سطح استان
3۰.۶۰۸.۹۹۶.1۵2

 در سطح
استان

 سهمیه وکیوم باتوم
رایگان مرحله سوم

2 ماهرتبه ابنیه وساختمان و راه پایه۵ وباالتر1.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان1
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بم

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰7۸۰1۰۰۸۵ هيات دوم مورخه 1۴۰۰/1۰/2۶موضوع 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 
عصمت اسدي مسگريان فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه 3۸۵ صادره از کرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
3۰۶/۹ مترمربع تحت پالك 1۶۸۵7فرعي از 3۹۶۸ اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 11۸۰ فرعي از 3۹۶۸ اصلي  بخش2کرمان  
واقع در کرمان خیابان سرباز کوچه1۴ خريداري از مالك رسمي خانم عصمت اسدی مسگریان محرز گرديده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/11/1۶
تاريخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/12/۰1

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه ۲شهرستان کرمان
شناسه آگهی :1۲7۰۹۰۰

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۰۰۶۶7۵ هيات 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 ميثم قائم آبادي فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 23۴7 صادره از بم درششدانگ يك باب خانه به مساحت 2۵۴.7۴ مترمربع  از پالك 77۰ فرعي از 2۸11 اصلي 
واقع در خیابان سید جمال الدین اسد ابادی بخش 2۹ کرمان خريداري از مالك رسمي آقاي حسین اکبری یزدی محرز 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/1۲/۰1
شناسه آگهی : 1۲686۴6
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محمد فاضلی رئیس اسبق مرکز امور اجتماعی آب و انرژی مطرح کرد:

 برای حل مسائل آب 
به یادگیری اجتماعی نیاز داریم

تعدیل مناقشات آبی از کارکردهای اصلی علوم اجتماعی است
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گزارش فائو نشان داد:

افزایش ماهانه قیمت 
جهانی مواد غذایی 

متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان 
مواد  جهانی  قیمت  کرد  اعالم  )فائو( 
نزدیک  و  یافت  افزایش  ژانویه  در  غذایی 
به باالترین رکورد 1۰ سال اخیر قرار گرفت. 
تغییرات  که  فائو  غذای  قیمت  شاخص 
روغنی،  دانه های  غالت،  از  سبدی  ماهانه 
بررسی  را  و شکر  لبنی، گوشت  محصوالت 
در  واحد   13۵.7 به  ژانویه  در  می کند، 
مقایسه با 13۴.1 واحد در دسامبر رشد کرد. 
اعالم  واحد   133.7 پیشتر  دسامبر  قرائت 
شده بود. قیمت های باالی مواد غذایی به 
اقتصادهای  احیای  با  همزمان  تورم  رشد 
ویروس  بحران  از  ناشی  رکود  از  جهانی 
داده  هشدار  فائو  است.  زده  دامن  کرونا 
است که هزینه های باالتر جمعیت فقیر را 
در کشورهای وابسته به واردات، در معرض 

می دهد. قرار  خطر 
فائو پیش بینی خود از تولید جهانی غالت 
در سال 2۰21 را از 2.7۹1 میلیارد تن برآورد 
یک ماه پیش به 2.7۹1 میلیارد تن باال برد. 
این نهاد سازمان ملل متحد برآورد خود را 
تحت تاثیر تولید باالتر گندم در استرالیا و 
باالتر در روسیه و  تولید  برآورد  و  آرژانتین 
انتظار می رود  باال برد و اعالم کرد  اوکراین 
در سال 2۰22 کاشت جهانی گندم با شرایط 
شمالی  نیمکره  در  مساعد  هوای  و  آب 
باالی  پیدا کند هر چند هزینه های  توسعه 
تولید می تواند مانع بزرگتری برای توسعه 

تولید ایجاد کند.
در  فائو  روغن های گیاهی  قیمت  شاخص 
داشت  ماه  به  ماه  رشد  درصد   ۴.2 ژانویه 
و  صادرات کمتر  تاثیر  تحت  رشد  این  که 
خصوص  به  تولید  بخش  محدودیت های 
نامساعد  کمبود نیروی کار و شرایط جوی 

بود.
و  بازارها  واحد  مدیر  حسن،  بن  بوباکر 
تجارت فائو در بیانیه ای گفت: این نگرانی 
به  محدودیت ها  این  تاثیر  دارد که  وجود 

نشود. برطرف  سرعت 
میالدی  ماه  فائو  لبنیات  قیمت  شاخص 
گذشته 2.۴ درصد رشد کرد و برای پنجمین 
شدیدترین  یافت.  افزایش  متوالی  ماه 
بدون  شیر  پودر  به  مربوط  قیمت  افزایش 
چربی و کره بود. شاخص قیمت غالت فائو 
در ژانویه تنها ۰.1 درصد رشد کرد. ذرت 3.۸ 
درصد رشد ماهانه داشت که ناشی از استمرار 
در  خشکسالی  شرایط  به  نسبت  نگرانیها 
قیمت  مقابل،  در  بود.  جنوبی  آمریکای 
جهانی گندم با برداشت فراوان در استرالیا و 
آرژانتین، 3.1 درصد کاهش داشت. قیمت 
گوشت در ژانویه افزایش یافت در حالی که 
داشت  بود که کاهش  شاخصی  تنها  شکر 
در  مطلوب  تولید  تاثیر چشم انداز  تحت  و 
تایلند،  و  هند  شامل  بزرگ  صادرکنندگان 

افت ماهانه داشت. 3.1 درصد 
پیش بینی  فائو  رویترز،  اساس گزارش  بر 
از غالت جهان در فصل  استفاده  نرخ  کرد 
درصد   1.۶ میزان  به   2۰21-2۰22 زراعی 
و  رشد کرده   2۰2۰-2۰21 سطح  به  نسبت 
به 2.۸۰۵ میلیارد تن می رسد. این سازمان 
پایان  تا  غالت  جهانی  ذخایر  دارد  انتظار 
تن  میلیون   ۸2۴ به   2۰22 سال  در  فصل  
برسد که 2.2 میلیون تن از نوامبر افزایش 
داشته و تنها اندکی کمتر از سطح مشاهده 

بود. آغاز فصل خواهد  در  شده 

سال 13۹7 مرکزی به ساختار وزارت نیرو اضافه 
تخصصی  دانش  »تولید  را  خود  هدف  شد که 
معطوف به موضوعات چالش برانگیز حوزه آب و 
انرژی« عنوان کرد. مرکزی که در طول سه سال و 
نیم فعالیت خود سعی کرد تا مدیران بخش های 
مختلف وزارت نیرو را با ابعاد دیگری از مسئله 
آب و انرژی آشنا کند. ابعادی که دنیا سال هاست 
به  خود  آبی  سیاست گذاری های  و  برنامه ها  در 
پیوند  ایران که گذشته ای  اما در  دارد.  آن توجه 
خورده با اجتماع در حوزه آب داشته، سال هاست 
که رویکرد سازه ای غالب شده و بعد اجتماعی 
چهارشنبه  است.  رفته  حاشیه  به  آب  موضوع 
شب گذشته، صفحه اینستاگرامی »سواد آبی« 
گفت وگویی با عنوان »آب و علوم اجتماعی« با 
محمد فاضلی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل 
اهمیت  چرایی  به  تا  داد  ترتیب  آب  اجتماعی 
علوم اجتماعی در حوزه آب بپردازد. گفت وگویی که 
بخشی از آن هم به تجربه محمد فاضلی به عنوان 
رئیس مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو 

داشت. اختصاص 
ابتدای این گفت وگو به تشریح این  فاضلی در 
موضوع پرداخت که کدام بخش از آب مرتبط با 
علوم اجتماعی است. به باور فاضلی: »آب یک 
آبی  است چون سیستم های  پیچیده  سیستم 
تصادفی هستند. به این دلیل که یک سال باران 
می بارد یک سال نه، ۵ سال خشکسالی است 
۶ سال پرآبی، یک سال سیل می آید یک سال 

خشکسالی می شود. این سیستم عالوه بر اینکه 
تصادفی است، متاثر از کنشگری انسان است. در 
بخش های کشاورزان، آب شرب و شهری، صنعت 
تاثیر  سیستم  این  بر  انسان  زیست  محیط  و 
دارد. در نتیجه می توان گفت این سیستم اساسا 
بسیار  آن  پذیری  پیش بینی  و  است  پیچیده 
کم است، چرا که درگیر تعارض منافع و کنش 
انسانی است. به عبارتی باید گفت سیستم های 
شدت  به  آنها  وضعیت  و  هستند  پیچیده  آبی 
ادامه  در  فاضلی  است«  انسانی  رفتار  با  مرتبط 
صحبتهای خود به چهار آب بر اصلی که توجه به 
آنها نشان دهنده اهمیت اجتماعی آب است، اشاره 
کرده و از محیط زیست، صنعت، کشاورزی، شرب 
و بهداشت شهری به عنوان بهره برداران اصلی آب 
نام برده و می گوید: »این موارد تابع متغیرهای 
منافع  تعارض  حال  عین  در  و  هستند  رفتاری 
برنج  بخش کشاورزی، کشاورزی که  در  دارند. 
کشت می کند بیشتر از کشاورزی که کشت گندم 
دارد، آب مصرف می کند. و تعارضات مشابه که 
در هر بخش و میان هر کدام از این بخش های 
آب بر وجود دارد«محمد فاضلی در توضیح اینکه 
مورد  به  است«  اجتماعی  معنا  چه  به  آب   «
»سیستم های  می گوید:  و  اشاره کرده  دیگری 
یک  به  و  شوند  حل  می توانند  وقتی  پیچیده 
سطح باالتر از پایداری برسند که یک همکاری 
گسترده  میان تمام ذی نفعان این سیستم ها – 
در اینجا آب شرب شهری و بهداشت، کشاورزی، 

محیط زیست و صنعت- وجود داشته باشد. این 
همکاری یک مقوله آبی نیست، بلکه مقوله ای 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. به این معنا 
که اگر کشاورزان بخواهند با صنعت همکاری کنند 
نیازمند گفت وگو و مذاکره و در مواردی معامله 
هستند. این همکاری نیازمند بازارهای آبی و کنش 
اقتصادی است. بنابراین مسائل آب اساسا مسائل 

رفتاری هستند«
انرژی  و  آب  اجتماعی  امور  مرکز  اسبق  رئیس 
در  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  نیرو  وزارت 
است،  اجتماعی  مقوله  یک  آب  اینکه  مورد 
می گوید: »سیستم های آبی وقتی می توانند به 
باشند.  داشته  انطباق پذیری  برسند که  پایداری 
ما در حوزه آب با سیستمی مواجه هستیم به 
این  پیچیده«  پذیر  انطباق  »سیستم های  نام 
دلیل  این  به  انطباقی هستند؟  سیستم ها چرا 
که وقتی یک سال آب کم است یک سال زیاد، 
رفتار کشاورز و صنعت باید با این شرایط انطباق 
پیدا کند. انطباق پیدا کردن امری رفتاری است. 
یعنی در جریان این انطباق پذیری رفتار کشاورز یا 
صنعت یا شرب شهری باید تغییر کند. در نتیجه با 
یک سیستم رفتاری مواجه هستیم و این رفتار به 
طور عمیقی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است«
حکمرانی آب موضوع دیگری است که فاضلی به 
آن اشاره کرده و بعد از ارائه تعریفی از حکمرانی 
کلی  مفهوم  »در  می گوید:  آن  کلی  مفهوم  در 
حکمرانی سه ارزش حاکم است: عدالت، انصاف، 

کارآمدی. نمی توان یک سیستم حکمرانی داشت 
که کارآمد، عادالنه و منصفانه نباشد. در کنار این 
ارزش ها، حکمرانی باید به نیازها هم پاسخ دهد. 
انصاف، عدالت و کارآمدی مواردی نیستند که از 
مهندسی سازه های بتنی سدها بیرون بیایند. بلکه 
مقوله های اجتماعی و سیاسی فرهنگی هستند«
فاضلی با بیان اینکه سیستم های آبی به شدت 
دارای تاثیرات اجتماعی هستند، می گوید: »این 
تاثیرات عمیقا روی مقوله هایی مثل فقر، شادی و 
موارد دیگر اثر دارد. امروز شما در اصفهان می بینید 
شادی و شادابی در میان مردم اصفهان کم شده 
است. فقر در شرق زاینده رود، گسترش پیدا کرده 
است. بنابراین هر تصمیم گیری آبی درگیر مقوالت 
اجتماعی، سیاسی، امنیت، عدالت، کیفیت زندگی، 
فساد و موارد دیگر است« محمد فاضلی به عنوان 
یک جامعه شناس معتقد است: »ما در مسئله 
آب برای اینکه بتوانیم بحران ها و مسئله های آبی 
را حل کنیم، نیازمند یادگیری اجتماعی هستیم. 
باید ببینیم مردم ایران در طول 2 - 3 هزار گذشته 
چگونه یاد گرفتند با قنات کنار بیایند؟ طبیعی 
است که از مسیر یادگیری اجتماعی. امروز ما به 
دنبال این هستیم که مردم با کم آبی سازگار شوند، 
این را چطور باید یاد بگیریم؟ آیا می شود سازگار 
شدن با کم آبی را به مردم تزریق کرد؟ آیا سازگاری 
با کم آبی را می شود با چوب و چماق به ذهن مردم 
وارد کرد؟ آیا امور مربوط به سازگاری با کم آبی را 
تحلیل گران  و  جامعه شناسان  و  اقتصاددان ها 

رفتاری باید انجام دهند یا هیدرولوژیست ها؟ ما 
می دانیم که آب یکی از ارزشمندترین منابع حیات 
است و بر سر هر چیزی که ارزشمند است مناقشه 
وجود دارد. به همین خاطر مقوله مناقشات آبی 
در جهان یک عرصه بسیار جدی است. یکی از 
تعدیل  هم  اجتماعی  علوم  اصلی  کارکردهای 
مناقشات آبی است. در هر مناقشه ای مقوالتی 
مثل تعارض منافع، فساد، شفافیت، بسیار اهمیت 
دارند و نمی توان مقوالتی مثل تعارض منافع و 
شفافیت یا فساد را به دست هیدرولوژیست ها یا 

مهندسان سپرد«
فاضلی در بخشی از سخنان خود به این سوال 
پاسخ داد که مرکز امور اجتماعی آب چه مسیری 
را طی کرد و چه اقداماتی انجام داد. او با تاکید بر 
اینکه این مرکز با حمایت مستقیم رضا اردکانیان 
که به خوبی به ابعاد اجتماعی آب اشراف داشت 
تاسیس شد اما با موانعی که ساختار وزارت نیرو 
به این مرکز تحمیل می کرد روبه رو شد، به مرور 
برخی اقدامات خود و همکارانش در این مرکز 
این  دستاوردهای  مهم ترین  درباره  او  پرداخت. 
مرکز در طول سه سال و نیم فعالیت می گوید: 
»زمانی که ساختار آب کشور تغییر کرد و مبتنی 
بر حوضه آبریز شد، پیشنهاد کردیم که هر حوضه 
آبریز یک بخش مطالعات اجتماعی داشته باشد. 
که البته موفق نشدیم مرکز مستقلی در هر حوضه 
آبریز تعریف کنیم و بخش مطالعات اجتماعی با 
دفتر روابط عمومی ترکیب شد و شد دفتر روابط 
عمومی و امور اجتماعی، اما با این اقدام برای 
مدیریتی  ساختار  وارد  اجتماعی  امور  بار  اولین 
حوضه های آبریز شد. در گام بعد برای یکی از 
موضوعات بسیار مهم ابالغیه وزیر را گرفتیم. بر 
اساس این ابالغیه کلیه طرح های اجرایی در حوزه 
منابع آب و انرژی باید دارای مطالعات اجتماعی 
باشند. این امر ابالغیه وزیر را دارد می توان در مورد 
آن مطالبه داشت، یعنی سمن ها و مردم می توانند 
به این ابالغیه استناد کنند و سوال کنند که آیا 
سدی در حال ساخت است، مطالعات اجتماعی 
دارد یا خیر؟« فاضلی به تقویت ارتباط با سمن ها 
اشاره کرد و از تالش خود و همکارانش در این 
مرکز برای آگاهی بخشی به مدیران بخش های 
انرژی گفت، موضوعی که  و  آب  مختلف حوزه 
معتقد است حکم کاشتن بذری را دارد که شاید 
آگاه کردن  برای  تالش  بدهد.  ثمر  بعد  سال ها 
مدیران وزارت نیرو از این موضوع که این حوزه 
تنها ابعاد مهندسی و سازه ای را شامل نمی شود 
و  فعالیت ها  در  باید  هم  اجتماعی  مهم  بعد  و 
تصمیم گیری های آن در نظر گرفته شود. او به 
یکی از مهم ترین اقداماتی که در این مرکز انجام 
شده و نتیجه آن هنوز منتشر نشده اشاره کرده 
می برد  نام  زیرزمینی«  آب  »دایرةالمعارف  از  و 
که امیدوار است به زودی منتشر شود. فاضلی 
حوزه های  ضعیف ترین  از  »یکی  است:  معتقد 
تولید دانش در ایران حوزه آب زیرزمینی است« 
و با همین هدف کتاب »پیشرفت ها در حکمرانی 
آب زیرزمینی« در این مرکز ترجمه شده اما هنوز 
درصد  فاضلی ۹۰  به گفته  است.  نشده  منتشر 
مقاالت منتشر شده در آن رویکرد اجتماعی دارد. 
او در پایان به اتفاقات تابستان سال جاری در 
اصفهان اشاره کرده و درباره ضرورت وجود مرکز 
»وقتی  می گوید:  انرژی  و  آب  اجتماعی  امور 
بود  این  سوالم  من  بودند  زاینده رود  مردم کف 
که در وزارت نیرو چه سازمان و بخش تخصصی 
وجود دارد که مسئول رسیدگی به اعتراض مردم 
باشد؟ اعتراض کف رودخانه دیگر هیدرولوژیک 
بر  فاضلی  است«  سیاسی  اجتماعی-  نیست، 
این باور است که به رغم تمام رویکردهایی که 
گویی قصد تغییر ندارند، تولید دانش و روشن 
کردن ابعاد مسئله از طریق گفت وگو و نوشتن و 
تا  او و همفکرانش است  آگاهی بخشی وظیفه 
روزی برسد که منحل کردن یک مرکز اجتماعی 
نادیده گرفتن این  نباشد و هزینه  اینقدر آسان 

موضوع، باال برود.

| پیام ما | »حدود ۴۰ درصد مردم درباره مسائل آبی کشور اطالعات کافی ندارند« این بخشی از نتیجه نگران کننده نظرسنجی ایسپا است که هفته 
گذشته منتشر شد. بر اساس گزارشی که ایسپا از این نظرسنجی منتشر کرده است: »از هر 1۰ شهروند باالی 18 سال کشور، 3 نفر معتقدند ایران از نظر 
منابع آبی، پر آب است« همانقدر که مردم تصویر دقیقی از وضعیت منابع آبی کشور ندارند، بسیاری از بخش های تصمیم گیر کشور هم تصویری از ابعاد 
اجتماعی مسئله آب ندارند. نتیجه اینکه مناقشات آبی در شهرهای مختلف هر بار ابعاد تازه ای پیدا می کند. به باور بسیاری از کسانی که با مطالعات 
بین المللی و تجارب جهانی مسئله آب آشنا هستند، آب موضوعی چند بعدی است که یکی از مهم ترین ابعاد آن بعد اجتماعی است. محمد فاضلی 
با همین رویکرد سال ها پیش و با حمایت رضا اردکانیان مرکز امور اجتماعی آب و انرژی را در وزارت نیرو تاسیس کرد. مرکزی که در ابتدای فعالیت 
دولت سیزدهم بدون حتی ابالغیه کتبی، این مرکز منحل شد و مرکز جهاد آبرسانی جایگزین آن شد. حاال چند ماه پس از این انحالل و ماه ها پس از 
استعفای محمد فاضلی از  ریاست این مرکز، او درباره اهمیت مسائل اجتماعی در موضوع آب و همچنین ناگفته های شکل گیری و فعالیت مرکز امور 
اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو، در یک گفت و گوی مجازی با صفحه اینستاگرامی »سواد آبی« نکاتی را عنوان کرده است. هر چند عمر مرکزی که او 
تاسیس کرد به چهار سال هم نرسید، اما او معتقد است تالش های او و همکارانش در این مرکز، حکم کاشتن بذری را داشت که روزی ثمر خواهد داد.

نمی توان یک سیستم حکمرانی 
داشت که کارآمد، عادالنه و 

منصفانه نباشد. انصاف، عدالت 
و کارآمدی مواردی نیستند 

که از مهندسی سازه های بتنی 
سدها بیرون بیایند. بلکه 

مقوله های اجتماعی و سیاسی 
فرهنگی هستند

می دانیم که آب یکی از 
ارزشمندترین منابع حیات 

است و بر سر هر چیزی که 
ارزشمند است مناقشه وجود 
دارد. به همین خاطر مقوله 
مناقشات آبی در جهان یک 

عرصه بسیار جدی است. یکی 
از کارکردهای اصلی علوم 

اجتماعی هم تعدیل مناقشات 
آبی است

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بم

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بم

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۰۰7۴۴۹ هيات 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 حميد فاني ملكي فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 2 صادره از  بم در  ششدانگ يكبابخانه و باغچه به مساحت ۵72  مترمربع پالك 7 فرعي 
از1۹7۴ اصلي  واقع در کمربندی ولیصر بخش 2۹ کرمان خريداري از مالك رسمي آقاي سید مرتضی اولیا  محرز 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/11/3۰
شناسه آگهی : 1۲6۹۴63

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۰۰72۰3 هيات 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 خانم مينا ميرزاده 
قصري فرزند محمد بشماره شناسنامه 31۰۰۰32۹1۸ صادره از در ششدانگ يكبابخانه به مساحت 221.۵مترمربع 
پالك۶7۴ فرعي از 1۰2۴اصلي واقع در خیابان امیرالمومنین بخش 2۹ کرمان خريداري از مالك رسمي خانم وجیه 
السادات ظهیر محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/11/3۰
شناسه آگهی : 1۲6۹۲۴3

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
اول  1۴۰۰.11.2هیات   -1۴۰۰۶۰31۹۰7۹۰۰۰۶۹3 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم آسا فرزند 
یحیی بشماره شناسنامه ۰ صادره از رودبار جنوب در یک باب خانه به مساحت 3۰۰ متر مربع پالک 
1۶۵۸ فرعی از1۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۸۸ اصلی قطعه رودبار جنوب  واقع 
از مالک رسمی  مهسا مهیمی   در رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان بخش ۴۶کرمان  خریداری 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد ./م الف:22۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/11/1۶ – تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/11/3۰

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهي مزايده اموال غير منقول )اسناد ذمه(
پرونده اجرايي كالسه ۹۹۰۰۲6۹

به موجب پرونده اجرائي كالسه ۹۹۰۰2۶۹  سهم 
از  دادخواه  الدین  شمس  آقای  احتمالی  االرث 
يكباب منزل مسکونی  اعیان  و  ششدانگ عرصه 
به شماره پالك یکصد و شانزده فرعی از هشتاد 
و یک اصلي واقع در اراضی روستای نوده بخش 
سیزده مشهد به مساحت ششدانگ هزار و پنجاه 
به  دسیمترمربع  و شش  هفتاد  و  متر  هشت  و 
نشانی : تربت جام-روستای نوده-جنب مسجد 
با حدود اربعه به شرح شماال: بطول بیست و دو 
متر و چهل و نه سانتیمتر دیوار به دیواریست به 
قطعات یکصد و سی و پنج و یکصد و سی چهار 
شرقا: بطول بیسست و نه متر و دو سانتیمتر به 
دیوار و دیوار مشترک با قطعه یکصد و بیست و 
نه متر و سه سانتیمتر  و  بطول سی  سه جنوبا: 
و  چهل  بطول  غربا:  به کوچه  دیواریست  و  درب 
دیواریست  به  دیوار  سانتیمتر  سه  و  متر  چهار 
و قطعه  و کوچه  و هفت  و سی  یکصد  به قطعه 
یکصد و سی و پنج كه سند آن ذیل ثبت شماره 
سه  و  پنجاه  و  نهصد  و  هزار  شش  و  شصت 
،صفحه یکصد و چهل و دو ،دفتر سیصد و هفتاد 
یک  و  و سی  پانصد  چاپی صفر  با شماره  دو  و 
هزار و شش الف هشتاد و هفت به نام مرحوم 
به  گردیده  صادر  و  ثبت  دادخواه  بخش  جهان 
ازدواج شماره دو هزار و چهارصد و  استناد سند 
سی و پنج مورخ چهاردهم دی ماه سال یکهزار 
ازدواج  دفترخانه  تنظیمی  و سه  نود  و  و سیصد 
عطائی  خانم کبری  شهر  نیل  نه  و  پنجاه  شماره 
پنجاه  تعداد  به  نسبت  ای  اجرائیه  سلجوقی 
پنج میلیارد  بمبلغ  آزادی که  بهار  تمام  سکه طال 
به  مقوم گردیده  ریال  میلیون  چهل  و  سیصد  و 

ریال  میلیون  سه  و  سی  و  یکصد  مبلغ  انضمام 
توقیف گردیده  اضافه  عشر  دو  و  دولتی  حقوق 
دی  یازدهم  مورخ  وارده  گزارش  طبق  است. 
رسمي  كارشناس  چهارصد  و  یکهزار  سال  ماه 
پنج  مبلغ  به  مذکور  پالک  دادگستری ششدانگ 
پانصد و هشتاد و یک میلیون لاير و  و  میلیارد 
و  پنجاه  و  هفتصد  مبلغ  به  بدهکار  االرث  سهم 
یک میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و 
قطعی  و  ارزيابي  ریال  و یک  و شصت  چهارصد 
شده است.ملک مذکور دارای عرصه به مساحت 
هفتاد  و  متر  هشت  و  پنجاه  و  هزار  ششدانگ 
بمساحت  اعیان  دارای  دسیمترمربع  شش  و 
یکصد و چهل و چهار مترمربع می باشد که جنب 
واقع  مناسب  محلی  در  نوده  روستای  مسجد 
رسمی  کارشناس  گزارش  برابر  كه  است  شده 
دادگستری و مامور اجرا قسمتی از منزل مذکور 
در حال حاضر به صورت رایگان در تصرف خانم 
مالک متوفی(  گلجان غالمی سنقرآبادی)همسر 
پسرش  و  دادخواه  مریم  ،خانم  مالک  دختر  و 
می  پرونده(  )مدیون  دادخواه  الدین  شمس 
نمی  پرداخت  ای  اجاره  وراث  مابقی  به  و  باشد 
کنند و بقیه زمین فوق بصورت خرابه ای افتاده 
است.سهم االرث مدیون از ششدانگ پالك فوق 
دوم  مورخ  دوشنبه  روز  دوازده  الي  نه  از ساعت 
اسفند ماه سال يکهزار و چهارصد در واحد اجرای 
در  واقع  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  اسناد رسمی 
اداره گاز  روبروی  خميني  امام  بلوار  جام  تربت 
لذا مزايده  به فروش مي رسد.  از طريق مزايده 
پالک  ششدانگ  از  بدهکار  احتمالی  االرث  سهم 
و  میلیون  و یک  پنجاه  و  هفتصد  مبلغ   از  فوق 
و  چهارصد  و  هزار  هشت  و  هشتاد  و  دویست 
قيمت  باالترين  به  و  شروع  لاير  یک  و  شصت 

پيشنهادي نقدًا فروخته مي شود. طبق ماده صد 
اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آئین  شش  و  سی  و 
به  منوط  مزایده  در  شرکت  االجرا  الزم  رسمی 
به  کارشناسی  پایه  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت 
نماینده  یا  خریدار  و حضور  ثبت  سپرده  حساب 
مزایده  است.برنده  مزایده  جلسه  در  قانونی 
را ظرف  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
مهلت  ظرف  صورتی که  در  و  نماید  تودیع  ثبت 
واریز  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده  مقرر 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
عملیات  صورت  این  شد.در  خواهد  واریز  خزانه 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده در صورت 
درخواست بستانکار تجدید می گردد.مطابق فراز 
آئین  یک  و  بیست  و  صد  ماده  الف  بند  شش 
نامه اجرا الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا 
حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده 
و  مالياتي  هاي  بدهي  نيز  و  باشد  آنها  داراي 
عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از 
باشد  نشده  يا  آن معلوم شده  رقم قطعي  اينكه 
ماه صد  نيز طبق  و  است  مزايده  برنده  عهده  به 
نامه اجرا در صورت وجود  و بیست و پنج آئین 
از  فوق  هاي  هزينه  بابت  پرداختي  وجوه  مازاد، 
شد  خواهد  مسترد  مزايده  برنده  به  مازاد  محل 
نقدًا وصول مي گردد.  و نيم عشر و حق مزايده 
گردد،  رسمي  تعطيل  مزايده  روز  چنانچه  ضمنًا 
مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار : 1۴۰۰/11/1۶

هادی نیکوفکر
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰7۹۰۰۰۶۸۰-1۴۰۰/1۰/27 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا مدنی فرد فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1۶ صادره از رودبار در یک باب خانه به مساحت 317 متر مربع پالک 1۶۶3 فرعی 
از پالک 1۸۸ اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک  از1۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده 
انقالب کوچه 13 خریداری از مالکین رسمی آقای عبدالحسین ، محمد مهدی و مهسا مهیمی وخانم 
فاطمه بیگ مرادی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد ./م الف:22۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/11/1۶ – تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/11/3۰

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

ام
 ج

ت
رب

ت
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1ادامه از صفحۀ

مخالفت شورای شهر کاشان 
با احداث کارخانه سرب

با  کاشان گفت:  اسالمی شهر  رئیس شورای 
مخالف  شهر  این  در  سرب  کارخانه  احداث 
مانع  مردم،  نمایندگان  عنوان  به  و  هستیم 

شد. خواهیم  کارخانه  این  فعالیت 
علی هاشمی طاهری به ایمنا گفت: به تازگی 
با  در هشت کیلومتری کاشان کارخانه سرب 
مجوز تلویحی آغاز به فعالیت کرده است که 
این موضوع با سالمت جامعه شهری مغایرت 
ویژه  نماینده  نائینی«  از »جواد  افزود:  دارد.او 
به  با توجه  رئیس مجلس درخواست کردیم 
آران  و  کاشان  شهر  دو  مردم  سالمت  تهدید 
و بیدگل، مانع فعالیت این واحد تولیدی در 
منطقه شود.رئیس شورای اسالمی شهر کاشان 
با اشاره به میزان آلودگی باالی زیست محیطی 
نمی دهیم  اجازه  تصریح کرد:  کارخانه سرب، 
برای سود عده ای کم، جان افراد زیادی از دو 
شهرستان مجاور این کارخانه به مخاطره بیفتد 
و متضرر شوند.او با بیان اینکه کارخانه سرب 
دارای آالیندگی محیطی کشنده است، ادامه داد: 
این سوال مطرح است چرا در حالی که معدن 
سرب در انارک اردستان واقع شده، این کارخانه 
در کاشان ایجاد شده است؟ مسئوالن بدانند که 
ما به عنوان نماینده مردم به هیچ وجه اجازه 
نمی دهیم این کارخانه آالینده در کاشان فعالیت 
کند و باعث آلودگی باال و کشنده محیط زیستی 
شود.هاشمی طاهری، استاندار اصفهان، فرماندار 
ویژه کاشان و نماینده رئیس مجلس و کفیل 
مردم کاشان و آران و بیدگل را فصل الخطاب قرار 
داد و از آن ها خواست همدل و یک صدا مانع 
فعالیت این واحد آالینده در این منطقه شوند.

دستفروش ها می سوزند
مطابق اصل چهل و ششم قانون اساسی کسی 
حق ندارد کسب و کار مشروع خود را مانع کسب 
و کار مشروع دیگران قرار دهد و با توجه به ماده 
سوم قانون نظام صنفی مبنی بر رسمیت بخشی 
به واحدهای صنفی سیار، این تعارض نمی تواند 
به حذف یک طرف آن بپردازد و همچنین به طور 
عمده، مشتریان دستفروشان و مغازه ها به دلیل 
تفاوت نوع جنس و شرایط ارائه آن، متفاوت 
است و حذف دستفروشان، مشتریان آنها را به 
مغازه ها گسیل نمی دارد و در نهایت اینکه در 
عصِر بازارهای آنالین )اعم از مجموعه های بزرگ 
تعارض  این  دیگر  اینترنتی(  دستفروشان  و 
دارای موضوعیت نیست و کسب و کارها باید 
خود را با مقتضیات دنیای جدید انطباق دهند.

در مورد انگاره سوم، نخست آنکه باید با فقر 
از  شهرداری  اینکه  و  فقرا  نه  و  کرد  مقابله 
از  )اعم  فقرزدایی  برای  خود  مسئولیت های 
سیاست های  و  اقتصادشهری  برنامه های 
آن  جای  به  و  می رود  طفره  شهری(  رفاهی 
خالف  می پردازد،  فقر  قربانیان  با  مقابله  به 
عدالت اجتماعی است. دوم آنکه دستفروشان 
می توانند چنان که نمونه های جهانی )تایلند، 
آفریقای  پرو،  برزیل،  هند،  اندونزی،  مالزی، 
جنوبی، استرالیا، یونان، انگلستان، ایالتهایی از 
آمریکا-نیویورک،لس آنجلس-( نشان می دهد 
به زیبایی شهر و گردشگری کمک کنند. سوم 
آنکه حذف دستفروشان برای ندیدن فقر، فقر 
را در جلوه های زشت تری نمودار می سازد.تجربه 
سالیان نشان داده است که طرح های ممنوعیت 
و جمع آوری به رغم هزینه های سنگین آن)هم 
به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی و 
سیاسی و امنیتی( شکست خورده اند و موقتی 
طرح های  مورد  در  شکست  این  بوده اند .  
به صورت  و  باال  بازارچه های ساماندهی شده 
پیمانکاری هم تکرار شده است. دستفروشی و 
فضای شهری دو ویژگی مهم دارند که در برنامه 
ریزی باید به آنها توجه کرد که همواره نادیده 
گرفته می شوند: تنوع و منطق اختصاصی.منطق 
اختصاصی دستفروشی شامل این پنج اصل 
است :  نخست، مبتنی بر منطق بازار و مشتری 
محور ، دوم، مبتنی بر ارتباط و پاخورِی فضا، 
سوم، انعطاف پذیری زمانی و فضایی و کاالیی ، 
چهارم، فراگیری از گروه های مختلف اجتماعِی 
طرد شده اعم از مهاجران، افراد دارای معلولیت، 
اقلیت های مذهبِی غیررسمی، مشموالن غایب 
خدمت سربازی، از کارافتادگان، افراد دارای سوء 
پیشینه و...  و پنجم، غیررسمیت و سهل گیری 
در مورد قواعد.منطق اختصاصی فضای شهری 
نیز شامل دو اصل فعالیت پذیری و تعامل است. 
فضا پدیده ای اجتماعی است. بنابراین دو منطق 
و با توجه به تنوع فضاهای شهری)چه درون هر 
شهر و چه بین شهرهای مختلف- برای مثال 
دستفروشی در شهرهای تهران، رشت و اهواز 
بسیار با هم متفاوتند( و تنوع دستفروشان)اعم 
از نوع دستفروشی، قشربندی اجتماعی( باید 
برنامه ریزی کرد اما اصل بنیادین برنامه ریزی 
با گفت وگوی  است که  ذینفعان  لحاظ  موفق 
اجتماعی و نهادهای مشارکتی حاصل می شود و 
نیازمند ایجاد تشکل مستقل برای دستفروشان 
ممکن  اما  می سوزند  دستفروش ها  است. 
است آتش آنها فقط خودشان را نسوزاند. این 
شرایط حساس می تواند فرصتی باشد که به 
جای افزایش تهدیدها، به یک توافق اجتماعی 

دست یافت.

مناقصه عمومی یک مرحله ای  
اجرای عملیات ساخت حائل بتنی و ساختمان خانه سرایداری

 مرکز بهداشت جبالبارز

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
واگذاری مدیریتی امور منشی گری و پذیرش بیمارستان امام خمینی )ره( جیرفت

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
واگذاری مدیریتی امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت و بیمارستان 1۲ فروردین کهنوج

مناقصه عمومی یک مرحله ای  
واگذاری مدیریتی مراقبت های اولیه سالمت فعال و مستمر )تداوم خدمات( 
در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد 
با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به اجرای 
عملیات ساخت حائل بتنی و ساختمان خانه سرایداری مرکز بهداشت 
جبالبارز اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط میتوانند به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد ( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه 

مذکور نمایند.
 شماره فراخوان )۲۰۰۰۰۹1168۰۰۰۰۹۴(

مهلت دریافت اسناد تا ساعت 1۴ مورخ 18/ 1۴۰۰/11

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 1۴ مورخ ۲8/ 1۴۰۰/11
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا 

IR ۲6۰13۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۲76۹۹۴838 بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره: ۴113۹۹81316۹

کد ملی به شماره: 1۴۰۰۰۲3586۰
همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ، به نشانی 
جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کد پستی 

786۰63۴۲۰۴ ارسال نمایید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر 
دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به 
واگذاری مدیریتی امور منشی گری و پذیرش بیمارستان امام خمینی 
)ره( اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط میتوانند به سامانه تدارکات 
در  نام  ثبت  به  اقدام  و  نموده  مراجعه   ) )ستاد  دولت  الکترونیکی 

مناقصه مذکور نمایند. 
شماره فراخوان )۲۰۰۰۰۹1168۰۰۰۰۹۲(

مهلت دریافت اسناد تا ساعت 1۴ مورخ 17/ 1۴۰۰/11

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 1۴ مورخ ۲7/ 1۴۰۰/11
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره 

شبا IR ۲6۰13۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۲76۹۹۴838 بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره: ۴113۹۹81316۹

کد ملی به شماره: 1۴۰۰۰۲3586۰
همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ، به نشانی 
جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی 

786۰63۴۲۰۴ ارسال نمایید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر 
دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به 
واگذاری واگذاری مدیریتی امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت 
و بیمارستان 1۲ فروردین کهنوج  اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط 
میتوانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( مراجعه نموده و 

اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. 
شماره فراخوان )۲۰۰۰۰۹1168۰۰۰۰۹3(

مهلت دریافت اسناد تا ساعت 1۴ مورخ 17/ 1۴۰۰/11

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 1۴ مورخ ۲7/ 1۴۰۰/11
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا 

IR ۲6۰13۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۲76۹۹۴838 بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره: ۴113۹۹81316۹

کد ملی به شماره: 1۴۰۰۰۲3586۰
به نشانی   ، ارسال  تاریخ مهلت  پایان  تا  را  الف  الزاما پاکت  همچنین 
جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کد پستی 

786۰63۴۲۰۴ ارسال نمایید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر 
دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به 
واگذاری مدیریتی مراقبت های اولیه سالمت فعال و مستمر )تداوم 
خدمات( در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط میتوانند به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام 

در مناقصه مذکور نمایند. 
شماره فراخوان )۲۰۰۰۰۹1168۰۰۰۰۹3(

مهلت دریافت اسناد تا ساعت 1۴ مورخ 17/ 1۴۰۰/11

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 1۴ مورخ ۲7/ 1۴۰۰/11
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا 

IR ۲6۰13۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۲76۹۹۴838 بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره: ۴113۹۹81316۹

کد ملی به شماره: 1۴۰۰۰۲3586۰
همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ، به نشانی 
جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کد پستی 

786۰63۴۲۰۴ ارسال نمایید.

نوبت دوم
نوبت دوم

نوبت دوم
نوبت دوم

اکنون دو ملک اول شهرداری 
ارائه شده است و زمان برگزاری 
مزایده که در ایام 22 بهمن 
است به عنوان اولین تجربه 
شهرداری اجرایی شود

بلدیه 

عرضه امالک شهرداری تهران در بورس 
مدیر عامل سازمان امالک و مستغالت شهرداری 
پیشنهاد  شهرداری  پیمانکاران  به  تهران گفت: 
دادیم که اگر ملک را در مزایده بورس برنده شوند 
در فرایند تسویه می توانند حواله های مطالبات 
خود را به جای پول به شهرداری بدهند.»حسن 
محمد حسن زاده« مدیر عامل سازمان امالک و 
مستغالت شهرداری تهران درباره جزئیات عرضه 
دو ملک شهرداری تهران به بورس به ایلنا گفت: 

دو واحد آپارتمان سند دار در منطقه دو شهرداری 
به عنوان اولین حضور شهرداری به بورس عرضه 
امکان عرضه  تنها  اینکه  بیان  با  او  شده است. 
امالک سند دار در بورس کاال وجود دارد گفت: این 
تابلوی عرضه رسیده است و چند  دو واحد به 
روز روی تابلو قرار می گیرد و کسانی که کد بورس 
کاال دارند می توانند در مزایده آن حضور پیدا کنند. 
به  شهرداری  پیشنهاد  به  اشاره  با  حسن زاده 

پیمانکاران برای حضور در مزایده امالک در بورس 
گفت: ما به پیمانکاران شهرداری پیشنهاد دادیم 
که اگر ملک را در مزایده بورس برنده شوند، در 
فرایند تسویه می توانند حواله های مطالبات خود را 
به جای پول به شهرداری بدهند. این همان کاری 
است که در قالب تهاتر توسط کارگزاران شهرداری 
انجام می شد اما در بورس در یک عملیات شفاف 

و روشن اجرا می شود. 

مدیر عامل سازمان امالک و مستغالت شهرداری 
فروش  روش  یک  عنوان  به  بورس  داد:  ادامه 
استفاده می کنیم. هنوز  آن  از  شفاف است که 
این دو ملک به زمان مزایده نرسیده اند و پس از 

انتشار آگهی به مزایده گذاشته می شوند. 
او با اشاره به مزیت های فروش امالک در بورس 
گفت: یکی از قابلیت های فروش در بورس این 
است که وقتی در شرایط معمول مزایده برگزار 
نداشته  پاکتی  بازگشایی  روز  در  اگر  می کنیم 
باشیم و یا به هر دلیلی مزایده برگزار نشود در 

خوشبینانه ترین حالت در بازه زمانی یک ماهه 
میتوانیم یکبار دیگر مزایده را برگزار کنیم. اما در 
بورس اگر شرکت کننده ای وجود نداشته باشد 
حداقل 7 روز می توانیم هر روز مزایده را تکرار 
کنیم. یعنی با این فرآیند در بورس می توانیم 

حداقل 7 ماه جلو بیفتیم. 
حسن زاده اضافه کرد: االن دو ملک اول شهرداری 
ارائه شده است و امیدواریم زمان برگزاری مزایده 
که در ایام 22 بهمن است به عنوان اولین تجربه 

شهرداری اجرایی شود. 

ساعت 1۸، چهارشنبه 13 بهمن  ماه، آتش به جان 
دستفروش ۴۵ ساله خرم  آباد افتاد. آتشی در 
اعتراض به حضور نیروهای سد معبر شهرداری 
که تالش می کردند بساط دستفروشان میدان 
را  خیابان ها  و  جمع آوری  را  حسین  امام 
پاکسازی کنند. شهرداری خرم آباد بیانیه داد که 
»پاکسازی« به درخواست مردم بوده است. در 
این بیانیه تاکید شده که ماموران شهرداری از 
ابزارهای قهری معمول استفاده نکردند و تنها: 
شهروندان  تردد  وضعیت  ساماندهی  »درصدد 
بوده است تا ضمن عمل به وظایف قانونی و 
شهروندان  از  برخی  مطالبه  به  مثبت  پاسخ 
محترم اقدام به ساماندهی مشاغل شهری کرده 
به گونه ای که مشکلی برای تردد شهروندان ایجاد 
از  آنها  نشود.« روایت رسانه ها متفاوت است. 
درگیری مرد دستفروش با نیروهای شهرداری 
خبر داده اند، درگیری که به آتش سوزی منجر 
تالش  ماموری که  و  دستفروش  است.  شده 
می کرده تا آتش را خاموش کند، همان روز و 
صدمات  شدند،  منتقل  بیمارستان  به  ساعت 

به  بنا  و  است  شده  داده  تشخیص  سطحی 
گزارش رسانه ها وضعیت سالمت هر دو مصدوم 

حادثه رو به بهبود است. 
با  شهرداری  برخورد  اخیر  سال های  در 
دستفروشان، برخوردهایی که گاهی به خشونت 
نمودار  است.  شده  رسانه ای  شده  کشیده 
دستفروش  با کلید واژه  ترندز  داده های گوگل 
است.  اوج گرفته  آبان   2۵ تاریخ  در  اولین بار 
جودوی  قهرمان  دستفروشی  خبر  که  روزی 
کشور در کرمانشاه به دلیل فقر منتشر شد. قله 
آذر است. روزی که  به 2۴ و 2۵  دوم متعلق 
خبر جمع آوری دستفروشان تهرانی از چهارراه 
دستفروشان  جمع آوری  شد.  منتشر  ولیعصر 
فقط یک شب قبل با بنری زرد رنگ درباره آن 
اطالع رسانی  شده بود.  جمع آوری دستفروشان 
آن روز با همراهی پلیس و ماموران سد معبر 
شهرداری منطقه 11 تهران همراه بود. در روزهای 
 ۶ داشت،  بلندی  قله  گوگل  نمودار  هم  اخیر 
شهرداری گرگان  ماموران  برخورد  فیلم   بهمن 
با دستفروشی که کاهو می فروخت، دست به 

دست شد. براساس ویدیو، ماموران گونی کاهو را 
روی زمین می ریزند و به رهگذرانی که می گویند: 
»دزدی که نکرده«، واکنشی نشان نمی دهند. قله 
سوم مربوط به 12 آبان است، یعنی روزی که خبر 
دستفروش  زن  با  شهرداری  ماموران  درگیری 
رشتی منتشر شد. رسانه های محلی همان روز 
اعالم کردند که زن ساکن حاجی آباد رشت است 

و معلولیت جسمی دارد. 
نهم بهمن ماه هم خبری درباره برخورد ماموران 
سد معبر شهرداری اندیمشک با دستفروشان 
اندیمشک  شهر  شورای  رئیس  شد.  منتشر 
ابتدای  این دستفروشان که در  بود که  مدعی 
مستقرند  اهواز  سمت  به  اندیمشک  جاده 
مشکالتی در تردد خودروها ایجاد کرده اند. تذکر 
ماموران در نهایت به درگیری با دستفروشان و 
حضور پلیس 11۰ در محل ختم می شود و به 
گفته مدهنی، رئیس شورا پلیس هم در این 
میان برای آرام کردن اوضاع از شلیک هوایی 

می کند.  استفاده 
جمع آوری  برای  شهرداری ها  عمده  توجیه 

دستفروشان نارضایتی مردم برای تردد و عبور و 
مرور در خیابان هاست. محمدرضا جوادی یگانه، 
شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  سابق  معاون 
اعالم کرد که نظرسنجی ها  تهران در سال ۹۸ 
از نارضایتی ۵۰ درصدی مردم از دستفروشان 
در مترو حکایت دارد، ناراضیان که در عین حال 
طالب برخورد خشن و معمول ماموران شهرداری 

با دستفروشان نیستند.
شهرداری های  که  است  عبارتی  ساماندهی، 
کشور در سال های اخیر در قبال دستفروشان 
به کار برده اند. عبارتی که گفته می شود اسم رمز 
جمع آوری نیست. در این موقعیت عموما مکان 
یا ساعت جایگزینی برای دستفروشی معرفی 
روزانه  و  هفتگی  بازارچه های  ایجاد  می شود. 
سیاست های  دیگر  از  نیز  جایگزین  مکان  در 
است.  ساماندهی  راستای  در  شهرداری ها 
دستفروشان  استقبال  با  عموما  اقداماتی که 
عضو  طاهری تفتی،  مژگان  نمی شود.  روبه رو 
هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران 
درباره اقبال نداشتن این بازارها که عمدتا امتحان 
خود را در کشورهای دیگر پس داده اند، سه دلیل 
استطاعت  غیرقابل  »نخست،  می آورد:  عمده 
بودن این بازارها برای دستفروشان کم سرمایه تر 
به واسطه بوروکراسی و ضوابط پرهزینه. دوم، 
با  دستفروشان  رفتن کارایی کسب  دست  از 
انتقال به محلی که مشتری کمتری را جذب 
می کند. با کم شدن درآمد و نیامدن مشتری ها، 
دستفروشان انتخاب دیگری جز بازگشت به 
تاسیس  از  داخلی  تجربیات  ندارند.  خیابان 
چنین بازارچه هایی نیز موفقیت آمیز نبوده اند. 
این  از  از همه- هیچ کدام  سوم - و مهمتر 
کشورها توانایی اجرای این برنامه ها برای تمامی 
دستفروشان را نداشته اند. نتیجه این می شود 
که دستفروشانی که از این برنامه ها باز می مانند 
نیز در معرض خشونت بیشتر مسئوالن شهری 

برای رفتن از مراکز قرار می گیرند«.
بودن دستفروشان و درآمدهای  غیر مستحق 
هنگفت آن ها از دالیل دیگر مسئوالن شهری 
است.  شهری  فضاهای  از  آن ها  حذف  برای 
و  جامعه شناس  ایثاری،  مریم  که  موضوعی 
عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی شهر در 
این  از  با آن  در یادداشتی که پیش  مخالفت 
»پیام ما« منتشر شده، نوشته است: »مطابق با 
نتایج برخی پژوهش  ها عواملی نظیر تعدیل نیرو 
و از دست دادن شغل قبلی، ورشکستگی و از 
دست رفتن سرمایه، افزایش هزینه  های زندگی 
به  دلیل رشد اجاره بهای مسکن، تولد فرزند و 
تحصیل، معلولیت و مشکالت جسمانی ناشی 
از بیماری و حوادث، بیماری صعب  العالج یکی 
از اعضای خانواده یا فوت نان آور خانواده و عدم 
امکان یافتن شغل رسمی از جمله علل روی 
آوردن افراد به شغل دستفروشی است. این در 
حالی است که بیش از 7۶ درصد دستفروشان 
شهر تهران سرپرست خانوار هستند و ۹3 درصد 
دیگری  درآمد  هیچ  دستفروشی  جز  به  آنان 
ندارند. از این رو میان سیاست  های بازنمایی از 
دستفروشان با آنچه در واقعیت در جریان است 

شکاف عمیقی وجود دارد«.

پژوهشگران شهری به جای ساماندهی راه حل 
قطعی نبرد میان دستفروشان و مدیران شهری 
رسمی سازی  جای  به  شناسی  رسمیت  به  را 
پژو هش های  مرکز  می دانند.  دستفروشان 
لزوم  از  گزارشی  در  پیش  مدتی  هم  مجلس 
كشور  در  دستفروشی  شناختن  رسمیت  به 
گفته بود. در این گزارش که میثم هاشم خانی، 
اقتصاددان یکی از مولفانش بود پیشنهاد تشکیل 
سازمان مردم نهاد یا یک تعاونی را کرده بود. 
چرخ  چند  یا  سایه بان  بتواند  که  تعاونی ای 
دستفروشان  اختیار  در  و  احداث  دستفروشی 
پیشنهادی  دستفروشی«  »سایه بان  دهد.  قرار 
است که حاال آوازه آن به گوش اعضای شورای 
که  پیشنهادی  است.  رسیده  هم  تهران  شهر 
به دنبال  بیشتر  با طرح آن  البته شورای شهر 
هویت یابی دستفروشان است و مشخص نیست 
با اجرا شدن آن رسمی سازی دنبال می شود یا 
به رسمیت شناسی دستفروشان. میثم مظفر، 
شهر  شورای  بودجه  و   برنامه  عضو کمیسیون 
تهران چندی پیش در گزارش طرح رصد مناطق، 
طرح سایه بان دستفروشی را به شهرداری تهران 
پیشنهاد داد، او در رابطه با جزییات این طرح 
آن  برای  شهرداری  نیست  مشخص  هنوز  که 
تعریف پروژه کرده است یا نه به روزنامه پیام ما 
می گوید: »این طرح به دنبال این است که در 
اختیار خرده فروشانی که به عنوان دستفروش در 
مناطق حضور دارند در نقاطی یک سازه استاندارد 
و سطح اشغال تعریف شده  یک چتر و سایه بان 
قرار دهد تا آن ها در محالتی که معارض نیست 
و معضل سد معبر ایجاد نمی کند حضور داشته 
باشند. -فرض کنید می شود در هر منطقه یک 
محل را در نظر گرفت- افراد کم توان از طریق  
معرفی  امداد  یا کمیته  بهزیستی  با  همکاری 
شدند، بعد از ثبت نام در یک سامانه ، اعتبار سنجی 
هویت سنجی و پایش شوند«. به گفته مظفر 
این افراد حتی اگر الزم باشد باید »ضمانت های 
حداقلی بدهند از باب اینکه هویت شان معلوم 
شود و کاالیی که به شهروندان می فروشند حقوق 
شهروندان را تضییع نکند«. او معتقد است که 
این طرح سایه بان حتی در محدوده تئاتر شهر 
هم اجرایی شود: »اگر ما استاندارد مشخصی 
برایش تعریف کنیم می تواند برای کاربری های 
آنجا هم معارض به حساب نیاید.« به گفته او 
بعضی  استقبال  مورد  ایجاد سایه بان  پیشنهاد 
مسئوالن شهرداری نیز قرار گرفته است: »این 
کار می تواند درآمدزایی برای شهرداری هم داشته 
البته ما نگاه درآمدزایی به آن نداریم و  باشد، 
و  احراز  فروشندگان  هویت  بیشتر می خواهیم 

قابل پیگیری باشد«.
نشان  تهران  شهر  شورای  عضو  سخنان  این   
حتی  شهری  مدیریت  هنوز  که  می دهد 
با  مواجهه  برای  نتوانسته  هم  پایتخت  در 
واقع بینانه  و  روشن  راهبردی  به  دستفروشی 
برسد. تا رسیدن به چنین راهبردی تعارضی که از 
گذشته میان دستفروشان و مدیریت شهری در 
شهرهای کشور وجود داشته باز هم ادامه خواهد 
یافت و هر از چندی برخی از نمونه های آن مثال 

می شود.    رسانه ای  خرم آباد  آتش سوزی 

خودسوزی یک دستفروش در خرم آباد بار دیگر ناکارآمدی سیاست های شهرداری ها در مواجهه با دستفروشی را نشان داد

نبر د بی حاصل

توجیه عمده شهرداری ها 
برای جمع آوری دستفروشان 
نارضایتی مردم برای تردد و 
عبور و مرور در خیابان هاست. 
محمدرضا جوادی یگانه، معاون 
سابق فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری تهران در سال ۹۸ 
اعالم کرد که نظرسنجی ها از 
نارضایتی ۵۰ درصدی مردم از 
دستفروشان در مترو حکایت 
دارد، ناراضیان که در عین 
حال طالب برخورد خشن و 
معمول ماموران شهرداری با 
دستفروشان نیستند

یک دستفروش در خرم آباد، چهارشنبه هفته گذشته خودسوزی کرد. آتش دست و صورت او را سوزاند. آتشی که او در اعتراض به اقدامات 
شهرداری خرم آباد به جان خودش انداخته بود. آنطور که رسانه ها روایت کرده اند، نیروهای سد معبر شهرداری در پی جمع کردن بساط او 
بودند. این تنها برخورد شهرداری با دستفروشان نیست که به خشونت منجر شده است، در ۹۰ روز گذشته برخورد با دستفروشان چندبار 

به سر خط خبری رسانه ها آمده است. 
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عامل وراثت - آلوی كوهی - خودكار 
خوب  ناپسند،   - امیر  معروف، 
نیست۵ - سودای ناله، نفس بلند، از 

دل پر سوز بر آید - انگور - طاق ویران 
شده عهد ساسانی، طاق ویران شده۶ 
شهرت   - دشت   - فربه   و  چاق   -
حیوان   -  NBA7 در  شارلوت  تیم 
خسته  نفس   - گله  نگهبان  وفادار، 
خمیدگی  تاب،  و  خم  مهره،  همكار   -
حرف  آلمانی،  بله  انتخاب،  حرف   -
سینمای   - لبریز  و  پر   - گزینش۸ 
سوخته آبادان - حرف تعجب، تعجب 
و  كار   - سهولت   - گشوده۹  زنانه، 
فرو   - رنگ  پر  زرد  اسب   - پیشه1۰ 

كردن،  بكاری  شروع   - پست  مایه، 
دست به جنایت زدن، كاری بر خالف 
مهره  صورت،   - دادن11  انجام  قانون 
قمری12  ماه   - پشیمان   - شطرنج 
فلكی،  - گوشواره - همگی - خرس 
وسیله   - متین    - آسمان13  خرس 
باركش شهری1۴ - سارق و  بنایی - 
دزد - شایسته تر، سزاوارتر - شکوه، 
اجاق کیک پزی، نوعی اجاق گاز - پو 
تجربه،  با   - وسیله  ابزار،   - وارونه1۵ 

آفرینش  - آزموده  کار 

عمودی
حس  بی   - خلیج  هزار  - کشور   1
- گرامی تر، بخشنده تر، جوانمردتر 
بله  شیرازی،  بله  جمع،  نشانه   -
اکو3  اومبرتو  از  رمانی   - ادب2  بی 
آغاز،  چیز،  هر  ابتدای  نخست،   -
 - فرنگی  كاله   - قهرمانی  مقام 
وزیران۴  هیئت   - مراقبت  پسوند 
 - گروگذاری   - غادر  خیانتكار،   -
به  ناتمام۵ - حرص و عالقۀ شدید 
نوبل  برنده  زن  ششمین   - چیزی 
حضرت  باغ   - انارستان   - ادبی۶ 
ته كفش،  برآمدگی   - فاطمه )س( 
دندانه سوهان7 - به خاكسپاری - 
پیچیده  سبزی   - انفجاری  سالح 
دو  بین  حد  سر  فراعنه،  کشور   -
جلب   - روبیدن  از  امر   - زمین۸ 
یازده،   - رباینده۹  انگیز،  دل  كننده، 
دو یار هم قد - شی وارونه - بسیار 
ناراحت، سرگشته - نمک1۰ - تشت 

آش   - سكوت  فرمان   - کوچک 
گندم و خرما11 - رتبه ها - مهاجرت 
نیلوفر   - تر  رفیع  برتر،  بلندتر،   -
به  اشاره  اشاره،  ضمیر   - هندی12 
خرمای   - برونته  خواهران  از  دور، 

 - برگ13   - درهم  ترور   - نارس 
جدید و امروزی - اسب پهن پشت  
- مادر لر، بیماری، تصدیق روسی1۴ 
بیگانه،  وحش  باغ  او،  از  مخفف   -
کشیدنی بازی الک و دولک - غول 

آب  جمع،  ضمیر  تو،  و  من   - برفها 
تازه  نو،   - گندم1۵  خرمن   - تازی 
رنگ  سیاه  پرنده  كالغ،  غراب،   -
تل  بلند،  پشته   - برنج گیالنی    -

كی خا

جدول شماره ۲۲۲۲

شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
اسدآباد از بهره برداری ۶ پروژه با اعتبار 
این  در  ریال  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۹

خبرداد. شهرستان 
استان  آبفای  روابط عمومی  گزارش  به 
همدان، همزمان با دهه فجر؛ با حضور 
شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
و  مرکزی  بخش  بخشدار  اسدآباد، 
پروژه   ۶ شهرستان  مسئوالن  از  جمعی 
آب  تاسیسات  از  فیزیکی  حفاظت 
با  اسدآباد  شهرستان  روستایی  شرب 
ریال  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۹ صرف 

شد. بهره برداری  اسدآباد  در  اعتبار 
این  افتتاح  آیین  در  رحمانی  علی اکبر 
هللا  ایام  گرامیداشت  ضمن  پروژه ها 
در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  فجر  دهه 
اعتبارات  با  خوبی  پروژه های  آب  حوزه 
مناسب در شهرستان تعریف و اجرایی 

اعتبارات  حوزه  در  نیز  امسال  و  شد 
شده  روستایی  آب  به  ویژه ای  توجه 

است.
او بیان کرد: امسال با اعتبارات مصوب 
میلیارد   1۴۰ ریال،  میلیارد   3۰۰ تقریبا 
پروژ ه هایی  و  یافت  تخصیص  ریال 
ادامه  در  امیدواریم  که  شد   اجرایی 
بتوانیم تحرک و پویایی را در آب شرب 
معضالتی  و  باشیم  داشته  روستایی 
را  از سال های گذشته وجود داشته  که 

ببخشیم. بهبودی 
شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
بهمن ماه  از  اینکه  به  اشاره  به  اسدآباد 
شهری  فاضالب  و  آب  ادغام   ۹۸ سال 
آب  شرکت  و  افتاد  اتفاق  روستایی  و 
امور  در شهرستان  و  استان  فاضالب  و 
فاضالب شهرستان شکل گرفت؛  و  آب 
موضوع پدافند غیرعامل به صورت ویژه 

از مسائلی که در  دیده شد گفت: یکی 
توجه  باید  غیرعامل  پدافند  خصوص 
تاسیسات  از  فیزیکی  حفاظت  شود، 
و  و مخازن آب شرب  است  آب شرب 
چاه های آب شرب به لحاظ طبقه بندی 
حیاتی  و  حساس  نقاط  از  حفاظتی، 

می شوند. محسوب 
راستا  این  در  کرد:  خاطرنشان  او 
پروژه ای را تحت عنوان مجتمع »النجه 
گنجه« و نیز حفاظت فیزیکی ۶ مخزن 
و چاه آب شرب شهرستان اسدآباد در 

دادیم. قرار  کار  دستور 
از  بهره برداری  به  اشاره  با  رحمانی 
تاسیسات  از  فیزیکی  حفاظت  پروژه 
اسدآباد  روستایی شهرستان  آب شرب 
محوطه سازی  و  فنس کشی  گفت: 
به  النجه  روستای  شرب  آب  مخزن 
و  میلیارد  یک  اعتبار  با  متر   ۵۵ متراژ 

است. شده  اجرایی  ریال  میلیون   ۵۰۰
و  فنس کشی  اینکه  بیان  با  او 
شرب  آب  مخزن  محوطه سازی 
روستای گنجه به متراژ ۵۵ متر و اعتبار 
انجام  ۵۰۰ میلیون ریال  یک میلیارد و 
بهره برداری  امروز  خوشبختانه  تا  شد 
شود افزود: فنس کشی و محوطه سازی 
را  دهنوش  روستای  شرب  آب  مخزن 
میلیارد  یک  اعتبار  با  متر   ۵۰ متراژ  به 
و ۴۰۰ میلیون ریال به انجام رساندیم.

شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
و محوطه سازی  به فنس کشی  اسدآباد 
به  دهنوش  روستای  شرب  آب  چاه 
متراژ  ۵7 متر و هزینه کرد یک میلیارد 
و ۵۵۰ میلیون ریال اشاره کرد و گفت: 
آب  چاه  محوطه سازی  و  فنس کشی 
 ۶۰ شرب روستای چنار سفلی به طول 
متر با اعتبار یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون 

بیان  با  او  است.  شده  اجرایی  ریال 
اینکه در کار فنس کشی و محوطه سازی 
چنارسفلی  روستای  شرب  آب  مخزن 
ریال  میلیارد   2 متر   72 متراژ   به 
کرد:  خاطرنشان  شد  هزینه  اعتبار 
ادهم  شرکت  پروژه ها  این  پیمانکار 
به کارفرمایی  بوده که  هفشجان  ابتکار 
اجرایی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

است. شده 
ضمن  نیز  اسدآباد  مرکزی  بخشدار 
و  آب  امور  اداره  اقدامات  از  قدردانی 
کرد:  اظهار  اسدآباد  شهرستان  فاضالب 
انقالب  برکت  به  خوشبختانه  امروز 
و  شیوه نامه ها  راستای  در  اسالمی 
آب،  منابع  از  دستورالعمل های حفاظت 
به  اسدآباد  شهرستان  در  پروژه  هایی 

رسید. بهره برداری 
به  اشاره  با  دوست  نظری  سلیمان 
در  شهرستان  و  روستاها  توسعه  اینکه 
دستور کار جدی قرار دارد و امیدواریم 
موضوع  این  به  بیشتری  شتاب  با 

فاضالب  و  آب  موضوع  بپردازیم گفت: 
نگهداری  و  است  حیاتی  شرب  آب  و 
از منابع و مخازن آب شرب در محیط 

است. اهمیت  حائز  روستاها 
او با اشاره به نقش دهیاران و شوراها در 
شرب  آب  منابع  تاسیسات  از  حفاظت 
کرد:  خاطرنشان  اسدآباد  شهرستان 
انتظار داریم عالوه بر حفاظت، سرکشی 
و مراقبت های الزم  باشد  برنامه  در  نیز 
صورت گیرد چرا که برای فنس کشی ها 
زیادی  هزینه های  آب  حفاظت  در 

است. نگهداری  به  الزم  و  می شود 
بخشدار بخش مرکزی اسدآباد با تاکید 
به اینکه باید در مصرف آب صرفه جویی 
در  جلساتی  راستا  این  در  گفت:  کرد 
روستاها و با کشاورزان برگزار کردیم که 
انتظار داریم دهیاران و شوراها موضوع 
آب و به ویژه آب زیرزمینی که اسدآباد 
استفاده  زیرزمینی  آب های  از  نیز 
است  آمده  پایین  آن  سطح  و  می کند 

دهند. قرار  ویژه  توجه  مورد  را 

بهره برداری 6 پروژه با اعتبار ۹ میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال در آبفای اسدآباد

استان  مخابراتی  پروژه   117 مومنی /  حبیبه  سیده 
به  می رسد.  بهره برداری  به  مبارک  دهه  در  گلستان 
گلستان ،  منطقه  مخابرات  روابط عمومی  اداره  گزارش 
غالمعلی شهمرادی با اعالم این خبر گفت : به مناسبت 
چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران ، 
117 پروژه مخابراتی در دهه مبارک فجر به بهره برداری 

رسید. خواهد 
او با اشاره به اینکه این پروژه ها در تمامی شهرستان های 
 1۰1 بر  بالغ  سرمایه گذاری  از  است  شده  توزیع  استان 
و  پروژ ه ها سخن گفت  این  اجرای  در  تومانی  میلیارد 
اضافه کرد: توسعه شبکه کابل ، اجرای فیبر نوری ، طرح 
پورت ،  توسعه  تقویت کافو ،  باتری ،  نصب  مولد سازی ، 
تاسیس و ارتقای سایت همراه اول  از جمله طرح هایی 
است که در این ایام به بهره برداری رسیده  و عواید آن 
که ارتباطات پایدار و باکیفیت مخابراتی است در اختیار 

مردم استان قرار می گیرد.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل  شریف آباد/  فریبا 
خراسان رضوی از اکران 1۶ فیلم از 22 فیلم در سینماهای 
استان و مشهد خبر داد. محمد حسین زاده گفت: جشنواره 
با جشنواره  استان خراسان رضوی همزمان  در  نوزدهم 
کشوری در حال برگزاری است و بنا به تصمیمی که در 
از مجموعه فعاالن حوزه هنر دعوت  استان گرفته شد، 
جشنواره  کمی  و  کیفی  برگزاری  بحث  در  تا  کردیم 
به عنوان رویداد مهم هنری  نقش آفرینی کنند و آنچه 
در حال برگزاری است پررنگ شود که یکی از اقدامات 
ویژه تشکیل کمیته نقد و پژوهش با محوریت مدیر حوزه 
هنری استان  تا در کنار اکران فیلم فضای نقد هم در 
اختیار عالقمندان قرار بگیرد و  مسائل آموزشی و پژوهشی 
را نیز پوشش دهد. او افزود: نوزدهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر مشهد از 1۵ تا 22 بهمن ماه همزمان با برگزاری 
چهلمین دوره این جشنواره در سینماهای منتخب مشهد 
برگزار می شود.  حسین زاده با اشاره به اینکه بسیج رسانه 
به کمک ما آمدند تا حضور اهالی رسانه را پررنگ تر داشته 

باشیم، ادامه داد: کمیته سالمت هم برای این جشنواره در 
نظر گرفتیم تا سالمت عالقه مندان را حفظ کنیم همچنین 
سیمرغ سینمای خراسان هم برگزار خواهیم کرد لذا تالش 
داریم کار جمعی را در استان تمرین کنیم و دستگاه هایی 
که در حوزه هنری اثرگذار هستند را تجمیع کنیم.  مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی با تاکید بر اینکه تالش 
می کنیم تمام سینماها در مشهد اکران فیلم ها را داشته 
باشند، گفت:ما حدود یک ماه قبل وضعیت آبی را داشتیم 
و حضور مردم در سینما ها با توجه به شرایط وضعیت آبی 
بود و امروز که وضعیت قرمز است نگران سالمت مردم 
هستیم و موظف به حفظ سالمتی عالقمندان به سینما 
هستیم لذا به احتمال قوی سینماها با 3۰ درصد ظرفیت 
اکران فیلم ها را خواهند داشت. او بیان کرد: تالش داریم 
نه فقط در حوزه سینما، بلکه در  حوزه فرهنگی و هنری کار 
جمعی را تمرین کنیم و از کلیه مجموعه هایی که در حوزه 
فرهنگ و هنر نقش دارند استفاده کنیم تا اتفاقات خوبی 

در حوزه فرهنگی و هنری رقم بخورد. 

رضا بهنام/  مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: در سال جاری شرکت گاز خراسان جنوبی  
باالترین تعهد را در سراسر کشور داشته و بیش از این تعهد را نیز عملیاتی کرده است. »سید محمود 
هاشمی« عنوان کرد: گازرسانی به 1۶۹ روستا به طور رسمی افتتاح می شود و 3 هزار و ۴7۸ خانوار در 
۶ شهرستان استان از آن بهره مند می شوند. او افزود: 2۴3 میلیارد تومان برای گازرسانی این تعداد 
روستا هزینه شده است و عملیات اجرایی گازرسانی به 112 روستای استان نیز همزمان با دهه فجر 
آغاز می شود. هاشمی اظهار داشت: با همت کارکنان شرکت گاز تا پایان سال 1۴۰۰ و در ادامه نهضت 
گازرسانی در استان، تمامی روستاهای دارای قابلیت گازرسانی خراسان جنوبی از گاز طبیعی بهره مند 
می شوند. مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: امسال گازرسانی به 212 روستا را در تعهد داریم 
که باالترین تعهد در سطح شرکت های گاز سراسر کشور است و خوشبختانه با تالش انجام شده به 
232 روستا رسیده و امیدواریم این آمار تا پایان سال جاری افزایش یابد. او افزود: شهرستان های 
سرایان و فردوس به طور کامل از نعمت گاز برخوردار هستند و در حوزه روستایی این 2 شهرستان هیچ 
پروژه ای باقی نمانده است. هاشمی تصریح کرد: تا هفته دولت سال آینده تمامی شهرستان های 
استان به صورت کامل از گاز طبیعی بهره مند می شوند. او گفت: در مجموع دهه فجر امسال ۶۸۰ پروژه 
گازرسانی با هزینه 3۸۵ میلیارد تومان در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی 
233 پروژه نیز آغاز می شود. مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی درباره پروژه های قابل افتتاح گفت: 
بهره برداری از خط انتقال بشرویه به دیهوک با هزینه اجرایی 72 میلیارد تومان از پروژه های دهه فجر 

است که با اجرایی شدن آن شهر دیهوک نیز به شبکه سراسری گاز می پیوندد.

117 پروژه مخابراتی در 
»گلستان« افتتاح می شود

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی خبر داد:
اکران 16 فیلم در پردیس سینماهای مشهد به همراه نقد و پژوهش

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد 
گازرسانی به 16۹ روستا در خراسان جنوبی

| گلستان | | خراسان رضوی | | خراسان جنوبی  |

با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
صورت گرفت

افتتاح 1۹ پروژه با اعتبار 
7۴ میلیارد تومان در بهمئی 

مناسبت  به  تومان  میلیارد   7۴ اعتبار  با  پروژه   1۹
ایام دهه فجر با حضور استاندار در شهرستان بهمئی 
افتتاح و کلنگ زنی شد. در سومین روز از دهه فجر 
انقالب اسالمی، آیین افتتاح و کلنگ زنی تعدادی از 
این پروژه ها به نمایندگی از دیگر طرح ها و پروژه ها، 
معاون  زاده  حاجی  حضور  با  و  استاندار  توسط 
و  استانی  از مسئوالن  استانداری و جمعی  عمرانی 
شهرستانی برگزار شد. سید علی احمدزاده استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد در نخستین برنامه خود در بدو 
ورود به شهرستان بهمئی با حضور در گلزار شهدای 
لیکک ضمن میثاق به شهدا و امام شهدا به مقام 

شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد.
انقالب  اینکه،  بیان  با  استاندار کهگیلویه وبویراحمد 
جمهوری  مقتدر  نظام  و  شهیدان  خون  و  اسالمی 
اسالمی منشا خیر و برکات بسیار بزرگی در کشور 
در  انقالب  این  برکت  به  داشت:  اظهار  است،  بوده 
تحول  و  سازندگی  برای  بنيادی  برنامه  استان  
است. اقدام  دست  در  یا  و  صورت گرفته  اساسی 

احمدزاده در مراسم افتتاح پروژه برق رسانی به شهر 
لیکک با تبریک چهل و سومین فجر انقالب اسالمی، 
دهه  مناسبت  به  شهرستان  این  در  امروز  گفت: 
و  افتتاح  اقتصادی  طرح  و  عمرانی  پروژه   1۹ فجر 

شد. کلنگ زنی 
استاندار کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه از مجموع 
کل این پروژه ها فقط سه مورد در بخش اقتصادی 
کلنگ زنی شدند و بقیه افتتاحی بودند اظهار داشت: 
اعتبار این تعداد پروژه افزون بر 7۴ میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون تومان است.
او ابراز داشت: از مجموع این پروژه ها، 1۵ پروژه با 
اعتبار ۶۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی 

21۸ نفر در بخش عمرانی افتتاح شد.
با  طرح  چهار  کهگیلویه و بویراحمد  استاندار  به گفته 
اعتبار ۹ میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان و اشتغال زایی 
به  مربوط  نفر   3۰ غیرمستقیم  و  نفر   13 مستقیم 
حوزه اقتصادی است که یکی از آنها افتتاحی و سه 

است. مورد کلنگ زنی 

بازدید مقامات خراسان 
رضوی از غرفه شرکت معدنی 

وصنعتی چادرملو 
به گزارش روابط عمومی چادرملو عصر روز پنجشنبه 
معاون  نمایشگاه،  این  افتتاح  مراسم  با  همزمان 
صمت  سازمان  رئیس  مشهد،  فرماندار  استاندار، 
مدیران  از  جمعی  و  رضوی  خراسان  استان 
غرفه  در  حضور  با  استان  این  صنفی  اتحادیه های 
جریان  در  چادرملو   صنعتی  و  معدنی  شرکت 
چادرملو  توسعه  طرح های  و  تولیدی  فعالیت های 
قرار گرفتند. بیست و دومین نمایشگاه صنعت، معدن 
دائمی  محل  در  ماه  بهمن   17 تا  مشهد  فلزات  و 
می شود. برگزار  مشهد  بین المللی  نمایشگاه های 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی هیأت حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  آگهی 
فاقد سند رسمی و مشاعی هیأت حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل 

تأیید نموده اند.
1- رای شماره  1۴۰۰۶۰33۰۰۰1۰۰۵721مربوط به پرونده کالسه 
13۹۹11۴۴3۰۰۰1۰۰21۶۰ مربوط به علی رضا نجفی حایری فرزند 
به مساحت321/۴7  باب ساختمان  فریبرز در ششدانگ یک 
مترمربع پالک شماره 1۰27۵ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه 
ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 
از محمدرضا یزدی زادگان صادره در دفتر ۶2۹ صفحه 21۶ نسبت 
به 1۵/۰7 متر مربع و دفتر 2۰۵ صفحه 31۰ نسبت به 33/71 
نسبت   13۹72۰33۰۰۰1۰۰۹۶7۹ الکترونیکی  دفتر  و  مربع  متر 
به 1/۴7 مترمربع و مبایعه نامه عادی خریداری از لیال رحیمی 
 13۹72۰33۰۰۰1۰۰۹۶7۹ الکترونیکی  دفتر  در  صادره  کاشانی 
نسبت به 171/22 مترمربع و حمیدرضا عالمی صادره در دفتر 

2۰1 صفحه ۸2 نسبت به 1۰۰ متر مربع)م الف 12۰۰7(

2- رای شماره 13۹۶۶۰33۰۰۰1۰122۵۰ مربوط به پرونده کالسه 
فرزند  گالبگیران  مهدی  به  مربوط   13۹211۴۴3۰۰۰1۰۰۰2۴2
حسین  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت۴۸/1۸ 
متر مربع پالک شماره 1۰3۶۶/12 اصلی واقع در قم بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی به شماره ۵7273 

مورخ ۶۸/۰3/۰۹ دفتر خانه 1۶ قم)م الف12۰۰۸(
 3- رای شماره 1۴۰۰۶۰33۰۰۰1۰۰7۰۹۶  مربوط به پرونده کالسه 
1۴۰۰11۴۴3۰۰۰1۰۰۰۵۴1 مربوط به  محمود عرب لو فرزند تقی 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹1/۸۰ متر مربع 
پالک شماره 1۸ فرعی از 1۰3۶2 اصلی واقع در قم بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ۵۸۰2۰ مورخ 

۶7/12/۰7 دفترخانه ۵ قم)م الف 12۰۰۹(
۴- رای شماره 1۴۰۰۶۰33۰۰۰1۰۰۶۹77 مربوط به پرونده کالسه 
پوش  سیاه  فتحی  یوسف  به  مربوط   13۹۹11۴۴3۰۰۰1۰۰1۶1۹
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  حسنقلی  فرزند 
ساختمان به مساحت ششدانگ 1۶1/۸7 متر مربع پالک شماره 
1۰۹۹۰اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم سند قطعی شماره 27۴۵3 مورخ ۹۹/۵/۴ دفترخانه ۸7 

قم)م الف 12۰۸۵(
۵- رای شماره 1۴۰۰۶۰33۰۰۰1۰۰۶۹7۸ مربوط به پرونده کالسه 
13۹۹11۴۴3۰۰۰1۰۰1۶2۰ مربوط به هادی ژاله  فرزند غالمرضا  در 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ششدانگ 1۶1/۸7متر مربع پالک شماره1۰۹۹۰اصلی واقع در قم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 

27۴۵3 مورخ ۹۹/۵/۴ دفترخانه ۸7 قم )م الف 12۰۸۶(
۶- رای شماره 1۴۰۰۶۰33۰۰۰1۰۰۶۹73 مربوط به پرونده کالسه 
13۹۹11۴۴3۰۰۰1۰۰1۶23 مربوط به علی حیدری  فرزند محمود 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
واقع  اصلی   1۰۹۸1 شماره  پالک  مربع  1۵۰/۸۰متر  ششدانگ 
اداره یک قم سند قطعی  در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 

۴22۴3 مورخ 13۹۹/۰۵/۰۴ دفتر ۴2 قم )م الف 12۰۸7(
7- رای شماره 1۴۰۰۶۰33۰۰۰1۰۰۶۹72 مربوط به پرونده کالسه 
13۹۹11۴۴3۰۰۰1۰۰1۶22 مربوط به  محمد خلیفه قلی  فرزند 
باب اله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ششدانگ 1۵۰/۸۰ مترمربع پالک شماره1۰۹۸1 اصلی 
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی 

۴22۴3 مورخ 13۹۹/۰۵/۰۴ دفتر ۴2 قم )م الف 12۰۸۸(
۸- رای شماره 1۴۰۰۶۰33۰۰۰1۰۰۶۹7۴ مربوط به پرونده کالسه 
فرزند  شهبازی   مرتضی  به  مربوط   13۹۹11۴۴3۰۰۰1۰۰1۶21
عباس  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ششدانگ 1۵۰/۸۰متر مربع پالک شماره 1۰۹۸1 اصلی 
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی 

۴22۴3 مورخ 13۹۹/۰۵/۰۴ دفتر ۴2 قم )م الف 12۰۸۹(
۹- رای شماره 13۹7۶۰33۰۰۰1۰۰۴۰۸1 مربوط به پرونده کالسه 
چاوشی    اله  سیدحبیب  به  مربوط   13۹۶11۴۴3۰۰۰1۰۰۰۹۰۸
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمود  فرزند 
1۹3/3۹ متر مربع پالک شماره 11۵1۸ اصلی واقع در قم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی به شماره 7۸۰۰۶ 

مورخ 73/۰۴/13 دفترخانه 2۰ قم )م الف 12۰۹۰(
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از 
نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با 
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را 
اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن 
را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 
براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود      ) پیام ما – اقتصاد آینده (
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/3۰
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۴۰۰/11/1۶

محمدرضا ادیبان- رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

نوبت دوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه 
ثبت ملک سیرجان

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

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰12۰۰3۶۴۵  هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
فرزند  امینایی   پور  زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
حسین بشماره شناسنامه 17۹ صادره از سیرجان در یک باب 
خانه به مساحت 233.۵۰  متر مربع پالک 1۰7۹ اصلی  واقع 
در باسفهرجان  بخش 3۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
غالم عباس یزدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 1۴۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/11/1۶

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/12/۰1
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقـودی
پارس  پژو  کارت خودروی سواری 

انتظامی مدل 8۹ به شماره 
151ب۲8 ایران۴۹ به شماره موتور 
شاسی  شماره  1۲۴8۹۰15۴73و 
 NAAN۲1CA1AE۴۲73۲8
مفقود  بخردیانی  صفر  علی  بنام 
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده 

باشد.
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کارزار آبخوان

آیین افتتاحیه چهلمین دوره جشنواره تئاتر فجر - عکس از مجید دهقانی زاده/ مهر

| خانه استاد شهریار تبریز |
خانه استاد شهریار تبریز ، با قدمت دوره پهلوی 
دوم )13۴7( در مرکز شهر تبریز قرار دارد. استاد 
شهریار که غزل های دلنشین بسیاری سروده 
از جمله غزلی با مطلع »آمدی جانم به قربانت 
ولی حاال چرا« در این خانه زندگی  کرده است. 
این خانه در 2 طبقه و با مصالح جدید در عرصه 
22۵ متر مربع و زیربنای 12۵ متر مربع ساخته 
شده است. خانه استاد شهریار بعدها به تملک 
ادبی  موزه  به  و  درآمد  تبریز  شهر  شهرداری 
استاد شهریار تبدیل شد. خانه استاد شهریار 
در سال 13۸۶ توسط سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری با شماره 2272۹ در فهرست آثار 
این خانه قدیمی و  به ثبت رسید.  ایران  ملی 
کوچک بوده اما سرشار از خاطره های ماندگاری 
است که ما را با این شاعر گران قدر بیشتر آشنا 
می کند. شهر تبریز که شهر مدرنی است در دوره 
معاصر  دوره  در  بود،  شکوفایی  اوج  در  قاجار 
اقتصادی کشور  و  مهم  شهرهای  از  یکی  هم 
محسوب می شود و با آثار تاریخی فراوان خود 
مانند خانه ها و موزه هایی که در اصل خانه های 

قدیمی هستند، نظر گردشگران زیادی را جذب 
می کند. موزه ادبی استاد شهریار دارای دو بخش 
فوقانی و زیرزمین است که بخش فوقانی دارای 
بیش از ۵۰۰ قطعه از آثار و وسایل استاد شهریار 
اوراق  و  اشعار  دفتر  عصا،  شامل کتاب، کیف، 
دست نویس او، نسخه قرآنی که ایشان با خط 
هدایایی  و  یادبودها  آلبوم ها،  نوشته اند،  نسخ 
است که به این شاعر گرانقدر و فرزانه اهدا شده 
است. در بخش زیرزمین عکس های دوره های 
مختلف زندگی استاد در معرض بازدید قرارداده 
شده اند. واحد سمعی بصری نیز در این قسمت 

و  مهمانان  استراحت  برای  و فضایی  دارد  قرار 
بازدید کنندگان نیز در نظر گرفته شده است. از 
آثار با ارزش دیگر در این موزه می توان به سه تار 
استاد شهریار و آثار خط نستعلیق او اشاره کرد 
که برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده 
به  دنیای  ارزش،  با  ولی  آثار ساده  این  است. 
ظاهر کوچکی را برای ما به تصویر می کشند که 
برای استاد هرگز کوچک نبود؛ زیرا روح و جان 
او این توانایی را داشت که از قفس تن رهایی 
یافته و در کوه، دشت و صحرا به تماشا بنشیند 

و شعرهای زیبا بسراید.

جشنواره بین المللی فیلم »جکسون ویل« آمریکا امسال میزبان چند فیلم 
ایرانی و یک بخش ویژه سینمای کوتاه ایران خواهد بود. به گزارش ایسنا، در 
این رویداد سینمایی که پانزدهمین دوره آن از 1۵ تا 17 بهمن برگزار می شود 
در بخش ویژه ای با عنوان »Iran to Jax Shorts« که به سینمای کوتاه ایران 
اختصاص یافته فیلم های »زنگ تفریح« ساخته نوید نیک خواه  آزاد، »جعبه« 
ساخته امین حسن پور، »سینما، تنها سرپناه« ساخته مسیحا ابوعلی، »تقدیم 
به تهران« از علی باطنی و آرمین طهماسبی،  »آزادراه« ساخته محمد اکبری،  
»خانه هدی« به کارگردانی حامد قاسمی، »یک، بیست، یک و دویست« از 
سعید زارعی، »زنگ تفریح« ساخته نوید نیک خواه آزاد،  »سایه روباه« از 
نوشین معراجی و »کات اشتاین« ساخته حمیدرضا خوش بازان به نمایش 
گذاشته می شوند. همچنین فیلم سینمایی »گورکن« به کارگردانی کاظم 
از مهتاب پیشقدم و  بلند داستانی، »درد ما«  مالیی در بخش فیلم های 
»راندوو« از روشنک عجمیان در بخش ویژه فیلم های کوتاه »LGBTQ« و 
»درباره پدر، درباره مرگ« به کارگردانی فرهاد حجری نیز در بخش مستندهای 

کوتاه به نمایش گذاشته می شوند.

رمان »بچه های روحی« نوشته جوئل پارکر رودز به تازگی با ترجمه بهناز پیری 
توسط انتشارات پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب یکی از 
عناوین مجموعه »رمان هایی که باید خواند« است که این ناشر منتشر می کند. 
مجموعه »رمان هایی که باید خواند« به گفته این ناشر شامل رمان هایی می شود 
که با آن ها زندگی می کنیم؛ نفس می کشیم، می خندیم، گریه می کنیم و قد 
می کشیم. رمان هایی هستند که با آ ن ها سفر می کنیم، کوله پشتی مان را پر 
از تجربه های شان می کنیم و مثل چادری در آن ها پناه می گیریم. رمان هایی 
هستند که صلح و دوستی و امید را به ما هدیه می دهند. رمان هایی که اگر 
آن ها را نخوانیم، چیزی کم خواهیم داشت. رمان هایی هستند که باید خواند. 
جوئل پارکر رودز نویسنده این کتاب، رمان نویس سیاه پوست آمریکایی است 
که متولد سال 1۹۵۴ است و ۶۸ سال دارد. او »بچه های روحی« را که نسخه 
اصلی اش سال 2۰1۸ منتشر شده، به این باور تقدیم کرده که می توان بهتر 
عمل کرد، بهتر بود و بهتر زندگی کرد. او می گوید ما بهترین ها را به تک تک 
بچه ها مدیون هستیم. این کتاب با 13۶ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 

31 هزار تومان منتشر شده است.

همسان سازی  قانون  اجرای  درخواست  نام  با  کارزاری 
است  جریان  در  وب سایت کارزار  در  بازنشستگان  حقوق 
#تصویب_طرح_همسانسازی_حقوق_ هشتگ  با  که 
این  متن  از  بخشی  در  می شود.  پیگیری  بازنشستگان 
رئیس  و  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  به  خطاب  کارزار 
مجلس شورای اسالمی آمده است:» با توجه به افزایش 
مقابل  در  خرید  قدرت  شدید  کاهش  و  تورم  روزافزون 
سنواتی  حقوق  ساالنه  تورم  از  کمتر  و  ناچیز  افزایش 
بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران تامین اجتماعی، 
سال   1۰ طی  در  حقوق ها  همسان سازی  قانون  متاسفانه 
دولت ها  بین  پاس کاری های  و  بی اعتنایی  مورد  گذشته 
به  توجه  با  است.  مانده  بالتکلیف  همچنان  مجلس ها  و 
خبرهای افزایش 1۰ درصدی برای سال 1۴۰1 که فشارهای 
اقتصادی و معیشتی فعلی را صد چندان کرده و موجبات 
افزایش فالکت و فقر در این قشر می شود. در این میان 
بازنشستگان آموزش وپرورش که دائمًا نسبت  به خصوص 
و  بی مهری  مورد  ادارات  دیگر  در  خود  هم سطح های  به 
دیگر هم کسوتان خود  از  بیشتر  گرفته اند،  قرار  بی توجهی 

می شوند.«  فقر  در  غرق 
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 
شوند. بازنشستگان«  و  کارمندان  حقوق  »همسان سازی 

من رنجور را یک دم نپرسد یار چتوان کرد؟

نگوید: چون شد آخر آن دل بیمار چتوان کرد؟

تنم از رنج بگدازد، دلم از غم به جان آرد

چنین است، ای مسلمانان مرا غم خوار چتوان کرد؟

ز داروخانه لطفش چو دارو جان نمی یابد

بسازم با غم دردش بنالم زار چتوان کرد؟

دال، بر من همین باشد که جان در راه او بازم

اگر آن ماه ننماید مرا رخسار چتوان کرد؟

چو از خوان وصال او ندارم جز جگر قوتی

بخایم هم از بن دندان جگر ناچار چتوان کرد؟

سحرگاهان به کوی او بسی رفتم به بوی او

بسی گفتم: قبولم کن، نکرد آن یار چتوان کرد؟

چنان نالیدم از شوقش که شد بیدار همسایه

ز خواب این دیده بختم نشد بیدار چتوان کرد؟

مرا چون نیست از عشقش به جز تیمار و غم روزی

ضرورت می خورم هر دم غم و تیمار چتوان کرد؟

عراقی نیک می خواهد که فخر عالمی باشد

ولیکن یار می خواهد که باشد عار چتوان کرد؟

عراقی

در  و  مازندران  استان  در  ولیال  آبشار 
واقع  نام  همین  به  روستایی  نزدیکی 
منطقه  در  واقع  ولیال  روستای  است. 
محل  است.  سوادکوه  توابع  از  زیرآب 
کم  تپه های  درمیان  روستا  قرارگیری 
شیب و با ارتفاع کم این امکان را حاصل 
پیاده  یک  به  عالقمند  افراد  می کند که 
از  انجیری  جنگل  میان  در  سبک  روی 
از  ببرند.  لذت  آبشار  این  زیبایی های 
رودخانه  یک  امتداد  در  ولیال  روستای 
 1.۵ حدود  در  مسیری  طی  از  پس 
آبشار می رساند.  فراز  بر  را  کیلومتر شما 
است  متر   2۵ حدود  در  آبشار  ارتفاع 
این  جنگل های  آبشار،  این  بر  عالوه 
منطقه در فصل های بهار و تابستان و یا 
است  برخوردار  زیادی  جذابیت  از  پاییز 
که از آن با عنوان جنگل های انجیلی هم 
است.  خاطره انگیز  بسیار  و  می شود  یاد 
انجیلی یا  انجیلی یا آسوندار )انجیلو یا 
انجول یا تویی یا تفی یا زوند( درختی 
ایران  شمالی  جنگل های  در  که  است 
می روید. این درخت دارای چوب سختی 
مصرف  آن  برگ های  و  ریشه  و  است 

طور  به  انجیلی  درخت  دارد.  دارویی 
هیرکانی  جنگل های  سرتاسر  در  تقریبی 
ایران در نوار جنوبی دریای خزر گسترده 
در  درخت  این  برگ های  است.  شده 
صورتی،  سبز،  رنگ   ۵ به  گاه  پاییز 
می کند.  جلوه  قهوه ای  نارنجی،  قرمز، 
انجیلی درختی است زیبا با قامتی بلند 
و به 2۵ متر می رسد. برگ های انجیلی 
بیش ترین توجه را به خود جلب می کند. 
قرمز  به  مایل  بنفش  جوان  برگ های 
رنگ  به  تابستان  در  آن  از  بعد  هستند 
و  تبدیل می شوند  درخشان  و  تیره  سبز 
به  پاییز برگ های درخشان  در  سرانجام 
نارنجی  پررنگ  زرد  مختلف  رنگ های 
سوخته و پررنگ و قرمز روشن خالص 
مناظر  رنگ  تنوع  این  و  می شود  آشکار 
حیث  این  از  می کند.  ایجاد  را  زیبایی 
و  سبز  فضای  ایجاد  برای  درخت  این 
جنگل های  در  توریست  جذب  همچنین 
مناسب است. چوب انجیلی بسیارسخت 
است و از این حیث در زبان های خارجی 
و  است./کویرها  معروف  آهن  چوب  به 

ایران بیابان های 

| سینما |

| چاپ و نشر |

توجه  دارد  که  شادی  رنگ های  با  کفش دوزک 
و  می کند  جلب  خود  به  را  حشرات  شکارگران 
بدبو  مایع  او می شود  مزاحم  هنگامی که حیوانی 
زمانی  یعنی  می کند.  ترشح  خود  از  نامطبوعی  و 
که احساس خطر می کند مقدار کمی مایع روغنی، 

زرد و بدبو از پاهایش ترشح می شود که اخطاری 
برای شکارگران آینده او مثل مورچه ها و پرندگان 
میلی متر   1۵ تا   1 بین  حشرات  این  طول  است. 
است. کفش دوزک ها جز سوسک ها پاکوتاه و گرد به 
حساب می آیند و دارای دو شاخک در سر هستند. 
کفش دوزک های هفت خال، سه خال و نیم در هر 
یک از طرفین بال ها دارند. سینه سیاه با دو عالمت 
سفید در پهلو و سر کوچک و سیاه دارند. بال ها 

و ظاهر  باز شده  پرواز  مخفی است که در هنگام 
می شوند. نوزاد کفش دوزک پوستی به رنگ آبی – 
خاکستری و خال های زردی در طرفین بدن دارد. 
این حشرات در باغ ها، جنگل، بیشه زارها و علفزارها 
زندگی می کنند. کفش دوزک هفت خال بیشتر در 
تغذیه  مختلفی  حشرات  از  می شود.  دیده  اروپا 
می کنند اما از خوردن شپش ها و شته ها بیشتر لذت 

ایران بیابان های  و  می برند./کویرها 

کفش دوزک

درخواست اجرای قانون همسان سازی آبشار ولیال، زیرآب
حقوق بازنشستگان

زنان  از  بسیاری  که  مشکالتی  از  یکی 
درگیر  آن  با  طالق  از  بعد  جوامع  در 
تفکر جامعه نسبت  نوع  و  نگاه  هستند، 
عقاید  و  تفکرات  این  آن هاست.  به 
نیز  خانواده ها  از  بسیاری  گریبان گیر 
را دچار واهمه می کند.  می شود و آن ها 
نقش  اخیر  سال های  طی  خوشبختانه 
زنان  و  شده  پررنگ تر  جامعه  در  زنان 
از  تنها  نه  روزافزون  پیشرفت  با  مطلقه 
هم  اجتماعی  نظر  از  بلکه  فردی  نظر 
پیدا  قبل  به  نسبت  باالتری  جایگاه 
همچنان  زنان  این  از  بسیاری  کرده اند. 
تفکرات خرافاتی جنگیده اند  و  عقاید  با 
اما  داده اند؛  ادامه  زندگی  به  مستقل  و 
به ویژه  مردم  میان  هنوز  که  پرسشی 
زنان مطرح است، این است که آیا اکثر 
جوامع  اکثر  و  مردم  اکثر  خانواده ها، 
مطلقه  زنان  به  را  خود  نگاه  توانستند 
تغییر دهند؟ شهره وکیلی در رمان شب 
از  جوانی که  زن  داستان  من  عروسی 
همسر خود جدا شده و به دنبال استقالل 
روایت می کند. مرجان  را  خود می گردد 
از  جدایی  از  بعد  که  است  جوانی  زن 
خود  خواهر  و  مادر  و  پدر  با  همسرش 
زندگی می کند. او پزشک است و طبابت 
می خواهند  مرجان  مادر  و  پدر  می کند. 
و  بگیرد  سروسامان  او  زودتر  هرچه 

بازی  حرف  نگران  چرا که  ازدواج کند. 
اما  هستند؛  دخترشان  به  نسبت  مردم 
مرجان می خواهد مستقل زندگی کند به 
همین دلیل از خانواده اش جدا می شود. 
او در این مسیر اگرچه مستقل تر می شود 
اما به عنوان یک زن مطلقه در جامعه ی 
را  او  نگاه هایی که  ندارد.  آرامشی  خود 
یک  میان  این  در  مرجان  می دهد.  آزار 
عشق ممنوعه در دل دارد. عشقی که آن 
پنهان  خود  خانواده   از  راز  یک  مثل  را 
نگه می دارد اما برمال شدن این راز باعث 
از سوی خانواده  او  و دوری  طرد شدن 
می شود دوری که درنهایت او را با شوک 
»شب  رمان  می کند.  مواجه  عجیبی 
عروسی من« نوشته  شهره وکیلی رمان 
این  دارد.  صفحه   ۴2۹ است که  بلندی 
انتشارات  رمان در سال 13۸3 از سوی 

شد. منتشر  پیکان 

| شب عروسی من | 
| نویسنده : شهره وکیلی |

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
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ت ا

نوب

شماره 1400/88/ص

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای 

سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان درنظردارد نسبت به طرح بهبود و افزایش تولیدات دام وطیور را به شرکتهای دارای صالحیت 
واگذار کند ،متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

 www,setadiran,ir    جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه  ۲73۴1۹3۴-۰۲1 اقدام نمایند.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ  1۴۰۰/11/1۶ تا تاریخ1۴۰۰/11/2۰ زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادها مکان

تا پایان وقت اداری تاریخ  1۴۰۰/12/۰1زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادهامکان

ساعت 1۰صبح روزدو شنبه  1۴۰۰/12/۰2زمان

توضیحات : 


