
 توصیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
 به دولت سیزدهم

امور مردم را به مردم واگذار کنید
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت وگو کرد. صادق آملی الریجانی در این دیدار 
با تاکید بر اهمیت موضوع  عدالت در حکمرانی دنیای امروز بر ضرورت انسجام منظومه 
فکری دولتمردان و مسئوالن تاکید کرد و گفت: »ان شاءهللا با همت مدیران جوان و 

انقالبی، حرکت ها و کارهای جدیدی در کشور انجام شود...

همزمان با پذیرش مذاکره در بالروس 
از سوی اوکراین، پوتین دستور داد 

آماده باش به نیروهای 
»بازدارنده هسته ای«

یک گروه جهادی در تالش برای احداث 
 یک جاده از دل جنگل های زاگرس

در اصفهان است

 خطر مرگ 
چهار هزار بلوط 

فریدون شهر

 در یک طرح پژوهشی موانع 
و راهبردهای توسعه گردشگری 
روستایی و کشاورزی بررسی شد

 غفلت
  از گر دشگری  روستایی 

در برنامه های  توسعه 

با نزدیک شدن به توافق برای احیای 
 برجام، تالش ها برای ایجاد اجماع 
در داخل ایران دو چندان شده است

 تالش برای اقناع
 در تهران

توسعه »بُن بید« در بیر اهه
اهالی بن بید می گویند امرار معاش از راه بافت گلیم هم برایشان آسان نیست

نبود مطالعات جامع و تعجیل، احیای گلیم بافی در این روستای محروم بوشهر  را با مشکل روبه رو کرده است

| پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم |

| سپیده رحمن پور |

تغییر اقلیم و تشدید 
نابرابری های جنسیتی

حقوق بشر با داعیه احترام به کرامت و ارزش 
آزادی های فردی درون  افراد بشر و داشتن 
مرزهای هر کشور، ریشه در اصول اخالقی دارد. 
با استناد به فحوای میثاق بین المللی حقوق 
حقوق  بین المللی  میثاق  و  سیاسی  مدنی 
اقتصادی و اجتماعی باید برای بهره وری افراد 
و سیاسی  اقتصادی  و  حقوق شهروندی  از 
حقوق  تضمین  شود.  فراهم  مناسب  بستر 
بشر بدون توجه به مؤلفه های مؤثر بر محیط 
 زیست میسر نیست. چالش هایی نظیر تغییر 
اقلیم در سراسر جهان مانعی برای پیشبرد 
برنامه های  است.  پایدار  توسعه  راهکارهای 
ریشه کنی فقر و گرسنگی و گسترش و ترویج 
برابری جنسیتی و نیرومندسازی زنان و بهبود 
محیط   پایداری  تضمین  و  مادران  سالمت 
زیست به عنوان اهداف بیانیه جهانی توسعه 
هزاره با مشکالت جدی مواجه شده است. 

  ۷عضو شورای شهر تهران به حادثه سقوط یک کودک
 در کانال عباس آباد واکنش نشان دادند
آب منطقه ای تهران: فنس ها را می دزدند

 تکرار مر گ کودکان تکرار مر گ کودکان
در کانال عباس آباددر کانال عباس آباد
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3ادامه در صفحۀ

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده          
 )نوبت سوم( شماره1400/68/ع  

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد" ارائه خدمات مهندسی، تامین کاال، ساخت، نصب و راه اندازی 
تجهیزات بصورت توام  )EPC(برای احداث زیپ الین و آسانسور کابلی در محدوده دهکده گردشگری" واقع در شهرستان 
سیرجان کیلومتر 30 جاده شیراز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری با رتبه حداقل 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت 
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین 
كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز دوشنبه مــورخ 1400/12/16 در 
محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه 
روز چهارشنبه مورخ 1400/12/11 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یك از 

کمیسیون معامالت پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر
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استانداری کهگیلویه وبویر احمد اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران

فرا رسیدن سالروز مبعث پیامبر اکرم )ص( را تبریک می گوییم
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چین،  روسیه،  با  ایران  هسته ای  مذاکرات 
آلمان، فرانسه، بریتانیا و البته ایاالت متحده 
آمریکا دور نهایی خود را پشت سر می گذارد 
ولی هنوز دستیابی به توافق قطعی نیست. 
اختالفاتی همچنان باقی مانده که نیازمند 
پایتخت هاست.  در  سیاسی  تصمیم  اخذ 
حسن  جمهوری  ریاست  زمان  در  ایران 
روحانی و به اذعان او، می توانست به توافق 
برای احیای برجام و رفع تحریم ها دست 
یابد ولی تصویب مصوبه »اقدام راهبردی« 
مجلس یازدهم از یک سو و مخالفت های 
نهادهای باالدستی با توافق دوباره در دولت 
به  مهم  این  تا  شد  روحانی سبب  حسن 
دولت رئیسی واگذار شود. روحانی در دوران 
ریاست جمهوری اش صراحتا به این مساله 
اشاره و از آن انتقاد کرده بود. رئیسی که روی 
متوقف شد.  مذاکرات  چندماهی  آمد،  کار 
ایران خواستار بررسی توافقات پیشین بود. 
سرانجام با رایزنی ایران با روس ها و البته 
طرف چینی، مذاکرات از سر گرفته شد اما 
میخائیل  روسیه.  پررنگ تر  نقش  با  اینبار 
اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات عمال به 
سخنگوی ایران تبدیل شده بود. طرف ایرانی 
سکوت می کرد و او اخبار را ارائه می داد و 
رایزنی  اروپایی  و  آمریکایی  طرف های  با 
توافق  به  دو طرف  این ها  همه  با  می کرد. 
نزدیک و نزدیک تر شدند و برجام در آستانه 
احیا قرار گرفت تا اینکه نوبت به چند و چون 
لغو تحریم ها رسید و البته بازگشت ایران به 
راهبردی مجلس  اقدام  تعهداتش. مصوبه 
تاکید دارد که همه تحریم ها باید به صورت 
آنچه در وین  آنکه  همزمان لغو شود حال 
می گذرد، حکایت از حصول توافقات اولیه بر 
سر لغو گام به گام تحریم ها و بازگشت ایران 
به تعهدات بود. چیزی شبیه به آنچه رویترز 
منتشر کرد و ایران تکذیب. همه این ها اما 

گرفت.  قرار  تحت الشاع  اوکراین  جنگ  با 
حاال عقربه های ساعت برای ایران به سرعت 
می گذرد. اروپا و آمریکا مقابل  روسیه قرار 
نقش  به  توجه  با  مقابله ای که  گرفته اند. 
پررنگ روس ها در مذاکرات، می تواند همه 
آنچه تا امروز رشته شده را پنبه کند به همین 
دلیل هم به نظر می رسد تالش ها برای اقناع 

تهران، دوچندان شده است.

گام اول، شعام
روزها  این  ملی  امنیت  عالی  شورای 
اصلی ترین نهاد تنظیم کننده روند مذاکرات 
در ایران است. علی شمخانی، دبیر این شورا 
نیز در روزهای برگزاری مذاکرات تالش کرده 
بود در توئیتر، موضع جمهوری اسالمی در 
مذاکرات  روند  از  شده  منتشر  اخبار  قبال 
به  نیوز«، رسانه متعلق  اعالم کند. »نور  را 
نیز  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیرخانه 
بیش از هر رسانه دیگری در ایران به اخبار 
منتشر شده واکنش نشان می داد واز تیم 
هسته ای حمایت می کرد. ارتباط این شورا 
با رهبری به عنوان عالی ترین مقام جمهوری 
اسالمی و اعتبار یافتن مصوباتش پس از 
تایید او، دیگر عامل اهمیت این نهاد است. 
علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران 
در بازگشت از وین در نشست این شورا که 
با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی و 
دیگر مقامات ارشد نظام برگزار شد، حضور 
این  در  خاصی  اخبار  طبیعتا  کرد.  پیدا 
»نورنیوز«  ولی  است  نشده  منتشر  زمینه 
ملی  امنیت  عالی  »شورای  نوشت:  دیروز 
و  روند  بررسی  با  خود  جلسه  آخرین  در 
نتایجی که تاکنون از مذاکرات وین حاصل 
شده بر ضرورت تحقق مطالبات قانونی و 
منطقی ایران که در محدوده خطوط قرمز 
است.  کرده  تاکید  دارد  قرار  کشورمان 
جمهوری  ارشد  مذاکره کننده  باقری  علی 

کار  با دستور  ایران یکشنبه شب  اسالمی 
مشخص برای پیگیری مذاکرات با هدف 
حل مشکالت باقی مانده که حصول توافق 
عازم  مواجه کرده  مهمی  چالش های  با  را 
قابل  غیر  رویکرد  تداوم  می شود.  وین 
مسائل  حل  برای  غربی  طرف های  قبول 
باقی مانده، موجب طوالنی شدن بی دلیل 
قابل پیش  ایجاد شرایط غیر  و  مذاکرات 
عالی  شورای  جلسه  در  است.  شده  بینی 
امنیت ملی بر ضرورت حل سریع مسائل 
توافق  "مرز  در  را  مذاکرات  مانده که  باقی 
پذیرش  و  تاکید  داده،  قرار  بست"  بن  یا 
هرگونه توافق منوط به تعیین تکلیف این 
موضوعات شده است. از نظر ایران هیچ گونه 
قید زمانی نمی تواند مانع ادامه مذاکرات تا 
حصول نتیجه و دستیابی به توافق خوب 
شود و فضاسازی های رسانه ای در مورد به 
پایان رسیدن زمان مذاکرات و... نباید مورد 

اعتنا قرار بگیرد.«

گام دوم، پارلمان
مصوبه اقدام راهبردی مجلس در زمان 
روحانی به مانعی برای توافق تبدیل شد. 
البته که تهران اجازه توافق را به دولت روحانی 
اجرای  بر  نمایندگان  هم  حاال  ولی  نداد 
اصرار  تحریم ها  لغو کامل  و  خود  مصوبه 
دارند. دیروز در مجلس نشستی غیرعلنی 
روند  قالیباف  و  برگزار  زمینه  همین  در 
مذاکرات و جزئیات نشست شورای عالی 
نمایندگان رساند.  اطالع  به  را  امنیت ملی 
فراکسیون  رئیس  نوش آبادی،  حسین 
گفت:  »ایسنا«  به  مجلس  دیپلماسی 
»آقای قالیباف گزارش اجماعی و کلی بسته 
از جلسه دیروز شورای عالی امنیت ملی و 
مباحث مطرح شده بیان کرد و همچنین به 
ارائه توضیحاتی درباره سیاست هایی که باید 
اعمال شود، و تصمیم گیری هایی که نسبت 

به این مسائل باید صورت گیرد،  پرداخت. 
آقای قالیباف ورودی به بحث های جزئی و 
تصمیم گیری ها نداشت، صرفا گزارشی بود 
تا نمایندگان در جریان مذاکرات قرار گیرند، 
البته که نظر مجلس این است که قانون 
لغو تحریم ها مدنظر  برای  راهبردی  اقدام 
قرار گرفته و منافع ملی حفظ شود. عالوه 
بر این باید نظام ناعادالنه ای که غربی ها 
تحت  کنند  می  دنبال  ها  آمریکایی  و 
عنوان تحریم ها، لغو شود.« با این حال با 
اظهارات سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی 
هیات رئیسه مجلس به نظر می رسد هنوز 
اختالفات بر سر اخذ تضمین در کنار چند 
او گفته  و چون لغو تحریم ها پابرجاست. 
است: »جلسه غیرعلنی نمایندگان با رئیس 
مجلس درباره مذاکرات هسته ای برگزار شد 
و تاکید بر این است که آمریکایی ها باید 
در  هسته ای  مذاکرات  در  بدهند.  ضمانت 
درجه اول باید قانون اقدام راهبردی مصوب 
چارچوب  شود.  گرفته  نظر  در  مجلس 
باشد؛  مسیر  همین  در  باید  مذاکرات 
مجلس بر این موضوع نظارت می کند و ما 
از مذاکره کنندگان در چارچوب منافع ملی 
حمایت می کنیم. آقای قالیباف تاکید کرد 
موضوع هسته ای برای ما مهم است و از 
حقوق هسته ای خود عدول نمی کنیم و هر 
باید حقوق هسته ای ما  مذاکره و توافقی 
ظالمانه  تحریم های  با  ما  تضمین کند.  را 
آمریکا مواجه هستیم، اگر جایی تعهد یا 
تضمینی می دهیم، باید تعهد متقابل هم 
و  تحریم ها  رفع  که  باشد  داشته  وجود 
انتفاع اقتصادی باشد. آمریکا باید در مقابل 
تعهداتش ضمانت بدهد؛ ضمانت ها مختلف 
است، مثال ضمانت ذاتی، حقوقی، سیاسی 
وجود  ضمانت ها  این  اگر  اقتصادی که  و 
نداشته باشد تعهدات ما بی معنی خواهد 

بود؛ تعهد همراه با ضمانت است.«

مخالفت با محدودیت زمانی
به نظر می رسد دور جدید مذاکرات نه 
تنها شاهد تنش میان روسیه با کشورهای 
با  بلکه  بود  خواهد  آمریکایی  و  اروپایی 
اخذ  سر  بر  واشنگتن  و  تهران  اختالف 
سخت تر  تحریم ها،  لغو  البته  و  تضمین 
از گذشته باشد. در این میان ایران تاکید 
رسمیت  به  را  زمانی  محدودیت  که  دارد 
نمی شناسد. این در حالیست که شکنندگی 
اقتصاد ایران در کنار جنگ اوکراین از دید 
گزینه  بهترین  سریع،  توافق  تحلیل گران، 
جمهوری اسالمی محسوب می شود. با این 
وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  حال 
امور خارجه گفته است: »سفر آقای دکتر 
باقری به تهران، سفری عادی مانند دیگر 
سفرهاست که تاکنون انجام شده و هدف 
دستورالعمل ها  دریافت  و  مشورت  آن،  از 
درباره  ما  است.  وین  به  بازگشت  برای 
آژانس  ادعاهای سیاسی که  یا  پرسش ها 
در خصوص برخی اقدامات کشورمان مطرح 
است  نداشته  محلی  ما  نظر  از  که  کرده 
پاسخ دادیم؛ این پرونده باید بسته شود.« 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی بسته شدن 
پرونده ادعاهای سیاسی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه ایران را ضروری دانست 
و تاکید کرد که »ایران هیچ ضرب االجلی 
نماینده  نکو،  ابراهیم  نمی کند.«  قبول  را 
پیشین مجلس اما با تاکید بر لزوم توافق 
»پیش  است:  زمان، گفته  کوتاه ترین  در 
بینی من این است که اگر توافقی صورت 
سوی  از  حداقل هایی که  به  ایران  بگیرد، 
باشد کفایت  شده  تضمین  آمریکا  دولت 
می کند. این اقدام منطقی هم هست چون 
همان طور که اشاره کردم قوانین آمریکا به 
روسای جمهور این کشور اجازه تضمین های 
باید  ما  بنابراین  دهد،  نمی  را  مادام العمر 
و  کرده  استفاده  بایدن  دوره  فرصت  از 
طلب های خود را از سایر کشورها گرفته و 
در زمینه زیرساخت ها سرمایه گذاری کنیم 
بتوانیم  خورد  بهم  توافق  آینده  در  اگر  تا 
براساس این سرمایه گذاری ها برای مدت 

ادامه دهیم.« به مسیر خود  طوالنی 

با نزدیک شدن به توافق برای احیای برجام، تالش ها برای ایجاد اجماع در داخل ایران دو چندان شده است

تالش برای اقناع در تهران
سخنگوی وزارت امور خارجه: ایران محدودیت زمانی برای مذاکرات را به رسمیت نمی شناسد

آمریکا؛ بزرگترین 
مانع تحقق صلح و ثبات 

در سوریه
ملی  امنیت  دفتر  رئیس  مملوک،  علی 
بعد  است  کرده  سفر  تهران  به  سوریه که 
دبیر  شمخانی،  علی  با  یکشنبه  ظهر  از 
با  دیدار  ایران  ملی  امنیت  عالی  شورای 
ترین  مهم  و  دوجانبه  روابط  پیرامون  او 
جهانی گفت وگو کرد.  و  منطقه ای  تحوالت 
تبیین  با  شمخانی  دریابان  دیدار  این  در 
نقش مخرب آمریکا در ایجاد بحران های 
بر  سلطه  هدف  با  جهانی که  و  منطقه ای 
کشورهای جهان و غارت منابع آنان صورت 
در  آمریکا  »حضور  تصریح کرد:  می گیرد، 
سوریه نیز که با همین هدف صورت گرفته 
امروز بزرگترین مانع تحقق صلح و ثبات در 
این کشور است.« دبیر شورای عالی امنیت 
تحرکات  افزایش  به  اشاره  با  ایران  ملی 
تسلیح،  برای  آمریکا  میدانی  و  سیاسی 
آموزش و هدایت گروه های تروریستی در 
سوریه گفت: تداوم این روند نه تنها مخل 
امنیت  کننده  تهدید  بلکه  سوریه  امنیت 
منطقه است. او گسترش تروریسم، ایجاد 
ناامنی،  تغییرات قومیتی با اهداف تجزیه 
نظام سلطه  اصلی  راهبردهای  از  را  طلبانه 
»متاسفانه  افزود:  و  کرد  ذکر  سوریه  در 
بازی  زمین  در  سوریه  همسایگان  برخی 
دشمنان ثبات و امنیت منطقه ایفای نقش 
»راه  اینکه  بیان  با  شمخانی  کنند.«  می 
حفظ  شرورانه،  توطئه های  این  با  مقابله 
مقاومت  مشی  و  روحیه  و  ملی  انسجام 
اسالمی  »جمهوری  کرد:  تاکید  است«، 
ایران همانگونه که در سخت ترین شرایط 
تروریستی  های  شرارت  گروه  اوج  در  و 
دولت  و  ملت  کنار  در  حامیانشان  و 
و  ملت  کنار  در  همچنان  ایستاد،  سوریه 
شورای  دبیر  ماند.«  خواهد  سوریه  دولت 
به  اشاره  با  همچنین  ملی  امنیت  عالی 
روابط خوب دو کشور بر اتخاذ راهکارهای 
اجرای  در  تسریع  و  تسهیل  برای  مناسب 
ویژه  به  دمشق   - تهران  میان  توافقات 
این  در  کرد.  تاکید  اقتصادی  حوزه  در 
امنیت  دفتر  رئیس  مملوک  علی  دیدار 
ممتاز  نقش  از  تمجید  با  نیز  ملی سوریه 
سوریه  از  حمایت  در  اسالمی  جمهوری 
شرارت آفرینی  و  تروریسم  با  مقابله  در 
همکاری های  تداوم  بر  اذنابش  و  آمریکا 
دو  شهدای  خون  با  که  دمشق  تهران- 
او  کرد.  تاکید  است  شده  ممزوج  کشور 
با ارائه گزارشی از وضعیت امنیتی مناطق 
مختلف این کشور خاطرنشان کرد: سوریه 
با مجاهدت و تالش مشترک دولت،مردم 
موثر  پشتیبانی  و  مسلح  نیروهای  و 
تکفیری  تروریسم  بر  دوست  کشورهای 
بحران  از  و  شده  پیروز  حامیانش  و 
با اشاره  امنیتی عبور کرده است. مملوک 
توجهی  قابل  اقتصادی  فرصتهای  به 
در  دو کشور  مشترک  همکاری  برای  که 
افزود:  دارد  وجود  مختلف  حوزه های 
حضور شرکت ها و فعاالن اقتصادی ایرانی 
در سوریه و تداوم همکاری های مشترک 
تامین  تجاری  و  اقتصادی  بخش های  در 

است. دو کشور  پایدار  منافع  کننده 

همزمان با پذیرش مذاکره در بالروس 
از سوی اوکراین، پوتین دستور داد

آماده باش به نیروهای 
»بازدارنده هسته ای«

پنج روز از جنگ اوکراین و تجاوز نظامی روسیه به این 
کشور گذشته است. واکنش ها در ورزش به مراتب قاطع تر 
از زمین سیاست بوده است. روسیه قطعنامه تنظیم شده 
علیه خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد را وتو کرد. 
ناتو قصدی برای ورود نظامی ندارد. قاطع ترین واکنش 
اروپا و آمریکا تا امروز تحریم روسیه، مصادره اموال پوتین 
و روسیه، ارسال محدود سالح به اوکراین و البته قطع 
ارتباط روسیه با سوئیفت بوده است. همه این مسائل 
سبب شده تا در کشورهای مختلف تجمعاتی علیه روسیه 
و در حمایت از اوکراین برگزار شود. حتی در تهران. در 
تهران این تجمع اگرچه به شکل محدود و با تعداد اندک 
برگزار شد ولی نمادی بود از مخالفت ایرانیان با حمله 
این تجمع که غروب هفتم  در جریان  روسیه.  نظامی 
اسفند برگزار شد، تجمع کنندگان شعارهایی علیه روسیه 
سردادند و همزمان از مواضع جمهوری اسالمی در قبال 
این جنگ انتقاد کردند. این تجمع با توجه به جو امنیتی 
مقابل سفارت روسیه، مقابل سفارت اوکراین برگزار شد. 
جنگ اما هنوز ادامه دارد. برنامه های روسیه برای تصرف 
48 ساعته کیف حداقل تا اینجا با مشکل مواجه شده 
است. ولودمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در این 
میان تالش می کند افکار عمومی را همراه خود سازد تا 
فشارها به دولت ها برای محکومیت روسیه دوچندان شود.

روسیه را از شورای امنیت اخراج کنید
او در آخرین بیانیه خود ضمن دعوت از همه شهروندان 
روسیه  علیه  جنگیدن  برای  جهان  سراسر  در  خارجی 
دوشادوش اوکراینی ها، آمده است که تشکیل این یگان، 
گواه عمده ای برای حمایت ها از این کشور خواهد بود. 
نیروهای  در  سربازی  به خدمت  مربوط  مقررات  طبق 
مسلح اوکراین که در سال ۲۰۱۶ تصویب شده است، اتباع 
خارجی حق دارند به  صورت داوطلبانه برای خدمت نظامی 
به نیروهای دفاع از سرزمین اوکراین در ارتش بپیوندند.  
براساس این بیانیه، یک زیرمجموعه جداگانه از خارجی ها 
سرزمین  از  دفاع  برای  بین المللی«  »لژیون  عنوان  با 
اوکراین در حال تشکیل است. زلنسکی همچنین خواستار 
اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل شد و گفت: 
»روسیه راه شیطانی را در پیش گرفته است و جهان باید 
به سمت محروم کردن این کشور از کرسی شورای امنیت 
سازمان ملل حرکت کند.« روسیه یکی از پنج عضو دائم 
شورای امنیت است که به آن حق وتو بر قطعنامه ها 
می دهد. زلنسکی گفت که حمالت روسیه به شهرهای 
اوکراین باید توسط یک دادگاه بین المللی جنایات جنگی 
»تروریسم  عنوان  به  را  روسیه  تهاجم  و  شود  بررسی 
دولتی« محکوم کرد. او ادعاهای روسیه مبنی بر اینکه 

مناطق غیرنظامی را هدف قرار نداده است، رد کرد.
خط و نشان برای ناتو

همزمان زلنسکی برای مذاکره با روسیه شرط گذاشته 
رئیس جمهوری  دیمیتری پسکوف، سخنگوی  است. 
روسیه پیشتر اعالم کرده بود که هیاتی از این کشور برای 
مذاکره با اوکراین وارد بالروس شده است. پسکوف گفت: 
»مطابق توافق به دست آمده هیاتی از روسیه متشکل 
رئیس جمهوری  دفتر  و  دفاع  و  خارجه  امور  وزارت  از 
روسیه برای مذاکره با اوکراین وارد بالروس شد. برای 
مذاکره در شهر "گومل" بالروس آماده می شویم.« این 
مساله در ابتدا از سوی اوکراین پذیرفته نشد اما دیروز 
و در شرایطی که تیم روسی اقدام به ترک بالروس کرده 
بودند، اوکراین مذاکره را پذیرفت و الکساندر لوکاشنکو، 
ولودیمیر  با  از گفت وگو  بعد  رئیس جمهوری بالروس 
که  خواست  پوتین  از  اوکراینی اش  همتای  زلنسکی، 
اجازه دهد هیات مذاکره کننده روسی در بالروس بمانند. 
پوتین همزمان دستور آماده باش هسته ای داد. والدیمیر 
بازدارنده  نیروهای  به  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین، 
هسته ای دستور داده بعد از اظهارات خصمانه کشورهای 
ناتو در حالت آماده باش هسته ای باشند. رئیس جمهوری 
روسیه گفته است: »غرب تنها گام های خصمانه اقتصادی 
ناتو اظهارات خصمانه  را لحاظ نمی کند بلکه مسؤوالن 
علیه روسیه مطرح می کنند.« رئیس جمهوری روسیه 
با سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه و والری گراسیموف، 
رئیس ستاد کل ارتش این کشور مالقات کرد. پوتین 
اظهار کرد: »به وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش دستور 
دادم نیروهای بازدارندگی ارتش در وضعیت آماده باش 

جنگی قرار بگیرند.«

توضیح سایت رهبری 
درباره اخبار منتشر شده 

مبنی بر همکاری 
با یک نویسنده

اطالع رسانی  پایگاه  انگلیسی  بخش 
واکنش  در   Khamenei.ir انقالب،  رهبر 
نویسنده  یک  ادعاهای  و  شایعات  به 
توضیحاتی ارائه و آن را تکذیب کرد. در این 
توضیحات که در فیسبوک و توئیتر سایت 
»این  است:  آمده  شده،  منتشر  رهبری 
نداشته  مستقیم  ارتباط  هیچگونه  نویسنده 
و صرفا چند مطلب در سال های ۹4 تا ۹۶ 
است.  ارسال کرده  رسانه ای  فعاالن  توسط 
در خصوص  برخی شایعات  پیرو گسترش 
 shakdam ادعای ارتباط نویسنده ای به نام
با بخش انگلیسی پایگاه اطالع رسانی دفتر 
آیت هللا العظمی  حضرت  آثار  نشر  و  حفظ 
رسانه  این  است  ذکر  شایان  خامنه ای، 
و  ندارد  غیرثابت  یا  ثابت  ستون نویس 
نویسنده مزبور هیچگونه ارتباط مستقیم با 
نداشته   Khamenei.ir اطالع رسانی  پایگاه 
سال های  در  صرفا  نویسنده  این  است. 
فعاالن  برخی  طریق  از   ۱۳۹۶ تا   ۱۳۹4
رسانه ای عالقمند به انقالب اسالمی، مطالب 
با  را در موضوعات مرتبط  یادداشت هایی  و 
ارسال  اسالمی  انقالب  و  اسالم  ارزش های 
کرده که برخی از آنها در این رسانه منتشر 
هیچ گونه  نیز   ۱۳۹۶ سال  از  پس  و  شده 
با  اما  است.  نداشته  رسانه  این  با  ارتباطی 
اخیر  رویکردهای  و  مواضع  تغییر  به  توجه 
این نویسنده و عدم رعایت قواعد حرفه ای، 
رسانه حذف  این  از  مزبور  نویسنده  مطالب 

است.« شده 

نماینده سابق مجلس: 
باید از فرصت دوره بایدن 
استفاده کرده و طلب های 
خود را از سایر کشورها گرفته 
و در زمینه زیرساخت ها 
سرمایه گذاری کنیم تا اگر 
در آینده توافق بهم خورد 
بتوانیم براساس این سرمایه 
گذاری ها برای مدت طوالنی 
به مسیر خود ادامه دهیم

رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام: مناطق آزاد باید 
بر مبنای توسعه صادرات و 
توجه به تولید با هدف توسعه 
اشتغال در کشور فعالیت کنند

بازگشت نفر اول تیم مذاکره هسته ای ایران از وین برای رایزنی با مسئوالن کشور در کنار بازگشت دیگر تیم های مذاکره کننده 
هسته ای به عالوه آغاز جنگ اوکراین و حمله نظامی روسیه به این کشور و رویارویی علنی روسیه با اروپا و آمریکا، همه 
سبب شده تا فرصت برای دستیابی به توافقی برای احیای برجام محدودتر از گذشته شود. تنش های روسیه و نقش پررنگ 
این کشور در احیای توافق برجام در مذاکرات برگزار شده در دولت ابراهیم رئیسی سبب شده تا آینده برجام دوباره به 
خطر بیافتد. در تهران هم نمایندگان مجلس از یک سو و نهادهای باالدستی پارلمان و البته تندروها انتقاداتی را به روند 
مذاکرات داشته اند. انتقاداتی که با برگزاری جلسه غیرعلنی در مجلس و توضیح در نشست شورای عالی امنیت ملی تالش 
برای رفع آن ها صورت می گیرد. قانون اقدام راهبردی پارلمان هم در این میان از قرار معلوم به عاملی دست و پا گیر برای 
مذاکره کنندگان تبدیل شده است. قانونی که هدف اصلی از تصویب آن، تحدید دولت روحانی و اختیاراتش برای مذاکرات 

هسته ای بود ولی حاال نوک پیکانش علیه دولت رئیسی است.

 بازتاب

|  
یم

سن
  ت

|

توصیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت سیزدهم
امور مردم را به مردم واگذار کنید

امور  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون 
مجمع  رئیس  با  کشور  استخدامی  و  اداری 
تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت وگو کرد. 
صادق آملی الریجانی در این دیدار با تاکید بر 
اهمیت موضوع  عدالت در حکمرانی دنیای امروز 
بر ضرورت انسجام منظومه فکری دولتمردان و 
مسئوالن تاکید کرد و گفت: »ان شاهللا با همت 
کارهای  و  حرکت ها  انقالبی،  و  جوان  مدیران 
جدیدی در کشور انجام شود که مردم از منافع آن 
بهره مند شوند.« آملی الریجانی در ادامه، اجرای 
نیازمند کاری جدی،  را  نحو مطلوب  به  عدالت 
دانست  پوپولیستی  از شعارهای  بدور  و  علمی 
و با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر ضرورت 
 - اسالمی  الگوی  در  عدالت  امر  به  پرداختن 
ایرانی پیشرفت، اظهار کرد: »خروجی همه این 
موضوعات نظری، خود را در مرحله اجرا نشان 
می دهد و به همین علت، آنچه از اهمیت باالیی 
است  درست کسانی  اقدامات  است،  برخوردار 

که مسئولیت اجرایی را بر عهده دارند.« رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، توکل و اعتماد 
به خدا و برنامه ریزی صحیح در کنار جسارت و 
شجاعت مدیران را مهم ترین مولفه در پیشبرد 
هرچه بهتر امور اجرایی کشور دانست و با اشاره 
به ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 
استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  از  کشور، 
خواست که نظریات و دیدگاه های خود را در رابطه 
با این سیاست ها به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارائه کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
از  استفاده  لزوم  بر  تاکید  با  همچنین  نظام 
ظرفیت های بخش خصوصی و واسپاری برخی 
امور  مردم  به خود مردم و همچنین توجه جدی 
به مقوله هوشمندسازی فرآیندها، تقنین علمی و 
اجرای صحیح قانون را در همه عرصه های اداره 
کشور از جمله نظام اداری و استخدامی را یکی از 
مهمترین  راه های برون رفت از  مشکالت دانست. 
آملی الریجانی در پایان، آمادگی مجمع تشخیص 

مصلحت نظام را برای هرگونه مساعدت قانونی 
استخدامی  و  اداری  نظام  اصالح  راستای  در 
کشور اعالم کرد. لطیفی معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اهم اقدامات 
صورت گرفته، خواستار مساعدت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ویژه رئیس مجمع برای ارائه 
مدل های نظری حکمرانی مبتنی بر عدالت شد.
رئیس مجمع تشخیص با آیت هللا عاملی، نماینده 
نایب  نیکزاد،  اردبیل، علی  ولی فقیه در استان 
رئیس مجلس شورای اسالمی، سعید محمد، 
ویژه  و  تجاری  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
اقتصادی و و سید حامد عاملی، استاندار اردبیل 
با تاکید بر اینکه اگر مناطق آزاد کشور بر مبنای 
قانون خود عمل کند می تواند در راستای تولید و 
اشتغال برای کل کشور مفید باشد، تصریح کرد: 
»مناطق آزاد باید بر مبنای توسعه صادرات و توجه 
به تولید با هدف توسعه اشتغال در کشور فعالیت 

کنند.« رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکالت، 
ناشی از مسائل بیرونی مانند تحریم هاست، به 
تاثیر برخی سومدیریت ها در پدید آمدن پاره ای 
از موانع نیز اشاره کرد و گفت: »افزایش نامتوازن 
به  توجه  با  ویژه  و  آزاد  مناطق  غیرمنطقی  و 
آسیب هایی که به همراه دارد، به مصلحت کشور 
نیست و باید در ایجاد این مناطق توجه جدی به 
این آسیب ها داشت. مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در چارچوب وظایف قانونی خود، از هیچ 
کمک و مساعدتی در راه رفع مشکالت اجتماعی 

و بهبود وضعیت اقتصادی کشور دریغ نمی کند.« 
عالی  شورای  دبیر  محمد  سعید  دیدار  این  در 
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز به ارائه 
گزارشی از اهم اقدامات صورت گرفته در راستای 
راه اندازی منطقه آزاد در استان اردبیل پرداخت. 
نماینده  عاملی  سیدحسن  آیت هللا  همچنین 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره 
به شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود در استان 
اردبیل خواستار همفکری و توجه بیشتر نهادهای 
مسئول به توسعه زیرساخت و رفع موانع موجود 

در این استان شد.
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تغییر اقلیم و تشدید 

نابرابری های جنسیتی 
کاهش زمین های کشاورزی و کمبود آب، زمینه 
را برای مناقشات و ناامنی فراهم کرده است. 
آثار منفی امنیتی تغییر اقلیم در مناطق میزبان 
است.  بارزتر  مسلحانه  جنگ های  و  منازعات 
نخستین راهکار در مواجهه با چالش های محیط 
زیستی و نبود دسترسی به آب مهاجرت است. 
مهاجرت های محیط زیستی زمینه ساز منازعات 
پیامدهای  و مقصد است.  مبدا  در کشورهای 
تغییر اقلیم مانند ناامنی غذایی و بیماری و فقر 
و مهاجرت اجباری و متعاقب آن سیاست های 
را  ریشه دار  نابرابری های  مهاجرتی،  ناعادالنه 
و  نقش ها  دلیل  به  زنان  است.  تشدید کرده 
اجتماعی  و  تاریخی  مسئولیت های جنسیتی 
آسیب پذیرتر هستند. البته زنان کشورهای در 
معرض  در  بیشتر  و کم برخوردار  حال  توسعه 
آسیب قرار می گیرند. تغییر اقلیم با ایجاد تغییر 
در روند امرار معاش بر سالمتی و دسترسی به 
آب و مسکن و زیرساخت های الزم مردم به ویژه 
می گذارد. کودکان  منفی  تأثیر  و کودکان  زنان 
و زنان باردار نسبت به بیماری های واگیردار و 
ناشی از آب مستعدتر هستند و امکان سازگاری 
با وضعیت موجود برایشان دشوارتر است. تغییر 
اقلیم با کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمد 
و کمبود  اجباری  مهاجرت  آن  پی  در  و  افراد 
وقت به طور غیرمستقیم بر فرصت های آموزش 
سبب  می گذارند.  اثر  مهارت آموزی  و  ابتدایی 
فرصت ها  ایجاد  در  دولت ها  توانایی  کاهش 
هزینه  افزایش  می شود.  برابر  ظرفیت های  و 
مانند  عمومی  زیرساخت های  به  دسترسی 
به ویژه  مهارت آموزی  امکان  آموزش وپرورش، 
در  جنسیت  می کند.  مختل  را  دختران  برای 
پیامدهای مهاجرت  و  تجزیه  و تحلیل دالیل 
پیش  از  هنجارهای  است.  مهمی  مولفه 
جنسیتی  نقش های  و  جنسی  تعیین شده 
توانایی  مهاجرتی  ناعادالنه  سیاست های  و 
به نحوی  می کند،  محدود  را  افراد  مهاجرت 
 که در برخی مناطق زنان خانواده و در برخی 
مناطق دیگر مردان به قصد کار و کسب درآمد 
طوفان  از  مثال پس  برای  می کنند.  مهاجرت 
و  ماندند  باقی  مبدا  کشور  در  زنان  بنگالدش 
مردان مهاجرت کردند. موارد مشابه پس از بروز 
خشکسالی و گردباد در موزامبیک و ماالوی و 
زیمبابوه رخ داد. در چنین شرایطی مسئولیت 
زنان در خانواده عالوه بر تحمل فشارهای عاطفی 
افزایش می یابد و تمام مسئولیت های زندگی و 
مراقبت از اعضا بر عهده زنان خواهد بود. گاهی 
تغییر شرایط، زنان را به مهاجرت وامی دارد. فقر 
و مهاجرت و بی خانمانی و بیکاری مردان بستر 
را برای حضور زنان در عرصه های اجتماعی و 
اشتغال فراهم می کند. تنوع در شیوه معیشت 
نقشی را که زنان در جامعه مبدأ داشتند به یکباره 
تغییر می دهد. زندگی در اردوگاه های پناهندگی 
و آزار و اذیت های اجتماعی و بیگاری در مزارع و 
کارخانه ها و به دوش کشیدن مسئولیت خانواده 
و کمبود نیازهای اولیه و پیامدهای ناشی از کمبود 
امکانات بهداشتی نظیر بارداری های ناخواسته، 
زنان را بیش از مردان در معرض عواقب ناگوار 
تغییر اقلیم قرار می دهد. خشونت های جنسی 
گزارش شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان 
در سیکلون در میانمار موید این نظریه است.

و  عمیق  وابستگی  بیانگر  مذکور  موارد  همه 
متقابل حقوق بشر و حقوق زنان با آثار تغییر 
اقلیم است. این مهم نیازمند روحیه همکاری 
فراملی و توجه جهانیان به حفاظت از محیط 
 زیست و یافتن راهکارهای کاهش آثار تغییر 
در  زنان  آسیب پذیری های  کاهش  و  اقلیم 
است.  زیستی  با چالش های محیط  مواجهه 
باید  توسعه یافته  زنان کشورهای کمتر  البته 
بیشتر مورد توجه قرار گیرند. نیازمند تدوین 
راستای  در  جهانی  و  منطقه ای  برنامه های 
ارتقای آگاهی ها در مورد نقش های جنسیتی 
در روابط و نابرابری ها و اهمیت سن و جنس 

اقلیم هستیم. تغییر  از  تأثیرپذیری  در 

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

عامل قطع بلوط های 
 فارس محیط بان
 را مجروح کرد

رئیس منطقه حفاظت شده ماله گاله شیراز 
در  به صورت غیرقانونی  نفر که  گفت: یک 
این منطقه اقدام به قطع درختان می کرد در 
مواجهه با ماموران یگان حفاظت با اره برقی 

به آنان حمله کرد.
علی افتخارنیا افزود: ماموران یگان حفاظت 
هنگام  ماله گاله  در  مستقر  زیست  محیط 
گشت زنی در کوهمره سرخی متوجه صدای 
اره برقی در بخش جنگلی ارتفاعات شدند  و 
پس از مدتی، به یک متخلف که با اره برقی 
را قطع کرده و ۲حلقه کوره  بلوط  ۵ درخت 

زغال ساخته بود، برخوردند.
او ادامه داد: ماموران پس از شناسایی اقدام 
به دستگیری فرد خاطی کردند که او با اره 
و  حمله ور  مامورین  به سمت  روشن  برقی 
و سپس  شد  مامور  مجروح شدن  موجب 
گریخت. ماموران مراتب را صورتجلسه کردند 

و پرونده به مقامات قضایی ارجاع شد.

یکی از ارزشمندترین رویشگاه های جنگی زاگرس 
این  است،  گرفته  قرار  اصفهان  فریدون شهر  در 
رویشگاه جنگلی با ۲ ذخیره گاه  »پشندگان« و 
»چال خلیل«، بلوط ها، ارژن ها و گونه های زیادی 
از گیاهان منحصر به فرد را در دل خود جای داده 
است که در هیچ کجای جهان نمی توان آنها را 
یافت. آنطور که ایرنا می نویسد، سال گذشته خطر 
از بیخ گوش این جنگل ها و حیات زیستمنداِن 
که  رودخانه ای  گذشت،  »گوکان«  رودخانه 
زیست بوم آن بر اثر انباشت آوار تخریب ها از بین 
می رفت و شمار زیادی از بلوط ها قطع یا زیر انبوه 

خاکبرداری ها و ترانشه ها مدفون می شدند.
روستای وزوه یک جاده دارد که از پشندگان به 
کلوسه و از آنجا به  َوسِتگان و کاهگان و سپس 
به گوکان و ِوزوه می رود، جاده ای که بنا به گفته 
فعاالن محیط  زیسِت فریدون شهر خاکی است؛ 
حرف آنها اما این است که اگر هدف خدمت رسانی 
است چرا همان جاده اول را آسفالت و ساماندهی 
نمی کنند، به گفته آنها مسیر انتخاب شده برای 
جاده دوم با توجه به شیب تند و الیه های سست 
با صرف  و  می کند  ریزش  بارندگی ها  با  خاک 

هزینه های زیاد عاقبت بدون استفاده می شود.
در حالی که پیگیری و اصرار زیادی برای احداث 
جاده دوم روستای وزوه وجود دارد، کارشناسان 
منابع طبیعی معتقدند این جاده می تواند بهای 
سنگینی برای طبیعت بکر آن منطقه داشته باشد 
و بهتر است به همان جاده اول رسیدگی کرد و 
به جای جاده دوم، پیگیر راه اندازی تونل گردنه 

کلوسه شد.
گردنه کلوسه در محور اصلی ارتباطی از فریدونشهر 

تونل  اجرای  و  آن  حذف  و  است  پشتکوه  به 
می تواند مشکل راه ارتباطی مردم روستای وزوه و 

روستاهای دیگِر پشتکوه را حل کند.
از سویی بعد از مخالفت نهادهای متولی محیط 
زیست و منابع طبیعی استان، بسیج سازندگی 
تا ۷۰  در سال جاری  را  تونل گردنه کیوارستان 
درصد پیش برد، گردنه ای که با حذف آن، جاده 
پشتکوه - فریدونشهر کوتاه سازی می شود اما آنها 
حاال در مرحله بعدِی عملیات، دوباره پیگیر احداث 

جاده گوکان - وزوه شده اند.

مرگ بلوط های 500 ساله
طبیعی  منابع  برزوزاده، کارشناس  مرتضی 
درباره اهمیت جنگل های این منطقه از شهرستان 
درختان  منطقه،  این  »در  می گوید:  فریدونشهر 
وجود  سال   ۵۰۰ عمر  حداقل  با  بلوط  کهنسال 
دارد  که در صورت نابودی، جایگزین کردن آنها 
مشکل است، تنوع گیاهان و جانوران و ضریب 
حفاظت گونه های در معرض انقراض با احداث 
جاده پایین می آید و هرچه بیشتر در معرض 

خطر نابودی خواهند بود.«
به گفته او بلوط هایی که مامنی برای سنجاب 
در معرض  زیستگاه گونه ای  ایرانی هستند، 
بلوط هایش در خطر  انقراض است که حاال 

هستند.
زیست  محیط  فعاالن  از  تواضع،  نصرت هللا 
از این  فریدونشهر هم معتقد است که پیش 
در ظاهر برای احداث این جاده عقب نشینی 
کرده بودند، گردنه کیوارستان را هم می خواهند 
حذف کنند و توجیه این است که در این منطقه 
احداث  درباره  اما  دارد  وجود  درختان کمتری 

جاده دوم هنوز خطر بیخ گوش جنگل های این 
منطقه است.

او می گوید اینکه گفته می شود با احداث جاده 
گوکان - وزوه مشکل راه ارتباطی چندین روستا 
حل می شود، درست نیست و از گوکان به وزوه 
و در مسیر دنباِل رودخانه گوکان که برای احداث 
جاده انتخاب شده است، روستایی جز وزوه در 
کار نیست. از سوی دیگر تابستان و در هنگام 
ییالق، تعداد خانوارها در وزوه شاید بیشتر از ۱۰ 
یا  هفت  حدود  زمستان ها،  در  اما  باشد  خانوار 
هشت خانوار بیشتر نیستند، یک جاده هم دارند 
که پیشتر از دل جنگل ها کشیده شده و از همان 
طریق هم تامین می شوند، اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری نیز به طور مرتب به آنها کپسول گاز 
می دهد تا برای سوخت از چوب درختان جنگل  

استفاده نکنند.
طبیعت  دوستداران  انجمن  رئیس  نائب 
فریدون شهر عنوان کرد: »پیشنهاد ما این بود که 
جاده اول را مرتب و آسفالت کنند اما اصرار به 
کشیدن جاده دوم است، مسیری که هزینه های 
زیادی دارد و با توجه به شیب تند و الیه های 
سست خاک با یک بارندگی و یک زمستان بدون 
استفاده می شود، این تجربه را قبال برای جاده 
خرسانک به روستای مصیر هم داشتیم که این 
جاده به طور کل حذف و غیرقابل استفاده شد.«

در جنگل هم اصول و مقررات داریم
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره کل  سرپرست 
مجدد  پیگیری های  درباره  نیز  اصفهان  استان 
ایرنا  به  وزوه  روستای  دوم  جاده  احداث  برای 
گفت: »پیشتر با مسیری که پیشنهاد شده بود 

و از جنگل های بلوط با پوشش باال عبور می کرد، 
مخالفت و طرح، متوقف شد، آنها می گویند این 
مسیر باید جاده شود و  ما هم اصول و  مقررات 
و مسائل منطقه ای را باید مد نظر قرار دهیم و بر 

همین اساس اعالم مخالفت یا موافقت کنیم.«
شد  این   بر  »قرار  افزود:  کاظمی  محمدعلی 
جدیدی  مسیر  راهداری  اداره  هماهنگی  با  که 
را بررسی کنند و پیشنهاد بدهند زیرا طرحشان 
مطالعات فنی و مسائلی که باید رعایت می کردند 

را نداشت.«
مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: گروه 
جهادی "شهید جواد محمدی" که در صدد اجرای 
این طرح است، مسیر جدید خود را به فرمانداری 
شهرستان فریدونشهر اعالم کرد و قرار است این 
موضوع در کارگروه شهرستان و استان اصفهان 
بررسی شود، اگر مسیر پیشنهادی آنها کماکان 
در عرصه های جنگلی استان و تخریب داشته 
باشد، ما و اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان مخالفت می کنیم.
به گفته کاظمی پیشنهاد مسیر جدید از سوی 
گروه جهادی فقط در حد یک نامه از اداره کل 
فرمانداری  به  حمل و نقل جاده ای  و  راهداری 
شهرستان فریدونشهر ارسال شده و یک رونوشت 
از آن به اداره کل منابع طبیعی استان داده شده که 

هیچ پیوست و فایلی نداشته است.
اصرار  جاده  این  برای کشیدن  افزود:  کاظمی 
بودیم  نکرده  مخالفت  تاکنون  اگر  و  می شد 
کشیده شده بود، اداره کل راهداری هم با مسیر 
پیشنهادی پیشین که طراحی و مطالعات اولیه 

نداشت، مخالف بود.

به گفته او، متولی برای ما اداره کل راهداری است 
و هیچ دستگاه دیگری را متولی امر جاده سازی 
نمی دانیم، درخواست کننده و متقاضی ما باید 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای باشد.

طرحی برای عبور جاده دوم وزوه نداریم
معاون  خدابخشی،  سعید  ارتباط  این  در 
و  راهداری  اداره کل  روستایی  راه های  و  فنی 
حمل و نقل جاده ای  استان اصفهان هم با اعالم 
آنکه این جاده جزو طرح های اجرایی شان نیست 
گفته »این جاده توسط گروه جهادی شهید جواد 
محمدی ناحیه مقاومت شهید چمران شهر ُدرچه 
پیگیری می شود که یکسری کارهای جهادی در 
در  این جاده  اگر  داده اند،  انجام  وزوه  روستای 
کمیته فنی شهرستان و همچنین  استان مصوب 
شود  ما نظارت می کنیم  ولی هنوز این طرح 

مصوب نشده است«.
رضا صفری فرماندار فریدونشهر نیز با گریزی به 
ماجرای پیشنهاد احداث جاده دوم وزوه معتقد 
جا  به  زیست  محیط  فعاالن  نگرانی  است که 
بوده و از سویی نهادهای نظارتی چون اداره کل 
منابع طبیعی و همچنین حفاظت محیط زیست 
به راحتی با اجرای چنین طرحی بدون داشتن 
زیست  و  اجتماعی  اقتصادی،  پیوست های 
وزوه  »روستای  نمی کنند.  موافقت  محیطی 
یک جاده دارد که تا حدودی دسترسی آن در 
فصل های بارش سخت است، پیشنهاد مسئول 
گروه جهادی شهید جواد محمدی هم این بود که 
یک جاده از گوکان به وزوه کشیده شود، مراجع 
طرح  و  دادند  انجام  میدانی  بازدید  تخصصی 
دوستان جهادی به لحاظ تاثیرات محیط زیستِی 

منفی که بر روی منطقه داشت منتفی شد.«
صفری با بیان اینکه این طرح سه مرحله داشت، 
اول حذف گردنه کیوارستان  عنوان کرد: مرحله 
بود که آزاد شد، مرحله دوم، جاده گوکان به وزوه 
بود که قرار شد مطالعات و نقشه برداری دقیق با 
رعایت مسائل فنی انجام و در کمیته فنی راه های 
استان مصوب شود که هنوز این اتفاق نیفتاده 
است، مرحله سوم طرح این بود که جاده موجوِد 
وزوه تعریض و بازگشایی شود که در واقع  جاده 

وزوه به دورک، کلوسه و پشندگان است.

جاده باید کشیده شود
مهدی عابدی، مسئول گروه جهادی شهید 
فعاالن  و  این گفته کارشناسان  محمدی  جواد 
منابع طبیعی را که برای کشیدن این جاده چهار 
هزار درخت بلوط نابود می شد نادرست خواند و 
گفت: »این جاده حق مردم است و باید کشیده 
منابع  رئیس کل  با  زمینه  این  در  من  و  شود 

طبیعی کشور صحبت کرده ام.« 
او  با اشاره به اینکه حدود ۲۵ روستا از این جاده 
طرح  مخالف  افرادی که  از  می کنند،  استفاده 
هستند انتقاد کرد و گفت: بهترین توجیه اقتصادی 
اشتغالزایی  است که  این  جاده  برای کشیدن 
می کند و مردم آن منطقه را به توانمندی می رساند 

و  معیشت شان خوب می شود.
با این وجود حسین انوری، رئیس سازمان بسیج 
سازندگی استان اصفهان در اینباره گفت که سال 
گذشته به اداره راهداری گفتم شما هستید که به 
عنوان متصدی امِر راه باید طرح را کامل کنید، 
اگر این جاده تایید و تامین اعتبار شود ما هم 
به کمک شما می آییم تا طرح را اجرا کنیم ولی 
اگر مشکالتی با محیط زیست و یا منابع طبیعی 

داشته باشد ما به هیچ  عنوان ورود نمی کنیم.
آنطور که ایرنا می نویسد، در حالی که مسئوالن 
روستای  دوم  جاده  کشیدن  جهادی،  گروه 
قرار  خود  محرومیت زدایی  برنامه  در  را  وزوه 
داده اند اما کارشناسان و فعاالن منابع طبیعی 
و محیط زیست این پرسش را مطرح می کنند 
در  می شود  انجام  قیمتی  چه  به  این کار  که 
داشته های  از  صیانت  و  حفظ  باید  حالی که 
مرکزی  ایران  و  اصفهان  در  زاگرس  جنگلی 

مورد توجه همه بخش ها باشد.

یک گروه جهادی در تالش برای احداث یک جاده از دل جنگل های زاگرس در اصفهان است

خطر مر گ چهار هزار بلوط فریدون شهر
تواضع، فعال محیط زیست: اینکه می گویند با احداث جاده مشکل راه ارتباطی چندین روستا حل می شود

درست نیست. در مسیر رودخانه گوکان، روستایی جز وزوه در کار نیست

سعید خدابخشی، معاون فنی 
و راه های روستایی اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای  
استان اصفهان: این جاده جزو 
طرح های اجرایی  ما نیست و 
این جاده توسط گروه جهادی 

شهید جواد محمدی ناحیه 
مقاومت شهید چمران شهر 
ُدرچه پیگیری می شود که 

یکسری کارهای جهادی در 
روستای وزوه انجام داده اند، 
اگر این جاده در کمیته فنی 

شهرستان و همچنین  استان 
مصوب شود  ما نظارت 

می کنیم  ولی هنوز این طرح 
مصوب نشده است

مرتضی برزوزاده، کارشناس 
منابع طبیعی: در این منطقه، 

درختان کهنسال بلوط با حداقل 
عمر ۵۰۰ سال وجود دارد  که در 
صورت نابودی، جایگزین کردن 
آنها مشکل است، تنوع گیاهان 

و جانوران و ضریب حفاظت 
گونه های در معرض انقراض با 
احداث جاده پایین می آید و 
هرچه بیشتر در معرض خطر 

نابودی خواهند بود

سال گذشته پیشنهاد احداث جاده دوم برای روستای وزوه از توابع بخش موگویی شهرستان فریدون شهر به دلیل عبور از رویشگاه 
جنگلی زاگرس و احتمال نابودی چهار هزار درخت بلوط از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان مورد قبول قرار نگرفت 
اما حاال دوباره پیگیری های احداث آن با طرح و نقشه ای که هنوز اداره کل منابع طبیعی استان از ابعاد آن ابراز بی اطالعی می کند از سر 

گرفته شده است.

|  
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 ای
 |

۵۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز 
در کنار زاینده رود زده 
شده است. ما از یک 
طرف به بحران آب و 

سیاست گذاری های غلط 
اشاره می کنیم و از طرف 

دیگر خودمان سیاست های 
غلطی را پیشنهاد می دهیم

توسعه بی رویه کشاورزی در فالت مرکزی، عامل فرونشست
افزایش  کشاورزی  کمیسیون  عضو  یک 
فرونشست در کرمان و اصفهان را ناشی 
غیرمجاز  چاه  حلقه  هزار   ۲۰ تشکیل  از 
از سوی  مطالب طرح شده  از  و  دانست 
آب   نرخ  درباره  نمایندگان  از  تعدادی 
در  غیرمجاز  و  مجاز  چاه های کشاورزی 
فرآیند بررسی بودجه انتقاد کرد. امیرقلی 
جلسه  اول  شیفت  در  بروجنی  جعفری 
علنی  روز گذشته مجلس، در تذکر ماده 
از  به مطالب طرح شده  واکنش  در   ۷۵
نرخ  درباره  نمایندگان  از  تعدادی  سوی 
غیرمجاز  و  مجاز  چاه های کشاورزی  آب  
گفت: نمایندگان یا اطالعات راجع به بیالن 
منفی دشت های کشور ندارد یا دارند. اگر 
وضعیت بحرانی آبی کشور را می دانید، چرا 

می کنید؟ را  نظرها  اظهار  این 
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس نسبت به 
وضعیت آبی کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: 
»بیالن اکثر دشت ها در ایران منفی است 
غلط  سیاست گذاری های  نتیجه  این  و 
دولت هاست. نباید مسیر قبلی را بپیماییم. 
باید از منشأ حیات ایران - آب - حفاظت 
کنیم. مثال باید با چاه های غیرمجاز مبارزه 
کنیم. نباید در تعارض منافع گیر بیفتیم 
اشتباه  خودمان  و صحبت هایی کنیم که 

بودنش را می دانیم. «
ضمن  مجلس  در  بروجن  مردم  نماینده 

تاکید به ضرورت بسط کشاورزی در ایران 
گفت: این توسعه نباید از راه اشتباه باشد. 
نمایندگان باید از نگاه های بخشی، قومی 
بردارند. هیئت رئیسه  و منطقه ای دست 
مجلس باید نسبت به این مسئله حساس 

باشد.
بروجنی با اشاره به تشدید نگرانی ها نسبت 
به فرونشست در اصفهان و کرمان گفت: 
غیرمجاز  چاه  حلقه  هزار   ۲۰ تشکیل  آیا 
حلقه   ۵۰۰۰ نیست؟  فرونشست  عامل 
زده شده  زاینده رود  کنار  در  چاه غیرمجاز 
و  آب  بحران  به  طرف  یک  از  ما  است. 
سیاست گذاری های غلط اشاره می کنیم و 
از طرف دیگر خودمان سیاست های غلطی 

می دهیم. پیشنهاد  را 
گفت:  کشاورزی  کمیسیون  عضو  این 
برای نجات کشور از بحران بی آبی نیازمند 
هیاهو، شعار و فرافکنی نیستیم. نیازمند 
تصمیمات عاقالنه و عادالنه هستیم. باید از 
توسعه بی رویه کشاورزی در فالت مرکزی 
جلوگیری کرد. جلوی چاه های غیرمجاز را 
بگیرید. از احداث صنعتی آب بری که در 
تریبون دادش را می زنیم، جلوگیری کنید. 
اقلیمی که طاقت کشاورزی را ندارد، نباید 
توسعه کشاورزی داشته باشد. ما مدیریت 
به دنبال  و  گذاشته ایم  کنار  را  مصرف 
جانمایی صنعت غلط، کشاورزی بی رویه را 

در دستور کار قرار داده ایم.

آگهي مناقصه
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مشکل بن بید اما امروز فقط دسترسی دشوارش 
نیست بلکه مانند بسیاری مناطق دیگر دغدغه 
امروز اهالی اندک آن بیکاری است. دامپروری 
روستاهای  و  روستا  این  اصلی  شغل  به عنوان 
هم  کشاورزی  از  و  ندارد  رونقی  دیگر  اطراف 
تقریبا اثری نمانده است. حتی مهاجرت هم در 
میان گزینه های موجود میان اهالی این روستا 
زندگی  نیست.  موجود  از وضعیت  نجات  برای 
در بن بید با همه مشکالتش هر روز سخت تر از 
قبل می شود. مسجد و مدرسه کوچک روستا که 
تحصیل را تا پایان دوره ابتدایی ممکن می کند 

تنها امکانات روستاست.
بیدی ها  بن  برای  امیدی  بارقه  اما  سال ۱۳۹۹ 

ایجاد شد. احیای گلیم دشتی، هنری که دیگر 
منسوخ شده بود به عنوان محوری برای گسترش 

و افزایش اشتغال در این منطقه مطرح شد.

گلیم دشتی می تواند جهانی شود
معاون صنایع دستی استان بوشهر در مورد 
این رشته احیا شده می گوید: »گلیم بعد از گبه 
استان  خانگی  و  دستی  صنعت  شاخص ترین 
بوشهر است که از سوی  زنان و دختران خانه دار در 
مناطق روستائی بیشتر در اوقات فراغت از کارهای 
کشاورزی و خانگی بافته می شده است.  گلیم 
بوشهر با نقوش متنوع و هندسی دارای رنگ های 
بسیار زیبا و شاد است و از نظر اصالت  هنری 

قابل تامل است.«

لیال رحیمی ادامه می دهد: »گلیم بافی در منطقه 
دشتی تقریبا منسوخ شده بود. اما با احیای 
بافی  به گلیم  دوباره آن ظرفیت جدیدی هم 
بوشهر اضافه شد. چون این سبک از گلیم بافی 
متفاوت با سبک های دیگر و ترکیبی از پشم 
شتر و گوسفند است. حتی در طرح و رنگ هم 
به فردی است.«  دارای شاخصه های منحصر 
این است که  او اضافه می کند: »نکته جالب 
بافندگان این نوع گلیم برای ایجاد نقوش بر 
روی محصوالت خود خود در حین بافت از نقشه 
استفاده نمی کنند. در حقیقت تمام بافنده های 
ما به طور ذهنی به این کار می پردازند، یک یا 
چند طرح خاص را در ذهن داشته و در بافت 

در  موارد  این  همه  هستند.  مهارت  دارای  آن 
کنار بسیاری جزئیات دیگر گلیم بوشهر و به 
طور خاص گلیم دشتی را دارای پتانسیل یک 
محصول جهانی می کند.« با وجود همه آنچه 
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
می گوید  بوشهر  دستی  صنایع  و  گردشگری 
اهالی بن بید معتقدند امرار معاش از راه بافت 

گلیم هم برایشان آسان نیست.

 دخل بافتن به خرجش نمی رسد
است.  بن بیدی  بافندگان  از  یکی  »طوبا« 
را در  آنچه می داند  و  دارد  از ۶۰ سال  او بیش 
سال های کودکی از مادربزرگ یاد گرفته است. 
او می گوید: »کار بر دارهای افقی بسیار سخت 
است. سختی کار به درآمدش نمی ارزد. از سوی 
ما  چون  شود.  خریداری  باید  اولیه  مواد  دیگر 
نمی توانیم با پشم دام خودمان بافندگی کنیم. 
امکانات ریسندگی که در خانه برخی  وجود دارد 
خیلی کهنه و از کار افتاده است. قیمت تمام شده 
کار برایمان خیلی باالست و رساندن آن به مرکز 
هم برایمان دشوار است.« به گفته این بافنده این 
شرایط باعث می شود تا استقبال از این رشته 
کم باشد. »البته مردم چاره دیگری هم ندارند. 
شاید همین کار را انجام دهند بهتر باشد اما با 
ترس و لرز آن را انجام می دهند.« »زری« نوه 
طوبا هم همراه با او گلیم می بافد. ۱8 سال دارد 
و مادر یک فرزند است. او می گوید: »به خاطر 
نگهداری از فرزندم نمی توانم ساعت های زیادی 
ببافم. تعداد کارگاه های فعال در روستا به تعداد 
انگشتان دو دست هم نمی رسد. تهیه مواد اولیه 
سخت است و فروش محصول هم سخت تر. 
البته برای هر کاری باید صبر و حوصله به خرج 

داد تا نتیجه بدهد.«

 خشت اول چون نهد معمار کج
جامعه  توسعه  کارشناس  ریاحی،  مبینا 
محلی است. او که پیشتر به عنوان تسهیل گر 
در طرح مدیریت جنگل های هیرکانی به احیای 
پایلوت های  در  شده  منسوخ  دستی  صنایع 
انتخاب  مورد  در  بود  کرده  کمک  طرح  این 
گلیم به عنوان محصول جایگزین کشاورزی و 
می گوید:  روستا  این  خورده  زمین  دامپروری 
»بر اساس آنچه به نظر می رسد بافت گلیم با 
استقبال چندانی مواجه نشده است در حالی 
که شاید کورسوی امید کارآفرینی در این روستا 
انتخاب  اما احتمال می دهم مسئله در  باشد. 
محصول نباشد بلکه در تعریف نکردن یک بسته 
اتفاق معروف رخ  نوعی همان  به  باشد.  کامل 
داده است و کسی اینجا سنگ بنا را کژ گذاشته 
است که به هدف نمی رسد.« او ادامه می دهد: 
»مختصات این روستا نقش تعیین کننده دارد. 
برای همه جا همین است که شما حتی نمی توانید 
در برنامه ریزی شرایط آب و هوایی را هم در نظر 
نگیرید. باید همه چیز سنجیده شود. یعنی شما 
قرار است محصولی را در منطقه ای که دسترسی 
سختی دارد تولید کرده و بفروشد. من پیش 
از گفت وگو با شما  کمی در مورد این منطقه و 
به طور خاص بن بید تحقیق کردم. در یکی از 
مقاالت نوشته بود که بودن یا نبودن اینترنت برای 

اهالی این روستا فرقی ندارد. در حالی که اینترنت 
می تواند مانند بسیاری محصوالت روستای دیگر، 
بستر بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی باشد. 
ماهانه یک رابط میان اداره صنایع دستی و روستا 
تولیدات را به روستا می رساند، آن ها به فروشنده 
یا دالل، دالل به مراکز فروش. بنابراین سهم کمی 
از ارزش تولید شده به خود  روستا برمی گردد.«
ریاحی اضافه می کند: »برای اینکه شما به یک 
محصول به عنوان محور توسعه نگاه کنید باید 
مسیری تعیین کنید. این مسیر الزاما فقط تولید 
محصول نیست. مثال مسیر فروش مستقیم تری 
در نظر بگیرید. ان را از بین محصوالتی انتخاب 
مجموعه  براساس  تولیدیش  امکان  که  کنید 
صنایع تبدیلی در خود منطقه باشد. بعد بتوانید 
هم  آن   ... و  برند سازی  و  بازاریابی   برای 
برنامه ریزی کنید. گلیم در بن بید دارای هیچ کدام 

این ویژگی ها نیست اما می تواند باشد.«

از نگاه این کارشناس توسعه محلی چالش از 
اینجا شروع شد که مهارت گلیم بافی به عنوان 
دانشی رو به فراموشی، یک باره کشف شد و بر 
برنامه ریزی  ذاتی یک دستگاه،  اساس وظیفه 
برای احیای آن شروع شد. در حالی که شما نه 
تنها می خواهید یک کسب وکار راه اندازی کنید 
بلکه می خواهید آن را در یک بستر فرهنگی و 
اجتماعی با نیازهای ویژه ای تعریف کنید. نبود 
انجام  برنامه ریزی و تعجیل در  مطالعه جامع، 
این پروسه، به نوعی گلیم بافی را به عنوان یک 
رشته سوزاند. البته هنوز هم برای جبران اشتباه 
از  کمی  فرصت،  طبیعتا  اما  است  نشده  دیر 
دست رفته یا به تاخیر افتاده است. آنچه برای 
بن بید اتفاق افتاده است یکی از هزاران تجربه 
پرچالشی است که در روستاهای کوچک و بزرگ 
ایران اتفاق می افتد. شاید اینکه کار از همان ابتدا 
به کاردانش سپرده شود از تجربه های شکست 
را  یا هزینه های شکست  خورده جلوگیری کند 

بیاورد. پایین 

نبود مطالعات جامع و تعجیل، احیای گلیم بافی در روستای محروم بوشهر  را با مشکل روبه رو کرده است

توسعه  »بُن بید« در بیراهه
اهالی بن بید می گویند امرار معاش از راه بافت گلیم هم برایشان آسان نیست
معاون صنایع دستی بوشهر: گلیم بافی در منطقه دشتی تقریبا منسوخ شده بود. اما با احیای دوباره آن ظرفیت 
جدیدی هم به گلیم بافی بوشهر اضافه شد

بیانیه ایکوموس درباره 
تهدید آثار تاریخی اوکراین

ایکوموس)شورای بین المللی بناها و محوطه ها( 
اوکراین  خاک  به  روسیه  تهاجم  دنبال  به 
بیانیه ای را درباره میراث فرهنگی اوکراین صادر 
بیانیه برای جان هایی  کرد. ایکوموس در این 
وخامت  سمت  به  یا  و  رفته اند  دست  از  که 
اوضاع در اوکراین تهدید می شوند، ابراز تاسف 
و در عین حال، اعالم کرد که نگران است این 
تاثیرگذار  اوکراین  میراث  بر  جدی  تهدیدات 
باشد.در ادامه این بیانیه آمده است: در مقام 
زمینه  در  سازمان ها  برجسته ترین  از  یکی 
میراث و به عنوان نهاد مشورتی کمیته میراث 
در  فرهنگی  میراث  شدید  شکنندگی  جهانی، 
برابر  در  حتی  مسلحانه،  درگیری های  جریان 
تعهدات  همچنین  و  غیرعمدی  آسیب های 
به  یونسکو،  فرهنگی  مراقبتی کنوانسیون های 
ویژه کنوانسیون ۱۹۵4 الهه و دو پروتکل آن، 
کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۵۲ و کنوانسیون 
فرهنگی  میراث  از  حفاظت  برای  را که   ۲۰۰۳
طرف های  به  است  شده  انجام  ناملموس 
آن ها  مسلم  وظیفه  می کنیم.  یادآوری  درگیر 
در  آن چه  که  است  آن  درگیر(  )طرف های 
توان دارند برای حفظ کل میراث و همه اجزاء 
ببرند.  کار  به  آسیب  برابر  در  آن  الیه های  و 
را که  توصیه ای  یا  حمایت  هرگونه  ایکوموس 
ممکن است در حفاظت از میراث فرهنگی یا 
اقداماتی در برابر تهدیدات انجام دهد، در اختیار 
همکاران و مقامات خود در اوکراین قرار می دهد.

شورای بین المللی بناها و محوطه ها )ایکوموس( 
یک سازمان بین المللی غیردولتی، غیرانتفاعی و 
متعهد به پیشبرد حفاظت، مراقبت، استفاده و 
ارتقا میراث فرهنگی جهان است. ایکوموس یک 
چارچوب محکم فلسفی، اعتقادی و مدیریتی 
برای حفاظت پایدار از میراث سراسر جهان ایجاد 
کرده است و به عنوان یک نهاد مشاوره رسمِی 
اجرای کنوانسیون  برای  جهانی  میراث  کمیته 
فهرست  در  ثبت شده  اموال  از  جهانی  میراث 
ایکوموس  می کند.  ارزیابی  جهانی،  میراث 
همچنین یکی از اعضای موسس سازمان سپر 
آبی )Blue shild( است.طبق اطالعات موجود 
در یونسکو، اوکراین در حال حاضر هفت میراث 
جهانی دارد و ۱۷ مکان و محوطه تاریخی دیگر را 

در فهرست انتظار برای ثبت جهانی دارد.

مجموعه آرامگاه شیخ احمد 
جام در فهرست میراث 
جهان اسالم ثبت شد

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی خراسان رضوی از ثبت مجموعه 
آرامگاه و خانقاه شیخ احمد جام در فهرست 
جواد  سید  داد.  خبر  اسالم  جهان  میراث 
به  مجموعه  این  این که  بیان  با  موسوی 
شماره ۱۷4 در تاریخ ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، افزود: 
احمد  شیخ  آرامگاهی  مجموعه  »همچنین 
در  ایران  در شرق  تربت جام  در شهر  جام 
قرار  یونسکو  جهانی  ثبت  موقت  فهرست 
میراث فرهنگی،  است.«مدیرکل  گرفته 
رضوی  خراسان  صنایع دستی  و  گردشگری 
مجموعه  این  مختلف  بخش های  درباره 
مقبره  شامل  مجموعه  »این  کرد:  اظهار 
شیخ احمد، گنبدخانه، مسجد کرمانی، گنبد 
الدین  جالل  مدرسه  عتیق،  مسجد  سفید، 
و  انبار  آب  نو،  جامع  مسجد  فیروزشاهی، 

است.« زیرزمینی  مسجد 

شاید فقط در سال 92 و پس از زلزله بوشهر، نام روستای بن بید را شنیده باشید. روستایی کوچک در منطقه ای که با کوه احاطه شده و مسئوالن 
دلیل اصلی محرومیتش را همین جغرافیا و صعب العبور بودن عنوان می کنند. مسئله که پس از نیاز به بازسازی خانه های تخریب شده و 
آسیب دیده بیشتر از قبل خودش را نشان داد. موضوع نداشتن راه دسترسی و وجود مسیری صعب العبور که نه تنها اهالی را مجبور می کند تا 
برای تردد به نزدیک ترین شهر یعنی دشتی بوشهر، 30 کیلومتر راه را با موتور و یا احشام طی کنند بلکه ترابری کاال و مصالح را هم با دشواری 

دو چندان همراه کرده بود.
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پیام جامعه

محوطه

 کاشی های امامزاده اسماعیل به سرقت نرفته است
و  فرهنگی، گردشگری  میراث  اداره کل  معاون 
ابهامات  درباره   اصفهان  استان  دستی  صنایع 
مطرح شده پیرامون سرقت بخشی از کاشی های 

امامزاده اسماعیل، توضیحاتی را بیان کرد.
خبر تخریب گنبد و کاشی های امامزاده اسماعیل 
اصفهان از حدود یک سال گذشته، رسانه ای شد 
امور خیریه  اوقاف و  اداره  که پیرو آن رئیس 
ناحیه یک اصفهان آمادگی اوقاف برای مرمت 
این بنا را با نظارت میراث فرهنگی اعالم کرد. 

اسماعیل  امامزاده  بنای  از  عکس هایی  دیروز 
در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد 
هنوز اقدام جدی  برای مرمت این بنای تاریخی 
صورت نگرفته و گویا بخشی از کاشی های دیوار 
یکی از ورودی ها نیز سرقت شده است. سید 
مهدی موسوی، معاون  اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان در پاسخ به ابهامات موجود به 
ایسنا گفت: »میراث فرهنگی از حدود دو ماه 
گذشته موضوع مرمت بنای امامزاده اسماعیل 

خیابان هاتف اصفهان را در دستور کار قرار داده 
و پیرو آن نامه نگاری هایی با اداره اوقاف مبنی 
بر همکاری در مرمت این اثر انجام گرفت.«او 
با توضیح اینکه اداره میراث فرهنگی برای این 
را  وزارتخانه  به  اعتبار  درخواست  نامه  پروژه، 
نیز ابالغ کرده است، ادامه داد: »از آنجایی که 
اداره اوقاف توانایی مالی برای انجام این کار را 
دارا بود، تامین بودجه با همکاری اداره اوقاف 
مرمت  جزئیات  درباره  شد.«موسوی  انجام 

عباس  اوقاف،  اداره  ادامه  »در  بنا گفت:  این 
فتاحی را به منزله پیمانکار مامور کرد و میراث 
فرهنگی نیز غالمرضا عنایتی را به عنوان استادکار 
این که عملیات  به  با اشاره  در نظر گرفت.«او 
رطوبت زدایی در اطراف قبور این محوطه نیز از 
مدتی پیش در حال انجام بوده است، افزود: 
پروژه  این  به  نیز  و کاشی  مرمت گنبد  »کار 
حال  در  مرمت  عملیات  اکنون  و  شد  افزوده 

است.« انجام 
موسوی در پاسخ به ابهامی که درباره سرقت 
بخشی از کاشی های امامزاده اسماعیل به وجود 

آمده عنوان کرد: »طرح برداری و چیدمان کاشی 
طبله شدن انجام گرفته و تمام کاشی ها زیر نظر 
پیمانکار، برای مرمت به کارگاه فرستاده شده تا 
پس از مرمت دوباره به امامزاده منتقل و نصب 
فرهنگی  میراث  اداره  معاون  گفته  شود.«به 
استان اصفهان کاشی هایی که قرار است دوباره 
در این بنا نصب شود همان کاشی های قبلی 
است و به هیچ عنوان دور ریخته نشده، تنها 
رفته  بین  از  قسمت هایی که کاشی کامل  در 
بوده و جای خالی وجود داشته، کاشی جدید 

جایگزین می شود.

ریاحی، کارشناس توسعه جامعه 
محلی: برای اینکه به یک 

محصول به عنوان محور توسعه 
نگاه کنید باید مسیری تعیین 

کنید. این مسیر الزاما فقط تولید 
محصول نیست. مثال مسیر 
فروش مستقیم تری در نظر 

بگیرید. آن را از بین محصوالتی 
انتخاب کنید که امکان تولیدیش 
براساس مجموعه صنایع تبدیلی 
در خود منطقه باشد. بعد بتوانید 
برای بازاریابی  و برندسازی و ... 

آن هم برنامه ریزی کنید. گلیم 
در بن بید دارای هیچ کدام این 

ویژگی ها نیست اما می تواند باشد

| روزنامه نگار |

|  ستاره حجتی |

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۷۷-۱4۰۰/۱۰/۲۷هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای یاسر مداحی نژاد فرزند مختاربشماره شناسنامه ۲۳4۱صادره ازرودبارجنوب در یک باب 
خانه به مساحت ۲۹۰متر مربع پالک ۱۶۶۷فرعی از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۱88اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان کوچه اندیشه ۲  خریداری از 
مالک رسمی آقای عبدالمهدی مهیمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱۵روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۲۰8
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۱/۲۵ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱4۰۰/۱۲/۰۹

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
به موجب پرونده های اجرایی کالسه ۱4۰۰۰۰44۶  ششدانگ یک قطعه ساختمان نوع ملک طلق به پالک ثبتی 
4۵8 فرعی از ۱8۹۲ اصلی مفروز و مجزا شده از ۲۱۶ فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 در واقع در بخش ۹ حوزه 
ثبت ملک رفسنجان استان کرمان به مساحت۲88.۲8 متر مربع به آدرس میدان شهریار خیابان حافظ کوچه 
4 تقاطع اول شمالی پالک 8 به حدود شماال در دو قسمت اول دیواریست به طول ۷.۹۱  هفت متر و نودو یک  سانتیمتر به 
باقیمانده یک هزارو هشتصدو نود و دو  اصلی دوم دیواریست به طول 4.۲۳چهار متر و بیست و سه سانتیمتر به باقیمانده 
یک هزارو هشتصدو نود و دو  اصلی اصلی شرقا مرزیست به  طول ۲4.۶8 بیست و چهار مترو شصتوهشت سانتی متر به 
قطعه پنج تفکیکی شماره چهارصدو پنجاه و نه فرعی از یک هزارو هشتصدو نود و دو  اصلی جنوبا مرزیست به طول ۱۲.۱4 
دورازده متر و چهارده  سانتیمتر به کوچه غربا مرزیست به طول ۲۲.۷۹ بیست و دو مترو هفتادو نه سانتی متر به قطعه سه 
تفکیکی شماره چهارصدو پنجاه و هفت  فرعی از یک هزارو هشتصدو نودو دو اصلی مشخصات مالکیت :۱مهدیه نیکی ملکی 
فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۷۹۹ تاریخ تولد ۱۳۵8.۰۶.۱۶ صادره از رفسنجان دارای شماره ملی۳۰۵۱۲۵۵8۱۵ با جزء سهم 
۳ از کل سهم ۶ به عنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه با شماره مستند مالکیت  ۷۶۳۹ تاریخ ۱۳۹4.۰۳.۱8 
دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۲۲۶ شهر رفسنجان استان کرمان موضوع سند مالکیت تعویضی به شمار چاپی8۹۷۷۲۷ سری 
ج سال ۹۱ با شماره دفتر الکترونیکیo۱۳۹4۲۰۳۱۹۰۰۹۰۰۱84۰ که در صفحه ۲۰۵ دفتر امالک جلد ۳۷8 ذیل شماره ۶۷۹۶۹ 
ثبت گردیده است. ۲سعید مالحسینی فرزند محمود شماره شناسنامه ۳44 تاریخ تولد ۱۳۵۷.۰4.۱۹ صادره از رفسنجان دارای 
شماره ملی۳۰۵۱۲۳۷48۵ با جزء سهم ۳ از کل سهم ۶ به عنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه با شماره مستند 
مالکیت  ۷۶۳۹  تاریخ۱۳۹4.۰۳.۱8 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۲۶ شهر رفسنجان استان کرمان موضوع سند مالکیت 
تعویضی به شماره چاپی8۹۷۷۲8  سری ج سال ۹۱ با شماره دفتر الکترونیکیo۱۳۹4۲۰۳۱۹۰۰۹۰۰۱8۳۹ که در صفحه 4۲4 
دفتر امالک جلد ۳۲8 ذیل شماره ۵8۲۷۹ ثبت گردیده است وطبق سند رهنی شماره۱۵۷۳۵ مورخ ۱۳۹۶.۰8.۲۲ دفترخانه 
اسناد رسمی شماره ۶4 شهر رفسنجان استان کرمان که به نفع بانک ملی به  مبلغ ۶.۱۰۵.۲4۰.۰۰۰  ریال در رهن می باشد که 
طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اعیان پالک فوق دارای دو واحد در دو طبقه با دیوار باربر و سقف تیرچه بلوک و نما سنگ 
و سفال و کف پارکت که به مبلغ ۳۰.4۵۱.۱8۰.۰۰۰ ریال)سی میلیاردو چهارصدو پنجاهو یک میلیون و یکصدوهشتاد هزار ریال( 
ارزیابی شده است.پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱4۰۰.۱۲.۲4 در  واحد اجرای  اداره ثبت اسناد و امالک 
رفسنجان واقع در   بلوار شهید حمید شریفی از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ۳۰.4۵۱.۱8۰.۰۰۰ ریال)سی 
میلیاردو چهارصدو پنجاهو یک میلیون و یکصدوهشتاد هزار ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود 
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش ظرف 
مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکنند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه 
مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه 
چک رمزدار به مبلغ ۱۰ درصد قیمت ملک در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوطه اعم از حق 
انشعاب و اشتراک و مصرف نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که اعم اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد و 
برنده مزایده مسترد خواهد شدنیم عشر  و حق مزایده نقدا وصول می  گردد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب 

های دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود.
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰.۱۲.۰۹

علی خسروانجم _مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰88۱-۱4۰۰/۷/۲۱هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرعنبراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
اشرف البرزی فرزند حاجی بشماره شناسنامه ۲۵صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۳۲۰متر مربع پالک -فرعی از4۷- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4۷-
اصلی قطعه یک واقع در عنبراباد احمد اباد بخش 4۵ کرمان   خریداری از مالک رسمی آقای 
عباس مال صادقی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۳۱۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۱/۲۵ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱4۰۰/۱۲/۰۹

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تبصره 5 الحاقی ماده 120- آئین نامه اصالحی قانون ثبت
نظر به اینکه آقای مجتبی مهاجر وکالتًا و اصالتًا از طرف تعدادی از ورثه مرحوم محمد علی مهاجر برابر وکالتنامه 
رسمی شماره ۱۲۲۱۷۹ مورخه ۱4۰۰/۰4/۲8 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ تربت حیدریه و شماره ۲۵۹۲۵ 
مورخه ۱4۰۰/۱۲/۰۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵  تربت حیدریه و با ارائه  سند مالکیت ششدانگ پالک ۱8 
فرعی از ۲۹8۱ اصلی واقع در بخش یک شهر تربت حیدریه که متعلق به مرحوم محمد علی مهاجر بوده بعلت 
مخدوش شدن / پاره شدن بال استفاده میباشد تقاضای سند مالکیت المثنی بنام وراث نموده است که با بررسی 
پرونده ثبتی و ثبت دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت ششدانگ فوق ذیل ثبت ۳۳8۶ صفحه 4۲۶ دفتر ۲۰ 
بنام غالمحسین احمدیان صادر و تسلیم گردیده و سپس برابر سند رسمی شماره ۲۳8۳4 مورخه ۱۳۵۳/۰۱/۲8 
توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶ تربت حیدریه بنام محمد علی مهاجر فرزند علی اکبر منتقل نموده گردیده 
است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون اصالحی 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۱۲/۰۹

سید امین موسوی اسفیوخی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
 شماره 1232

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                       
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فا

قدسندرسمی                                                
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱4۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰88۱هیات  برابررای 
بالمعارض  مالکانه  ثبت ملک فریمان  تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقدسندرسمی مستقر  وساختمانهای 
متقاضی خانم سعیده عامری فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه۳۲4صادره از سرخس در یک باب ساختمان 
به مساحت۲۰۰مترمربع پالک۲4۰۱فرعی از۲۷۶ اصلی واقع دربخش۱۳خریداری ازمالک رسمی آقای محمدرضا 
بهلولی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بفاصله۱۵روزآگهی می شود  در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت 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.                                  
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۲/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/۱۲/۲۳
انمحمدرضا رجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
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نوب مفقودی

مفقودی

فلزی  باری  کامیون  کمپانی  سند 
  NPR۷0L تیپ  ایسوزو  سیستم 
مدل  138۷ رنگ سفید روغنی به 
شماره انتظامی 834ع25ایران 49 
به شماره موتور 591528  و به شماره 
 NAG086NPRF0۷822 شاسی 
به نام فرج هللا پیش اهنگ  مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.

 405 خودرو  کارخانه  سند 
جی.ال ایکس 1800 مدل 1391 رنگ 
موتور  شماره  به  متالیک  ای  نقره 
شاسی  شماره  و   12491016550
و   Naam01caxce3841۷5
ایران96متعلق  پالک 943 ج ۷9 
کد  با  رضوانی  مهدی  به 
از  و  مفقود  ملی4591653651 

درجه اعتبار ساقط است.
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در یک طرح پژوهشی موانع و راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی بررسی شد

غفلت از گردشگری روستایی در برنامه های توسعه 
حاکمیت نگرش بخشی، در زمینه برنامه های اجرایی موجود از مهم ترین ضعف های توسعه گردشگری روستایی شناخته می شود

گردشگری روستایی، موضوعی 
نوپا در برنامه ریزی روستایی 

کشور است، رفع موانع 
ساختاری موجود می تواند 

اقدامی بنیادین در این زمینه 
به شمار آید. الزمه موفقیت در 

این زمینه تحول اساسی در 
فرآیند کلی برنامه های توسعه 

ملی است

افزایش اطالعات عمومی 
گردشگران از ویژگی های 

اجتماعی- فرهنگی روستاییان 
و کشاورزان، تدوین سند 

جامع گردشگری کشاورزی، 
جلوگیری از تغییرات کاربری 

اراضی و ساخت وسازهای 
جدید بی ضابطه از جمله 

راهبردهای به کارگیری 
آیین های کشاورزی در توسعه 

گردشگری ایران هستند
|  
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اطالعیه مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی 

اطالعات تراکنش پرداخت هنگام 
خرید اینترنتی را ذخیره کنید

با توجه به راه  اندازی سامانه هوشمند رسیدگی 
به شکایات کسب و کارهای اینترنتی در آینده 
هنگام  مصرف  کنندگان  است  الزم  نزدیک، 
پرداخت  تراکنش  اطالعات  اینترنتی،  خرید 
اساس  بر  دارند.  نگه  خود  نزد  و  ذخیره  را 
الکترونیکی،  تجارت  توسعه  مرکز  اعالم 
اعتماد  نماد  مهم  کارکردهای  از  یکی 
الکترونیکی )اینماد( امکان پیگیری خرید از 
کسب و کارهای اینترنتی از طریق ثبت شکایت 
در صورت بروز مشکالت احتمالی بعدی است 
که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اجرای 
قانونی خود در زمینه  مأموریت های ذاتی و 
حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت 
قبل  سال ها  از  منظور  این  به  الکترونیکی، 
سامانه  در  شکایت  بخش  ایجاد  به  نسبت 

است. اقدام کرده  اینماد 
به منظور ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت ارائه 
خدمات به کسب و کارهای اینترنتی و عموم 
دستور  در  اینماد  سامانه  بازنویسی  مردم، 
نزدیک،  آینده  در  و  دارد  قرار  تتا  مرکز  کار 
عنوان  اینماد تحت  بخش شکایات سامانه 
سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات کسب 
در  می شود.  راه اندازی  اینترنتی  کارهای  و 
ثبت  از  جلوگیری  منظور  به  جدید  سامانه 
به  نسبت  بی  اساس  و  صوری  شکایات 
کسب  و کارهای اینترنتی که موجب تحمیل 
هزینه و زحمت اضافه برای کسب  و کارهای 
بر  صرفًا  شکایت  ثبت  بود،  شده  اینترنتی 
مبنای اطالعات تراکنش پرداخت، استعالم 
اطالعات  تطبیق  و  مرکزی  بانک  از  آن 

بود.  خواهد  امکان پذیر 

کاهش 20 درصدی 
ذخیره مخازن 

نسبت به سال گذشته
آمارها نشان می دهد با سپری شدن ۱۵۷ روز 
ذخایر  مجموع  اسفند  هفتم  تا  آبی  از سال 
آب در سدهای کشور به حدود ۲۲.۱ میلیارد 
مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه 
کاهش  درصد   ۲۰ بیانگر  گذشته  آبی  سال 
قاسم  فیروز  نیرو،  وزارت  گزارش  است.به 
آب  داده های  و  اطالعات  دفتر  مدیرکل  زاده 
ورودی  وضعیت  بررسی  می گوید:  کشور 
به  ورودی  می دهد که  نشان  سدهای کشور 
مخازن در سال آبی جاری به ۱۲.۱4 میلیارد 
معادل  است که کاهشی  رسیده  مترمکعب 
آبی  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   ۱۶
گذشته دارد. بخشی از بارش ها که به صورت 
برف در ارتفاعات بوده است، بعد از ذوب برف 
در ماه های آتی باعث رشد ورودی ها می@

شود. میزان پرشدگی سد زاینده رود در استان 
سدهای  تهران،  استان  سدهای  اصفهان، 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه و سدهای استان 
خوزستان در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۰ 
درصد، ۱۶ درصد، ۳۹ درصد و 4۹ درصد بوده و 
با توجه به بارش های مناسب جنوب کشور در 
سال جاری، سدهای استان هرمزگان تقریبا 
رعایت  دارند.  قرار  پرشدگی کامل  در شرایط 
مختلف  بخش های  در  مصرف  بهینه  الگوی 
مصرف تا زمان تغذیه مناسب مخازن سدها 

است. ضروری  امری 

دانشکده گردشگری 
دانشگاه تهران امروز 

افتتاح می شود
گردشگری«  »دانشکده  افتتاحیه  مراسم 
ریاست  حضور  با  امروز  تهران،  دانشگاه 
دانشگاه تهران و جمعی از فعاالن برتر صنعت 
رسانه  به گزارش  می شود.  برگزار  گردشگری 
بود که هیئت  بهمن سال جاری  قطب نما ۷ 
و  توسعه  راستای  در  تهران،  دانشگاه  امنای 
نیروی  تربیت  و  گردشگری  صنعت  تحول 
انسانی متخصص در حوزه  های مختلف این 
صنعت، تاسیس دانشکده گردشگری دانشگاه 

تصویب کردند. را  تهران 
ریاست  سمت  به  حومنيان  داوود  دكتر 
منصوب  تهران  دانشگاه  دانشكده گردشگری 
شده و دكتر مجيد كياورز مقدم، معاونت علمی 
و دكتر فرزاد زيويار، معاونت اجرايی دانشكده 

داشت. خواهند  عهده  بر  را  گردشگری 
از مهم ترین اهداف این دانشکده می توان به 
آموزش دانش های روز و توسعه گرایش های 
گردشگری،  مختلف  حوزه های  در  جدید 
تربیت نیروی متخصص، گسترش همکاری 
با سازمان  ها و نهادهای ملی و بین المللی در 
و  تجاری سازی، کارآفرینی  حوزه گردشگری، 
تاثیرگذاری  پایدار،  مالی  منابع  آوردن  فراهم 
در جذب گردشگر و درآمدهای ناشی از آن و 
اشتغال زایی  و  اقتصادی  فعالیت های  ارتقای 

اشاره کرد.

آیین ها و جشن های ایرانیان باستان با زندگی 
و  فصل کاشت  بود.  خورده  آنها گره  کشاورزی 
داشت و برداشت محصول هر کدام بهانه ای بود 
برپا داشتن جشنی به شکرانه محصولی  برای 
که به دست آمده و زمینی که سخاوت به خرج 
عدیده ای  مشکالت  با  اما  روزها  این  بود.  داده 
که کشاورزان با آن دست و پنجه نرم می کنند 
و یکی از مهم ترین آنها خشکسالی است، دیگر 
خبری از شادی پس از برداشت محصول و بهانه 
یک جشن،  برپایی  برای  اتفاق  این  دادن  قرار 
اما معتقدند که  نیست. کارشناسان گردشگری 
این ظرفیت را می توان با اقداماتی احیا کرد و 
عنوان  به  را  و کشاورزی  روستایی  گردشگری 
یکی از اشکال مهم گردشگری مورد توجه قرار 
دانشگاه  توسط  شده  انجام  پژوهش  در  داد. 
این  به  ایران،  بازرگانی  اتاق  همکاری  با  گیالن 
موضوع از زوایای مختلف و به تفصیل پرداخته 
شده است. در بخشی از این گزارش با اشاره به 
اینکه آیین های کشاورزی به عنوان یکی از منابع 
اصلی توسعه گردشگری مطرح هستند، و ایران 
با توجه به قدمت، تنوع فرهنگی و طبیعی در 
حوزه آیین های کشاورزی بسیار غنی است؛ به 
موانعی پرداخته که باعث شده نتوان از آیین های 
کشاورزی در جهت توسعه گردشگری استفاده 
کرد، یکی از این موانع موضوعی است که به آن 
اشاره شد: »مشکالت اقتصادی کشاورزان باعث 

شده کشاورزی صدمه زیادی متحمل شود. در 
برای  اراضی کشاورزی  فروش  اخیر  سال های 
خانه های دوم گردشگری با توجه به سود بیشتر 
در کشور افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر 
شوق  محصوالت کشاورزی،  از  اندک  بهره وری 
برگزاری آیین ها را از کشاورزان سلب کرده است« 
در ادامه این گزارش آمده است: »دو موضوع در 
موانع موجود اهمیت دارد. یکی نبود اولویت های 
فرهنگی در جامعه و نگاه کم اهمیت نسبت به 
مسائل فرهنگی مانند آیین ها در بین مسئوالن و 
مردم و دیگری تغییر شیوه زندگی افراد جامعه به 
خصوص در نواحی روستایی که رنگ شهرنشینی 
اول علت شاید  به خود گرفته است. در مورد  
پررنگ بودن مشکالت اقتصادی در جامعه باشد 
ولی در مورد دوم غفلت از مدیریت و برنامه ریزی 
گذار جامعه از سنت به مدرنیته آن هم مدرنیته 
ناقص دلیل اصلی است« این گزارش با اشاره 
به اینکه بسیاری از آیین های کشاورزی برآمده 
از احترام به طبیعت و شکرگزاری نسبت به خالق 
با استفاده صحیح از منابع هستند، بر توجه به 
آورده  و  حوزه گردشگری کرده  در  ظرفیت  این 
است: »توجه به آیین های کشاورزی در مناطق 
روستایی، برگزاری آیین های کشاورزی و حضور 
گردشگران و آشنایی با فرهنگ و سنن روستایی 
به نوعی موجب تقویت این فرهنگ های سازگار با 
محیط زیست می شود که اثر بسیار بزرگی بر جنبه 

محیط زیستی توسعه پایدار دارد. از طرف دیگر 
چون آیین ها  بنیادی مردمی دارند و بدون حضور 
جامعه محلی، هویت و اصالتی نخواهند داشت؛ 
تقویت  موجب  کشاورزی،  آیین های  به  توجه 
مسئوالن  عادی،  مردم  محلی  مشارکت های 
روستایی مانند شوراها و دهیاران، سازمان های 
مردم نهاد محلی و غیره می شود که این موضوع 
خود تقویت کننده مولفه نهادی و مدیریتی در 

سطح خرد جامعه است«
این  مهم  و  تامل  قابل  بخش های  از  یکی 
روستایی  گردشگری  جایگاه  موضوع  گزارش 
در برنامه های توسعه در 4 دهه اخیر است، بر 
اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش 
این مفهوم تعریفی شفاف و جایگاهی مشخص 
در برنامه ریزی های کالن توسعه در کشور ندارد، 
هر چند در سال های اخیر اقداماتی در این زمینه 
انجام شده است، اما ندیده شدن این بخش با 
توجه به ظرفیت های باالیی که در این حوزه در 
کشور وجود دارد، نشان دهنده این است که بر 
خالف آنچه در کالم مدیران بیان می شود، اشکال 
مختلف گردشگری نه تنها مورد توجه نیستند بلکه 
حتی تعریف مشخصی در میان سیاست گذاران 
در خصوص  این گزارش  در  ندارند.  کالن کشور 
وضعیت گردشگری و به ویژه گردشگری روستایی 
در برنامه های توسعه آمده است: »در خصوص 
آیین ها و گردشگری به طور اختصاصی در اسناد 

فرادستی اطالعاتی موجود نیست؛ اما به طور کل 
در اسناد توسعه اقتصادی و اجتماعی )برنامه های 
پنج ساله ایران( به موضوع گردشگری روستایی 
اشاره شده است. به گونه ای که بررسی جایگاه 
گردشگری روستایی در برنامه های توسعه پنج 
ساله بعد از انقالب که از سال ۱۳۶۷ آغاز شده و تا 
برنامه چهارم توسعه گردشگری جایگاه مشخص 
و قابل توجهی در روند برنامه های کالن توسعه 
ملی نداشته است؛ اما پس از برنامه چهارم شاهد 
سیاست های دولت در زمینه توسعه گردشگری 
در نواحی روستایی هستیم؛ تشکیل کمیته های 
گردشگری روستایی و عشایری، تعیین حدود 
۳۷۰ روستای هدف گردشگری و تعیین مناطق 
نوار  ساماندهی  بر  اولویت  با  نمونه گردشگری 
ساحلی از جمله برنامه هایی است که به منظور 
جذب گردشگر روستایی در دستور کار سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار 
گرفته است. با این همه در برنامه چهارم نیز عنوان 
گردشگری روستایی جایگاه قانونی آن در فرایند 
برنامه به طور روشن بیان نشده و در چارچوب 
روند کلی توسعه گردشگری ملی مورد توجه بوده 
است. در برنامه پنجم توسعه برای نخستین بار 
توسعه گردشگری  بندهای مختلف موضوع  در 
روستایی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله 
در ماده ۱۹4 که به توسعه روستایی می پردازد، 
در بخش هایی نیز موضوع توسعه گردشگری در 

نواحی روستایی نیز مطرح شده است. همچنین 
میراث  سازمان  مسئوالن  تصمیمات  اساس  بر 
تا پایان سال  فرهنگی در جریان برنامه پنجم 
۱۳۹۱ افزایش تعداد روستاهای هدف گردشگری 
حالی  در  این  شده؛  مطرح  سکونتگاه   ۱۱۰۰ به 
برنامه ریزی  فرآیند کلی  چارچوب  در  است که 
توسعه پایدار روستایی هنوز چشم انداز روشنی از 
چگونگی توسعه گردشگری در روستاهای هدف 

ترسیم نشده است.
چهارم،  برنامه های  محتوای  از  آنچه  سرانجام 
پنجم و ششم توسعه برمی آید اشاراتی جزئی و 
پراکنده به موضوع گردشگری روستایی در البالی 
متن برنامه ها است و همچنان نگرش جامع و 
به  روستایی  موضوع گردشگری  به  مشخصی 
عنوان پدیده ای نوظهور و قابل توجه وجود ندارد و 
بنابراین، توجه هر چه بیشتر برنامه ریزان و مدیران 
توسعه ملی در سطوح مختلف ملی و منطقه ای را 
در برنامه های آینده می طلبد. همچنین حاکمیت 
اجرایی  برنامه های  زمینه  در  بخشی  نگرش 
موجود از مهم ترین ضعف های توسعه گردشگری 
روستایی شناخته می شود؛ مسئله ای که همواره 
گریبانگیر فرآیند کلی برنامه ریزی توسعه در ایران 
بوده است. با توجه به این که توسعه گردشگری 
روستایی، موضوعی نوپا در برنامه ریزی روستایی 
کشور است، رفع موانع ساختاری موجود می تواند 
اقدامی بنیادین در این زمینه به شمار آید. الزمه 
موفقیت در این زمینه تحول اساسی در فرآیند 
کلی برنامه های توسعه ملی است« باید دید در 
برنامه هفتم توسعه این مفهوم و مفاهیم دیگر 
مرتبط با گردشگری چه جایگاهی دارند و تا چه 
اندازه در برنامه توسعه کشور نقش و اثر آنها دیده 

می شود.
این گزارش در پایان راهبردهایی برای رفع موانع 
موجود ارائه کرده است، از جمله: »توانمندسازی 
گردشگری  راستایی  در  روستایی  جامعه 
کشاورزی، افزایش اطالعات عمومی گردشگران 
از ویژگی های اجتماعی- فرهنگی روستاییان و 
کسب وکارهای  خوشه های  تشکیل  کشاورزان، 
کسب وکارهای  توسعه  کشاورزی،  گردشگری 
استارتاپ های کشاورزی،  و  نوآورانه  و  خالقانه 
برنامه ریزی مشارکتی و استفاده از توان مردم 
سند  تدوین  NGO ها،  به خصوص  و  محلی 
کشور  کل  برای  کشاورزی  گردشگری  جامع 
تجارب  انتقال  مختلف،  اقلیم های  به تناسب 
موفق از کشورهای خارجی و همچنین نمونه های 
داخلی و جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی و 
ساخت وسازهای جدید بی ضابطه« و همچنین 
بخش  به  نیز  پیشنهاداتی  مشخص  طور  به 
خصوصی ارائه کرده از جمله: »تاسیس یا توسعه 
گردشگری  مبنای  بر  بومگردی  اقامتگاه های 
کشاورزی، تشکیل گروه های هنری با محوریت 
حوزه  در  خصوص  به  کشاورزی  آیین های 
در  کشاورزی  از  استفاده  نمایش،  و  موسیقی 
حوزه گردشگری سالمت، سرمایه گذاری در حوزه 
توسعه و راه اندازی اپلیکیشن های گردشگری 
کشاورزی مانند مزرعه یاب و جاذبه یاب، احداث 
حوزه گردشگری  در  تعاملی  و  زنده  موزه های 
خاص  تورهای  برنامه ریزی  کشاورزی، 
مانند  خاص  افراد  برای  گردشگری کشاورزی 
کودکان و نوجوانان به عنوان بخشی از اردوهای 
مجموع  در  آژانس های گردشگری«  در  علمی 
توجه به گردشگری کشاورزی و روستایی عالوه 
بر افزودن ظرفیتی نو به جاذبه های گردشگری 
کشور، می تواند از خالی شدن روستاها، مهاجرت 
تبع  به  که  دیگر  آسیب های  و  کالنشهرها  به 
کشور  در  کشاورزی  بخش  به  توجه  کاهش 
ایجاد می شود پیشگیری کند. ضمن اینکه رونق 
مکانیزه  و  مدرن  می تواند کشاورزی  روستاها 
را ترویج داده و از سویی باعث مدیریت بهینه 
منابع آب شده و از سویی دیگر آسیب های دیگر 

کشاورزی سنتی را کاهش دهد.  

ظرفیت های گردشگری امروز در دنیا آنقدر تنوع پیدا کرده است و اشکال مختلف گردشگری را خلق کرده است که برای هر نوع از عالقمندی و 
ماجراجویی گردشگران، شکلی از گردشگری تعریف شده است. یکی از شاخه هایی است که باعث خلق تجربه ای نو در میان گردشگران می شود، 
گردشگری کشاورزی و روستایی است. این شکل از گردشگری وقتی همراه با آیین ها و مراسمی که کشاورزان در فصول مختلف سال برای کاشت 
و داشت و برداشت محصوالت خود دارند، می شود، جذابیت دو چندان پیدا می کند. چند سالی است که در ایران هم گردشگری کشاورزی مورد 
توجه عموم گردشگران قرار گرفته است و می توان گفت ظرفیت های این شکل از گردشگری هم در کشور به اندازه ای بوده که توراپراتورها دست به 
کار طراحی تورهایی با مضامین کشاورزی در فصولی خاص شوند. اما توسعه این شکل از گردشگری -مثل اشکال دیگر گردشگری- با موانع و 
چالش هایی روبه رو است. دانشگاه گیالن به درخواست کمیسیون گردشگری و با همکاری مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی جامع 
با عنوان»آیین های کشاورزی و توسعه گردشگری روستایی؛ از شناخت موانع تا ارائه راهبردها« به بررسی این موانع و ارائه راهکارهای اصولی برای 

رفع آنها و در نتیجه توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی پرداخته است.

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۳۳۹۶ هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملیحه منصوری باب 
هوتک فرزند سیداکبر به شماره شناسنامه ۳۰8۰۱۳۱88۶ صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت ۲۷۰.۰۳ مترمربع از پالک ۷۶۷۳ اصلی واقع در زرند روح آباد خیابان امام علی کوچه 
۷ خریداری از مالک رسمی خانم هاشمیه استرآبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 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/الف۳۱8
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۲/۹
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اختالف  هیات حل  صادره  آرا  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  زرند  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر 
متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
 ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  بشرح  تقاضا 
روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان 
قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  ماه  دو  بمدت  آگهی 

نماید. تقدیم  تقدیم 
امالک واقع در شهرستان زرند بخش 13 کرمان

بشماره  حسن  فرزند  بادیزی  میرزائی  محمدرضا  آقای  متقاضی   .۱
شناسنامه ۹۳۳ صادره از زرند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
444 مترمربع از پالک ۱۰8 فرعی از ۲۳۶8 اصلی واقع در زرند خیابان 

توکلی کوچه ۹ خریداری از مالک رسمی آقای اکبر امراللهی زرندی.
بشماره  حسن  فرزند  بادیزی  میرزائی  محمدرضا  آقای  متقاضی   .۲
شناسنامه ۹۳۳ صادره از زرند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
زرند  در  واقع  اصلی   ۲۳۶8 از  فرعی   ۱۰8 پالک  از  مترمربع   ۲۱۱.۶۰
امراللهی  اکبر  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   ۹ توکلی کوچه  خیابان 

زرندی.
به شماره شناسنامه   فرزند شعبان  ده چناری  نکوئی  نرجس  ۳. خانم 
به  فوقانی  بر  مشتمل  تجاری  مغازه  ششدانگ  در  زرند  از  صادره   ۹
بلوار  زرند  در  واقع  اصلی   ۷۵۶۶ پالک  از  مترمربع   ۷۷.۱۰ مساحت 
آقای غالمعباس نظریان. از مالک رسمی  جمهوری اسالمی خریداری 

بشماره  فرزند مجید  آبادی  یاری جالل  احسان هللا  آقای  متقاضی   .4
شناسنامه 4۲۰۵ صادره از زرند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۳۳۲.۱۵ مترمربع از پالک ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند خیابان پاسداران 

از مالک رسمی آقای مجتبی حکمت. کوچه مهر سه خریداری 
امالک واقع در بخش 14 کرمان

شماره  به  عباس  فرزند  داورانی  زاده  ملک  عهدیه  خانم  متقاضی   .۱
یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  زرند  از  صادره   ۱۱8 شناسنامه 
در  واقع  اصلی   ۶۷۵8 پالک  از  مترمربع   ۳۱۹ مساحت  به  خانه  باب 
کرمان بخش ۱4 واقع در زرند روستای جرجافک_ روستای داورانوئیه 

خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه ملک زاده.
شماره  به  عباس  فرزند  داورانی  زاده  ملک  عظیم  آقای  متقاضی   .۲
شناسنامه ۳۰8۰۲۱۷۳۵۷ صادره از زرند در دو دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۳۱۹ مترمربع از پالک ۶۷۵8 اصلی واقع در 
کرمان بخش ۱4 واقع در زرند روستای جرجافک_ روستای داورانوئیه 

خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه ملک زاده.
شماره  به  عباس  فرزند  داورانی  زاده  ملک  عارفه  خانم  متقاضی   .۳
یک  ازششدانگ  دانگ  دو  در  زرند  از  صادره   ۳۰8۰۱۱۶۱۷8 شناسنامه 
در  واقع  اصلی   ۶۷۵8 پالک  از  مترمربع   ۳۱۹ مساحت  به  خانه  باب 
کرمان بخش ۱4 واقع در زرند روستای جرجافک_ روستای داورانوئیه

خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه ملک زاده.
. م الف ۳۰8

اول:۱4۰۰/۱۲/۹ نوبت  انتشار  تاریخ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۲/۲4

نیا  توحیدی  حسین 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۳۲۹4 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سادات 
از زرند در  ۱ صادره  اکبر به شماره شناسنامه  مختاری آب پنگوئی فرزند 
یک باب خانه به مساحت ۳۷۵.۲۹ مترمربع از پالک ۶۳۵۹ اصلی واقع 
در زرند بلوار فردوس کوچه ۲۹ خریداری از مالک رسمی آقای حبیب هللا 

اکبرزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
انتشار  از تاریخ  توانند  اعتراضی داشته باشند می  سند مالکیت متقاضی 
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 
انقضای مدت  بدیهی است در صورت  نمایند.  به مراجع قضایی تقدیم  را 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

شد. م/الف۳۱4
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه1400005۷3
بدینوسیله به خانم نسرین فالح خنامان نام پدر حسین تاریخ تولد۱۳88.۱۱.۲۳ 
جواد  قیمومت   با  شناسنامه۳۰4۰۹4۰۹۶۱  شماره   ۳۰4۰۹4۰۹۶۱ ملی  شماره 
فالح خنامان  و خانم سکینه محمدیان نام پدر عباس تاریخ تولد ۱۳۲۰.۱۲.۰۱  
اجرایی  پرونده  بدهکار  خنامان  فالح  حسین  مرحوم  ورثه  همگی  ملی۳۰۵۱۹8۰8۷۰  شماره 
کالسه۱4۰۰۰۰۵۷۳ برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس اعالمی متن سند ازدواج شناخته نگردیده 
ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج صادره به شماره ۷۶۱۶ مبلغ ۱4.4۱4.۰۷۵.۷۹۵  ریال بابت 
بناوندی بستانکار پرونده درخواست صدور  مهریه بدهکار می باشید و خانم مهدیه سلطانی 
اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجرایی صادر و پرونده اجرایی به کالسه۱4۰۰۰۰۵۷۳ در 
این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این 

صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسروانجم

اگهی مزایده نوبت اول
به موجب اجرائیه کالسه ۰۰۰۰۱8۰  اجرای احکام حقوقی دادگستری بم صادره از 
شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان بم له نوروز ابارقی  فرزند احمد و علیه 
فاطمه ابارقی فرزند غالمحسین- رمضان باغگلی فرزند رضا و مریم باغگلی فرزند 
رضا مبنی بر فروش یک باب منزل مسکونی که توسط محکوم له معرفی و توسط کارشناس 

دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است.
ملک مورد بازدید جهت فروش شش دانگ یک باب منزل مسکونی دارای سند عادی واقع در ابارق 
خیابان شهید توکلی مابین کوچه ۹ و ۱۱ که مساحت آن با کاربری مسکونی با توجه به متراژ محل 
۲۹8 مترمربع اعالم می گردد که محصور و دارای آب و برق و یک واحد ساختمانی با زیربنای ۶۱ 
متر مربع می باشد و بنای خشتی داخل ملک که قابل ارزیابی نمی باشد که ) عرصه ملک متعلق 

به نوروز ابارقی و اعیان ملک متعلق به ورثه کنیز باغگلی(
عرصه با مساحت ۲۹8 مترمربع به مبلغ ۱/۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) یک میلیارد و یکصد و نود و دو 
میلیون ریال( اعیانی شامل یک واحد ۶۱ متر مربعی اسکلت فلزی و حصارکشی و امتیاز آب و برق 
هر یک پانزده میلیون ریال محاسبه گردید و تمامی اعیان با توصیفات فوق به مبلغ ۱/۹8۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال) یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال( که شش دانگ یک باب منزل مسکونی جمعا 
به مبلغ ۳/۱۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال) سه میلیارد و یکصد و هفتاد دو میلیون ریال( برآورد می گردد ملک 
موصوف در روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۲/۲۲ از ساعت 8/۳۰ تا ۱۰/۳۰ صبح از طریق مزایده در دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شدن شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ۱۰ درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع صندوق دولت 

ضبط و مزایده تجدید می گردد.
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان از ملک موثر مزایده داده شود.م/الف 48    
علیرضا شیده- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

تقدیم نماید.
امالک واقع در شهرستان زرند بخش ۱۳ کرمان

خانم مهدیه ایزدی خالق آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 8۶ صادره از زرند در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت ۲۳۳.۳۰ مترمربع از پالک ۲۲8۶ اصلی واقع در زرند 

شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ گرامی.
آقای رمضان محمدی هنجروئی فرزند علی به شماره شناسنامه ۳8۷ صادره از زرند در دو دانگ   
مشاع از ششدانگ خانه به مساحت ۲۳۳.۳۰ مترمربع از پالک ۲۲8۶ اصلی واقع در زرند 

شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ گرامی. م الف ۳۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۲/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۲/۲4
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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سال های  در  ورامین   - ری  آب  کانال 
است. عصر  باعث مرگ کودکان شده  اخیر 
در  ساله   ۶ یک کودک  اسفند   ۶ پنجشنبه 
این  در  ری  شهرستان  عباس آباد،  روستای 
دست  از  را  خود  جان  و  سقوط کرد  کانال 
داد. کانال ۳۶ کیلومتر است و در مسیر ری 
به شهرستان ورامین قرار دارد، ۲۲ کیلومتر 
آن در شهرری است و آنطور که مشاهدات 
آن  ۲ کیلومتر  تنها  می کنند،  تایید  میدانی 
در  درست  کانالی  است.  شده  ایمن سازی 
مسکونی.  واحدهای  و  خانه ها  قدمی  چند 
اعضای شورای شهر تهران در واکنش به مرگ 
دیروز  عباس آباد،  کانال  در  ساله   ۶ کودک 
تذکراتی در جلسه علنی ارائه کردند، تذکراتی 

که بیشتر آن ها متوجه وزارت نیرو بود. 
رییسه شورای  جعفر شربیانی، عضو هیات 
یک  پخش  با  را  خودش  تذکر  تهران،  شهر 
واکنش  روی  تصاویری که  کرد،  آغاز  فیلم 
اعضای خانواده کودکان سقوط کرده در کانال 
دستورالعمل  به  اشاره  با  او  داشت.  تمرکز 
شده  مصوب  قضائیه  قوه  در  فعل که  ترک 
کانال  درباره  تذکراتش  تاریخچه  بر  است، 
ماه  دو  بنده  و گفت:  تاکید کرد  عباس آباد 
نیرو و آب منطقه ای  به وزارت  قبل تذکری 
عباس آباد  آب  کانال  خطرات  از  و  دادم 
در  هم  جلساتی  کردم.  صحبت  شهرری 
همت  با  بودجه ای  و  برگزار  ری  فرمانداری 
این فرمانداری و شهرداری تهران مناطق ۲۰ 

و ۱۵ تخصیص داده شد و قریب ۱۰ میلیارد 
منطقه ای  آب  که  شد  ایجاد  تعهد  تومان 
دهد؛  انجام  را  الزم  اقدامات  آنجا  در  بتواند 
اما با پیگیری هایی که کردیم متوجه شدیم 
و  محروم  مردم  برای  طرح هایی  چنین 
مستضعف ظاهرا برای دوستان اولویت ندارد 
و در جلسات کارشناسی هر بار سنگ اندازی 
می کردند و برای انجام ندادن کار بهانه های 

می آوردند. متعدد 
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: این 
حادثه تلخ حاصل بی توجهی و بی مسئولیتی 
است  تهران  منطقه ای  آب  در  عده ای 
مردم  به  و  کرده اند  اشغال  جایگاهی  که 
پیگیری  را  موضوع  این  اگر  ضربه می زنند. 
نمی کردیم  برگزار  را  آن  جلسات  نمی کردم 
در  دوستان  از  خواهش  با  را  بودجه  و 
شهرداری و فرمانداری تخصیص نمی دادیم 
چنین  امروز  نمی شد  پخش  ما  تذکرات  و 
فریاد نمی زدیم هم وزیر نیرو را مخاطب قرار 
نداشت.  عکس العملی  و  شنید  وزیر  دادم 
نمایندگان تهران در مجلس شورای اسالمی 
باید حرکتی کنند و از وزیر سوال و استیضاح 
جان  افرادی که  مطرح کنند. کاری کنید  را 
مردم برایشان اهمیتی ندارد، تنبیه شوند. او 
در ادامه خواستار برخورد با مسببین حادثه 

شد.  ساله   ۶ باختن کودک  جان 
عضو  امانی،  ناصر  اینبار  شربیانی،  از  پس 
به  نسبت  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 

بی توجهی آبفا به نامه های ارسال شده درباره 
کانال عباس آباد خبر داد و گفت: در مهر ماه 
سال جاری از محله عباس آباد بازدید کردم. 
در آنجا کانالی بود که تا آن زمان سه بچه در 
آن افتاده و غرق شده بودند و گفتم ممکن 
است مجددا حادثه ای رخ دهد و از سازمان 
امضای  با  و  کرده  خواهش  منطقه ای  آب 
آقای چمران نامه زدیم.  گفتند به ما مربوط 
فاضالب  و  آب  شرکت  به  مربوط  و  نیست 
فاضالب  و  آب  شرکت  به  بنابراین  است 
نامه زدیم و مثل همه تذکراتی که به عنوان 
می دهیم  شهرداری  از  غیر  به  شورا  اعضای 
تاریخ  به  این هم  که کسی گوش نمی دهد 
مجددا  حادثه  این  متاسفانه  و  شد  سپرده 
تکرار شد و اگر با مسببین این حادثه برخورد 
نشود مطمئن باشید باز هم در چند ماه آینده 

بود.  خواهیم  مشابهی  حادثه  شاهد 
و  برنامه  رئیس کمیسیون  آخوندی،  محمد 
بودجه هم در تذکری تاکید کرد تا مدیریت 
سرپوشیده  قبال  در  خود  وظیفه  به  شهری 
عمل   ۲۰ منطقه  در  عباس آباد  کانال  کردن 
را  تومان  میلیارد   ۲۰ رقم  شهرداری  کند: 
و  سازی  ایمن  منظور  به   ۱4۰۱ بودجه  در 
گرفته  نظر  در  عباس آباد  سرپوشاندن کانال 
این  در  تلخ  اتفاقات  شاهد  ما  آینده  در  تا 
بخش نباشیم.  هرچند که این نگرانی وجود 
دارد که حتی با اختصاص این ارقام حرکتی 
شرکت  و  نگیرد  صورت  ایمن سازی  جهت 

آب و فاضالب اقدامی را در این خصوص در 
ندهد. قرار  کار  دستور 

و  نظارت  رئیس کمیسیون  اقراریان،  مهدی 
تذکری  در  هم  تهران  شهر  شورای  حقوقی 
به  نسبت  و  دید،  زاویه  چند  از  را  مشکل 
طرح  صداوسیما  و  استانداری  وظایف 
سوال کرد: وظیفه صدا و سیما در معضالت 
اگر  چیست؟  دست  این  از  مشکالتی  و 
صداوسیما به درستی به اینگونه موضوعات 
ورود کند، کمتر شاهد مشکالتی از این دست 
خواهیم بود. وظیفه استاندار تهران چیست؟ 
اگر استانداری تهران به موقع با گذشت بیش 
از شش ماه با گذشت عمر دولت فعلی، به 
موضوع ورود می کرد آیا شاهد چنین حادثه 
شهر  در  آشفته  مدیریت  این  ای  بودیم؟ 

می زنیم. آسیب  مردم  به  تهران، 
جای  به  آب  این کانال  اگر  تاکید کرد:  او   
مناطق  از  یکی  در  تهران،  شهر  جنوب 
یکی  منزل  کنار  از  و  داشت  وجود  برخوردار 
آن  با  رفتار  همین  می شد  رد  مسئوالن  از 
و  اقتصادی  فشار  امروز  می  گرفت؟  صورت 
مردم مستضعف  را  و مشکالت  گرفتاری ها 
وقتی  بعد  و  می کنند  تحمل  جامعه 
دهیم  اختصاص  را  منابعی  می خواهیم 
می بینیم که کم توجهی صورت می  گیرد که 
است  افتادگی  عقب  یک  توجهی  این کم 
است.  رسیده  ارث  به  دولت گذشته  از  که 
را  آن  باید  همکاری  و  همدلی  یک  با  اما 

کنیم. برطرف 
 حبیب کاشانی، خزانه دار شورا نیز پیشنهاد 
تشکیل کارگروهی درخصوص حادثه کانال 
عباس آباد را داد: خواهش من هم این است 
که یک کارگروهی تشکیل شود تا دوستان 
دنبال  آن  در  را  عنوان متولی کار  به  بتوانند 
کنند و اگر الزم است همانگونه که فرمودند 
با وزارتخانه های دیگر و با استانداری و هر 
را  جلساتی  است  الزم  دیگری که  دستگاه 

تشکیل دهند تا به نتیجه برسیم.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و 
مدیریت شهری  از  ادامه  در  نیز  شهرسازی 
حادثه  پیگیر  نتیجه  به  رسیدن  تا  خواست 
کانال عباس آباد باشد: دیگر چه سطحی از 
باید  اداری  دستگاه  یک  با  تذکر  و  مکاتبه 
تکلیف  تعیین  و  باشد  آور  الزام  آنها  برای 
بکند و آنها را وادار به انجام کاری کند؟ لذا 
دادند  تذکر  افرادی که  است  این  خواهشم 
پیگیری  فرایند  این  و  باشند  قدم  پیش 
این  در  العموم  مدعی  قطعا  را که  قضایی 

پیگیری کنند.  را  می کند  ورود  ماجرا 
زیست  محیط  رئیس کمیته  بابایی،  مهدی 
پیشنهاد کرد که  پایان  در  نیز  شهر  شورای 
مدعی العموم و دادستان به ماجرا ورود کنند: 
اعضای  نفر   ۲۱ امضای همه  با  نامه ای  باید 
شورای اسالمی شهر تهران تهیه و خواستار 
شویم.  پرونده  این  خاطیان  با  برخورد 
تمهیدات  و  اقدامات  پیگیر  باید  همچنین 
مسئوالن   و  تهران  شهرداری  سوی  از  الزم 
دیگر  مشابه  حوادث  از  پیشگیری  برای 
نیز  جلسه  رئیس  چمران،  مهدی  باشیم. 
بعد از پیشنهاد بابایی اعالم کرد که موضوع 
دنبال می شود و اگر مقرر شد، نامه رسمی 

می شود.  ارسال  دادستان  به 
شرکت آب منطقه ای تهران اما معتقد است 
به کانال های آب در سطح مناطق  رسیدگی 
و  است  شهرداری  عهده  به  تهران  شهر  در 
کانال عباس آباد هم در جنوب خاورشهر در 
محمد  است.  گرفته  قرار  شهری  محدوده 
و  آبی  تاسیسات  دفتر  مدیر  شهریاری، 
در  تهران  منطقه ای  آب  شرکت  برق آبی 
گفت وگو با روزنامه »پیام ما« تاکید می کند: 

تامین  متولی  تهران  منطقه ای  آب  شرکت 
آب برای مصارف مختلف است. ما در سطح 
استان و دشت ورامین نزدیک ۷۵۰ کیلومتر 
در  دو  درجه  یک،  درجه  اصلی،  کانال های 
شبکه مان  پوشش  تحت  که  اراضی  سطح 
است، داریم. طبیعتا ایمن سازی و حفاظت 
این ۷۵۰ کیلومتر برایمان مقدور نیست، نه 
به لحاظ بخش های اداری و نه ماهیت فنی 
و بهره برداری. اصال این موضوع اصال مقرون 

نیست.  صرفه  به 
شهریاری ادامه می دهد: این کانال ها دهه ۵۰ 
و ۶۰ احداث شده در مجاورت مراکز جمعیتی 
فنی  لحاظ  به  کانال ها  این  بود  کانال ها 
سرپوشیده و ایمن سازی شدند و اقدامات 
اما  پیاده کردیم  اجرای کانال ها  با  همزمان 
خارج  کانال های  شهری،  توسعه  رفته  رفته 
بافت آورده و عمال  از بافت شهری را داخل 

دارند.  مجاورت  این کانال ها  با  ساکنان 

قانون   ۵۵ ماده  براساس  او  گفته  به 
که  شده  گفته  صراحت  به  شهرداری ها 
محدوده های  در  کانال  ایمنی  و  حفاظت 
شهری به عهده شهرداری هاست: در واقع در 
محدوده شهری این وظیفه به عهده متولیان 
این  از  خارج  و  است  دهیاری  و  شهرداری 
محدوده ها این وظیفه به عهده وزارت نیرو 
سعی  تهران  منطقه ای  آب  شرکت  است. 
توافق نامه هایی  و  نامه  تفاهم  طی  کرده 
شهرداری ها  با  همراه  را  سازی  ایمن  این 
عباس آباد  کانال  همین  مانند  دهد.  انجام 
در  توافق کردیم که  و  تفاهم کردیم  ما  که 
تعاملی شود  و  این موضوع همکاری کنیم 
تا زودتر کار جمع شود.  برنامه ما این بود 
خاورشهر  محدوده  در  دیگر  متر   ۲۲۵۰ که 
اتفاق  این  متاسفانه  اما  کنیم  سرپوشیده 

داد.  رخ  هفته گذشته 
اجرای  و  جلسه  برگزاری  از  شهریاری 
تحت  محدوده  افزایش  برای  طرح هایی 
هرساله  اما:  می دهد  خبر  کانال  پوشش 
میلیون   ۵۰۰ از  بیش  تهران  منطقه ای  آب 
را  خودش  جاری  اعتبارات  محل  از  تومان 
بابت ایمن سازی کانال ها هزینه می کند. ما 
می کنیم  نرده کشی  می کنیم،  فنس کشی 
اما باالفاصله دزدیده می شوند و تمام زحمت 
این  با  وفور  به  امروز  ما  می رود  هدر  به  ما 

هستیم.  مواجه  سرقت ها 
که  می کند  بینی  پیش  مسئول  مقام  این 
جلسات و مذاکرات برای ایمن سازی آغاز 
شده است و پیش بینی می کند که تا انتهای 
سال ۱4۰۰ تجهیز کارگاه و خرید تجهیزات و 
مصالح مورد نیاز آغاز شود. آغازی بر ایمن 
گذشته  سال  دو  در  که  آبی  کانال  سازی 

قتلگاه جان 4 کودک شد. 

۷ عضو شورای شهر تهران به حادثه سقوط کودک 6 ساله در کانال عباس آباد واکنش نشان دادند

تکرار مرگ کودکان در کانال عباس آباد 
شهریاری، مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران: هرساله آب منطقه ای تهران بیش از 500 میلیون تومان از محل 
اعتبارات جاری خودش را بابت ایمن سازی کانال ها هزینه می کند. ما فنس کشی می کنیم، نرده کشی می کنیم اما باالفاصله دزدیده می شوند 

روابط عمومی 
دیوان عدالت اداری: 

رای دیوان عدالت اداری 
به ابطال حکم شهردار 
تهران ارتباطی ندارد 

روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 
رأی اخیر هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری 
به شماره ۳۰۶۲ مـورخ ۱4۰۰/۱۱/۲۳ و انعکاس 
آن درفضای رسانه ای و برداشت از رأی مذکور 
دیـوان،  عمومی  هیات  رای  با  اینکه  جمله  از 
حکـم انتصاب شهردار تهران ابطال شده است 
اطالعیه ای منتشر کرده است. به گزارش روزنامه 
»پیام ما«، در این اطالعیه آمده است؛ در پرونده 
شماره  نامه  ابطال  خواستار  شاکی  مذکور، 
۲۹۱48 مورخ ۱4۰۰/۶/۷ رئیس امور مدیریت 
مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و 
استخدامی کشور شده است و هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره 
و  مورخ۱4۰۰/۱۱/۲۳   ۱4۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵8۱۳۰۶۲
فارغ از ماهیت نامه مذکور، با استناد به حکم 
ماده 8۲ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شهرداران  انتخاب  و  اسالمی کشور  شوراهای 
مصوب سال ۱۳۷۵ و اصالحات بعدی، صدور 
دلیل عدم صالحیت  به  را  مورد شکایت  نامه 
نظام های  و  مشاغل  مدیریت  امور  رئیس 
پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای 
تعیین سمت های هم سطح در مدیریت های 
سابقه  سازی  معادل  و  ارشد  و  میانی  پایه، 
مدیریت در بخش خصوصی برای تصدی سمت 
شهردار، خارج از حدود اختیار او دانسته و آن را 

ابطال کرده است.

شهردار مشهد:
سطح رضایت مردم 

از شهرداری ها 
قابل قبول نیست 

شهردار مشهد گفت: سطح رضایتمندی مردم از 
مجموعه شهرداری ها در سراسر کشور بنا به هر 
دلیلی قابل قبول نیست.سید عبدهللا ارجائی در 
مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع اظهار کرد: 
را  خدمات  بیشترین  است که  حالی  در  این 
شهرداری در برابر سایر سازمان ها و دستگاه های 
دولتی به مردم ارائه می دهد. این همه شکایت 
مردم  علیه  شهرداری ها  و  شهرداری ها  علیه 
برای چیست؟ شهرداری ها یک نهاد ۱۰۰ درصد 
نکاتی  از  ادامه داد: یکی  او  خدماتی هستند. 
که برای ما در حوزه حقوقی بسیار مهم است، 
از  اساس  همین  بر  است.  مردم  حق  رعایت 
همکارانم می خواهم که در مواجهه با مردم نهایت 
انصاف را در مباحث حقوقی داشته باشند؛ کاری 
که تاکنون هم انجام می دادند. ارجائی افزود: 
یکی از گرفتاری های کشور تعدد قوانین است 
که بعضا مغایر هم هست. شاید اصالح قوانین 
در کشور سخت باشد اما شوراهای شهر هنوز 
می توانیم  کنیم،  شروع  امروز  اگر  نوپاست. 
برخی از مصوبات را اصالح کنیم.او ضمن اشاره 
به اینکه باید کمیته یا کارگروهی در شهرداری 
برای مانع زدایی و اصالح مصوبات ایجاد شود، 
تاکید کرد: در این راستا از پیشکسوتان حقوقی و 
اعضای شورای اسالمی شهر دعوت می کنم یک 
دور مصوبات ادوار مختلف شورای شهر بررسی 
شود. این موضوع می تواند ثمرات زیادی برای 

شهرداری داشته باشد.

 مهدی عباسی، رئیس 
کمیسیون معماری و 
شهرسازی نیز در ادامه از 
مدیریت شهری خواست تا 
رسیدن به نتیجه پیگیر حادثه 
کانال عباس آباد باشد

کانال آب عباس آباد شهرری، در دو سال گذشته به قتلگاه کودکان تبدیل شده است. در دو سال گذشته 4 کودک در کانال سقوط کرده و جان 
باختند. آخرین حادثه 6 اسفند رخ داد، سقوط کودکی 6 ساله. اردیبهشت ماه هم کودک 12 ساله ای داخل کانال خفه شده بود. کانالی که یکبار 
بابت بوی متعفن و بار دیگر بابت جوالن موش ها در اطرافش، محل تذکر اعضای پارلمان شهری تهران بود، دیروز، 8 اسفند به دلیل سقوط و 

مرگ کودکان مورد توجه قرار گرفت. کانال آبی که به گفته اعضای شورای شهر تهران، وزیر نیرو باید بابت آن تذکر بگیرد. 

شهریاری، مدیر دفتر تاسیسات 
آبی و برق آبی شرکت آب 

منطقه ای تهران: ما در سطح 
استان و دشت ورامین نزدیک 
۷۵۰ کیلومتر کانال های اصلی، 
درجه یک، درجه دو در سطح 

اراضی که تحت پوشش 
شبکه مان است، داریم. طبیعتا 

ایمن سازی و حفاظت این ۷۵۰ 
کیلومتر برایمان مقدور نیست

|  
یم

سن
  ت

|

| خبرنگار |

| سوگل دانائی |

آگهی اخطار آگهی فقدان  آگهی فقدان آگهی فقدان 

خانم صدیقه نعمتی)19822264658(
کارمند امور مالیاتی شهر واستان تهران

نظر به اینکه پرونده شما به اتهام)غیبت غیر موجه(در شعبه دوم هیات 
بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع مطرح میباشد بدینوسیله به 
شما ابالغ میگردد ظرف مدت 30روز پس از نشر آگهی به محل هیات واقع 
در تهران،میدان امام خمینی)ره(،خیابان داور سازمان امور مالیاتی کشور 
طبقه اول دفتر شعبه دوم هیات بدوی مراجعه یا دفاعیات خود را کتبا 
تسلیم نمایید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه با توجه به مستندات 

پرونده اتخاذ تصمیم خواهد شد.

مالشاهی   ستوده  فاطمه  دکتر  خانم  
فرزند غالمرضا  دارای شناسنامه شماره 
912 صادره زاهدان  متولد سال 1361 
فنی  مسوول  پروانه  که  میدارد  اظهار 
ایشان به شماره 1166/۷0/10  به تاریخ 
لذا  است  گردیده  مفقود   1389/11/۷
بموجب این آگهی پروانه مذکور ابطال 
است  خواهشمند  یابنده  از  میشود. 
مدرک فوق را به دفتر اداره کل صدور 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  ها  پروانه 

آموزش پزشکی تسلیم نمایند. 

زرندی  رضازاده  سعید  دکتر  آقای 
فرزند محمود دارای شناسنامه شماره 
 1360 سال  متولد  زرند  صادره   1120
فنی  مسوول  پروانه  که  میدارد  اظهار 
31۷15/پ/1400/  شماره  به  ایشان 
مفقود   1386/1/2۷ تاریخ  و  8/س 
آگهی  این  بموجب  لذا  است  گردیده 
یابنده  از  ابطال میشود.  پروانه مذکور 
به  را  فوق  مدرک  است  خواهشمند 
وزارت  پروانه ها  اداره کل صدور  دفتر 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

تسلیم نمایند. 

زرندی  رضازاده  سعید  دکتر  آقای 
شناسنامه  دارای  محمود  فرزند 
سال  متولد  زرند  صادره   1120 شماره 
1360 اظهار میدارد که پروانه تاسیس 
فیزیوتراپی سجادیه  ایشان به شماره 
تاریخ  به  8/س   31۷6/پ/1401/ 
لذا  1386/1/2۷ مفقود گردیده است 
بموجب این آگهی پروانه مذکور ابطال 
است  خواهشمند  یابنده  از  میشود. 
مدرک فوق را به دفتر اداره کل صدور 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  ها  پروانه 

شناسه آگهی : 1284390 م الف 4066آموزش پزشکی تسلیم نمایند. 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برای رای شماره……۱4۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۵۱۹4………هيات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی  حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای مرتضی قشقائی فرزند 
علی به شماره شناسنامه 8  صادره از ورامین  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت ۳۲۹/۷۹ متر مربع از پالک شماره ۲۷۰۹ فرعی از 8 اصلی واقع در جعفر آباد اخوان 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت ورثه رمضان پایط گر محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراف، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد..
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۰/۱۱/۲4- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۰/۱۲/۰۹

محمود داودی  رئیس ثبت اسناد و امالک- 550 ث/ م الف- شناسه آگهی : 12۷6۷53

ت دوم
نوب
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افقی
۱ - سخن بی پرده - پایان 

ها، آخرها - میوه ۲ - دهان - 
- صنعتگران۳  مصریان  رب النوع 

- همراه مت - عنوان اشرافی 
برای زنان - کبوتر دشتی، کبوتر 

بوئیدن  بویایی،  صحرایی - حس 
4 - آبگیر - عزیز و گرامی، با 
ارزش، بزرگوار و شریف - چه 

وقت؟، چه کسی؟ ۵ - یازده، دو 

یار هم قد - صد و یازده - امراض 
چشم ۶ - همبازی پت - درهم 
ابر رقیق، ماه کارگری  پیچیدن - 
- از سازهای ایرانی - پول ژاپن، 
آسیا  پول قدرتمند  آسیایی،  پول 
۷ - بندر لتونی - ازالقاب امرای 

ترك - کمربند طبی، شکم بند طبی 
8 - فریاد، زمان ترس می زنیم - 
كاخ فرانسه - بیماری ارثی چشم 

۹- قلعه - نوعی کاله که مردم 
مصر از آن استفاده می کنند، کاله 

مردمان مصری - جوشن چرمین 
۱۰ - صفت بهشت - گلی که در 

شب رایحه ی دل انگیز آن معروف 
است، گل خوشبو ۱۱ - مراوده، 

ایاب و ذهاب - تردید، دو دلی، از 
میطالت نماز۱۲  - بازرس - تکرار 

یک حرف - یوزپلنگ به لفظ عربی 
- از اعضای تنفسی ۱۳ - حرف 
پایتخت چین  همراهی عرب - 

- رودی در آمریکا  - پراکندگی 
۱4 - اثری از صادق هدایت - ذره 

باردار، نمد زین ۱۵ - نام ترکی، 
نام آذربایجانی - رب النوع - مته 

نجاری

عمودی
۱ - راست نیست - جوش - آب بند 
- گذر گاه ۲ - پایین حوض  - نخ 
درخت  جوانه  خام،  ابریشم  ابریشم، 
- بلندتر، برتر، رفیع تر ۳ - محصول 
بله  انتخاب،  حرف   - صابون  و  آب 
ارتقا  آلمانی، حرف گزینش - ترقی، 
به   -  4 اندازه  شرعی،  مجازات   -
باربر،  حیوان  خر،   - زوبین  اندازه، 
حمار - تیزرو۵ - رمق آخر - قیمت 
مکان  از  پرسش   - سطل   - بازاری 
ادبی  نوبل  برنده   - فرنگی  آب   -  ۶
 - یكپارچگی  هماهنگی،   -  ۱۹۳۶۷
اقوام نزدیک، برادر پدر - سودای  از 
بر  سوز  پر  دل  از  بلند،  نفس  ناله، 
عادت  گرفتن،  انس  الفت،   - آید8 
- ماهی معروف بحر خزر - گریبان 

لباس۹ - شهری در آلمان - خوابیده 
وسایل  آهنگین،  صدای  نغمه،   -
خیانتكار،   - نیاز  ۱۰-بی  زندگی 
 -۱۱ غادر - چاشنی اصلی غذا، ملح 
شانه  سر  بالشتك   - ستایش  مدح، 

لباس - ترمز چارپا - سطح و قشر 
پنج   - وارونه  - گم  وطن  ۱۲-مادر 
تركی - روشنایی، از شهرهای استان 
 - وارونه  عر   -۱۳ مازندران  سبز  سر 
اقتصاد  نوبل  برنده   - كجاست؟ 

ناچیز  رطوبت  رطوبت،   -  ۱۹۹۲
وارونه  شی   - ایرانی  ۱4-غذایی 
 - غصه  و  اندوه  غصه،  اندوه،   -  ۱۵
بزرگتر،  همسر مرد - تیر پیكاندار - 

اصطبل سرپرست  قوم،  رئیس 

جدول شماره 2241

خبر

اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: حدود  رئیس 
۲۵ تا ۳۰ از نیاز ایران در زمینه غالت از سوی اوکراین و 
روسیه تامین می شد که با وقوع جنگ احتماال مراودات 
تجاری کاهش پیدا می کند. اما آنچه باید در این میان 
سرمایه گذاری کشاورزان  سرنوشت  داشت  توجه  آن  به 
فراسرزمینی در این کشور است. به گزارش ایلنا رضا نورانی 
با بیان اینکه اولین پیش شرط توسعه تجارت بین المللی 
در حال حاضر  است، گفت:  دریایی   و  امنیت جاده ایی 
را  دریایی  و  جاده  ایی  امنیت  اوکراین  به  روسیه  هجوم 
مختل کرده است، روند صادرات را کند و به احتمال زیاد 
 در روزهای آینده صادرات از اوکراین متوقف خواهد شد.
کشورهای  از  یکی  اوکراین  اینکه  بیان  با  نورانی 
گفت:  است،  فراسرزمینی  کشت  زمینه  در  ما  هدف 
جنگ  پایان  منتظر  باید  تجاری  روابط  ادامه  برای 
تولید کشاورزان  و  روند کاشت  جنگی،  شرایط  باشیم. 
فراسرزمینی را مختل خواهد کرد و باید امیدوار باشیم 

برسد. پایان  به  پایان  جنگ  این  نزدیک  آینده  در   که 
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه کشاورزان 
ایرانی در اوکراین غالت از جمله گندم و جو کشت می کنند، 
گفت: اوکراین به ایران نزدیک است و خاک بسیار غنی 
دارد. خاک این کشور به »خاک سیاه« شهرت دارد. یک 
چهارم از خاک سیاه در اوکراین است این خاک حاصلخیز، 
جزو سرمایه های ملی آنها محسوب می شود. حاصلخیزی 
از  فراسرزمینی  کشاورزان  از  بسیاری  این کشور  خاک 
جمله ایرانیان را متقاعد کرده بود که سرمایه های خود را 
به این کشور هدایت کنند. این فعال اقتصادی ادامه داد: 
حاصلخیزی خاک اوکراین باعث می شود که کشاورزان در 
مراحل اولیه کشت نیاز چندانی به استفاده از کود شیمیایی 
ارگانیک  این کشور  در  تولیدات  این رو  از  باشند  نداشته 
است. متاسفانه با رخ دادن جنگ تکلیف سرمایه گذاران 
امیدواریم  و  نیست  فراسرزمینی مشخص  و کشاورزان 
 که این جنگ باعث نشود که سرمایه های آنها نابود شود.

 رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی مطرح کرد
ایسنا-لرستان / نماینده مردم سلسله و دلفان  بالتکلیفی کشاورزی فراسرزمینی ایرانی در کی اف

بودن  ناچیز  از  اسالمی  شورای  مجلس  در 
انتقاد کرد. توریسم  صنعت  از  لرستان   سهم 

ایسنا  با  گفت وگو  در  ابراهیمی  یحیی  دکتر 
گذشته  سال  شش  طول  در  کرد:  اظهار 
محوریت  که  استانی  یک  عنوان  به  لرستان 
شده  تعریف  براساس کشاورزی  آن  توسعه 
کشاورزی  توسعه  در  نه  متاسفانه  و  بود 

و  صنعت  حوزه  در  نه  و  کرد  پیدا  توسعه 
شد. وارد  استان  این  به  مضاعفی   ظلم 
می خواهند  که  هرجا  اینکه  بیان  با  او 
است،  آب  به  نیاز  شود  راه اندازی  صنعت 
خاک  و  هوا  آب،  هم  لرستان  در  داد:  ادامه 
توسعه  لحاظ  به  و  دارد  وجود  مناسب 
و  مفید  استان  می تواند  کشاورزی  بخش 
باشد. داشته  به سزایی  نقش  و   موثری  
مجلس  در  دلفان  و  سلسله  مردم  نماینده 
به  صنعت  حوزه  در  گفت:  اسالمی  شورای 
ویژه صنایعی که وابسته به کشاورزی هستند 
 می تواند تحرک و تحولی در استان ایجاد شود.

بخش  در  لرستان  کرد:  اضافه  ابراهیمی 
آثار   ۵۰۰۰ داشتن  وجود  با  گردشگری 
می تواند  شده  ثبت  گردشگری  و  باستانی 
اما  باشد  کشور  غرب  گردشگری  قطب 
 متاسفانه اقدام آنچنانی صورت نگرفته است.

لرستان  سهم  متاسفانه  کرد:  بیان  او 

ناچیز  بسیار  بسیار  توریسم  صنعت  از 
استان  که  حالیست  در  این  و  است 
دارد. فراوانی  باستانی  آثار  و   منابع 
مجلس  در  دلفان  و  سلسله  مردم  نماینده 
از  بخشی  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
توسعه  با  می توان  را  استان  اشتغال  موضوع 
مرتفع ساخت. و گردشگری  توریسم   صنعت 
کشاورزی  حوزه  در  کرد:  عنوان  ابراهیمی 
بخشی  می توان  تبدیلی  صنایع  ایجاد  با 
کرد. برطرف  را  استان  اشتغال   از 
او خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت و صنایعی 
موضوع  در  باشند  کشاورزی  به  وابسته  که 
در  نمونه  عنوان  به  کارگشاست.  اشتغال 
شهرک که کودهای  صنایع  دلفان،  شهرستان 
شیمیایی وابسته به صنایع شیمیایی است در 
دستور کار است تا بتوانیم هم صنعت و هم 
کشاورزی را رونق دهیم و بخشی از اشتغال 

سازیم. مرتفع  را 

 سهم ناچیز لرستان در صنعت گردشگری

الیحه بودجه شهرداری کرج در چهلمین جلسه رسمی 
شورای این کالنشهر با رقم ۶ هزار و ۱۰۱ میلیارد و ۱۱۳ 
تایید  برای  مصوبه  این  شد.  مصوب  تومان  میلیون 
تطبیق  به کمیته  شهرداری کرج،  به  ابالغ  سپس  و 

می شود. ارسال  فرمانداری 
بودجه  گفت:  تلفیق شورای شهر  رئیس کمیسیون 
پیشنهادی  بودجه  به  نسبت   ۱4۰۱ سال  مصوب 
شهرداری به مبلغ پنج هزار و ۱8۳ میلیارد و ۶۳8 
میلیون تومان حدود یک هزار میلیارد تومان افزایش 
این  همچنین  گفت:  قاسم پور  علی  است.  داشته 
بودجه در مقایسه با متمم بودجه سال ۱4۰۰ به مبلغ 
قابل  افزایش  با  تومان،  میلیارد   ۶۹۲ و  هزار  چهار 
اینکه  بیان  با  قاسم پور،  است.  بوده  روبه رو  توجهی 
بودجه مصوب مبتنی بر اتمام پروژه های نیمه تمام، 
برنامه های  و  شهرداری  روزمره  وظایف  و  خدمات 
تکمیلی است، اضافه کرد: ۶۱ درصد بودجه مصوب 
به تملک دارایی سرمایه ای، تعهدات قطعی  مربوط 
اعتبارات  مجموع  که  است  مالی  دارایی  تملک  و 

عمرانی شهرداری در سال آینده را تشکیل می دهد. 
او همچنین میزان بودجه مصوب شهرداری در حوزه 
هزینه های جاری را ۳۹ درصد و معادل دو هزار  و 
کرد.  عنوان  تومان  میلیون   ۵۳8 و  میلیارد   ۳۶۳
اوراق  احتساب  با  را  بودجه عمرانی  قاسم پور، جمع 
مشارکت سه هزار و ۷۳۷ میلیارد و ۵۷۵ میلیون 

کرد. ذکر  تومان 
به گفته رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج، در 
الیحه پیشنهادی شهرداری بودجه عمرانی ۵۳ درصد 
در  امر  این  بود که  تعیین شده  و جاری 4۷ درصد 
به صورت ۶۱ درصد عمرانی و ۳۹  تلفیق  کمیسیون 
درصد جاری، اصالح شد. سخنگوی شورای شهر، سهم 
عمده هزینه های جاری شهرداری کرج به میزان ۳۵ 

درصد را شامل حقوق و مزایای پرسنل عنوان کرد.
ایجاد  خصوص  در  تصمیماتی  اتخاذ  مسئول،  این 
انضباط مالی در مراحل تصویب بودجه را نیز مورد اشاره 
قرار داد و ادامه داد: انتقال کلیه ردیف ها و اعتبارات 
تبدیل  جاری،  به  عمرانی  از  مستمر  جبران خدمات 

اقدام شهرداری  ایثارگر،  کارکنان  از  وضعیت جمعی 
نیروهای  وضعیت  تبدیل  برای  آزمون  جایگزینی  به 
شرکتی و رعایت عدالت بین کارکنان شهرداری بخشی 
از این تصمیمات بود. سخنگوی شورای شهر، پرداخت 
عادالنه بین نیروهای رسمی و قراردادی شهرداری با 
کارکنان تامین نیرو در اعیاد و مناسبت ها از طریق این 
تصمیم برای سال آتی محقق می شود. قاسم پور، به 
اختصاص ردیف هایی از بودجه سال ۱4۰۱ شهرداری 
برای تکمیل قطار شهری کرج، اجرای بزرگراه شهید 
زمین   ۱۰ احداث  معابر،  آسفالت  سلیمانی،  قاسم 
پارک   ۳۰ ساخت  و  بهداشتی  سرویس  و  ورزشی 
محله ای اشاره کرد. او افزود: در بخش فرهنگی بودجه 
نقطه کرج و  برای تکمیل مصلی در دو  نیز  مصوب 
مهرشهر مبلغ ۵۰ میلیارد تومان، تکمیل باغ موزه دفاع 
مقدس به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان، ساخت دو پالتوی 
نمایش به مبلغ ۵ میلیارد تومان و شروع عملیات 
اجرای تئاتر شهر مبلغ ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر 

گرفته شده است.

 محمد توکلی| معاون مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی استان قم از آغاز 
عملیات اجرایی ساخت یک هزار و ۷۰۰ واحد 
مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان 

قم خبر داد.
ملی  نهضت  طرح  در  طلوعی گفت:  داوود   
مسکن بیش از ۱۲4 هزار تن تاکنون موفق 
به نام نویسی شده اند. او افزود: در فاز پنجم 
طرح مسکن حمایتی دولتی که در خرداد ماه 
سال جاری انجام شد  بیش از ۲۳ هزار تن 
آن ها،  میان  از  نام شدند که  ثبت  به  موفق 
۱۷۰۰ متقاضی برای اتصال به پروژه با فرایند 
قرعه کشی انتخاب شدند. معاون مسکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم 
در خصوص جانمایی این واحدهای مسکونی 
 ۲۷ اراضی  در  واحدها  این  داشت:  اظهار 

هکتاری روبه روی دانشگاه آزاد پردیسان قم 
احداث می شود. طلوعی گفت: ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام، مجری ساخت این طرح 
است. او با اشاره به اهمیت تامین سرانه های 
شهری توضیح داد: تامین تمامی سرانه ها و 
کاربری های خدماتی، تجاری، فضای سبز، 
فرهنگی و… در این اراضی پیش بینی شده 

است.
امیدواریم در طول مدت ۳۶  طلوعی گفت: 
ماه۱۷۰۰ واحد مسکونی در این اراضی احداث 
اداره کل  ساختمان  و  مسکن  معاون  شود. 
راه وشهرسازی استان قم در پایان خاطرنشان 
ساخت: این اداره کل همواره خود را متعهد و 
موظف به  خدمات رسانی به مردم شریف قم 
می داند و امیدواریم متقاضیان در زمان مقرر، 

واحدهای خود  را تحویل کنند.

تصویب الیحه بودجه شهرداری کرج  آغاز عملیات اجرایی ساخت 
یک هزار و ۷00 واحد مسکونی در استان قم

| البرز | | قم |

اطالعیه شرکت نفت 
و گاز آغاجاری درباره 

وضعیت شغلی تعدادی 
از كارگران فضای سبز 

در پی بروز مشکالتی در زمینه فعالیت کارگران 
نفت  بهره برداری  شرکت  سبز  فضای  بخش 
در  شرکت  این  روابط عمومی  آغاجاری،  و گاز 
اطالعیه ای اعالم کرد: »با هدف پایداری و بهبود 
شرایط شغلی این دسته از کارگران، جلسه ای 
در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار 
 ، اساس  همین  بر  شد.  اتخاذ  تصمیماتی  و 
مناقصه نهایی  توسط شرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجاری انجام   و پیمان  منعقد شد و از 
روزهای آتی اجرایی می شود«. در بخش دیگری 
از این اطالعیه آمده است: »مطابق این پیمان 
کارگران مشمول، ضمن استمرار شغلی، حقوق 
با هدف  و مزایای متناسب دریافت می کنند. 
پایداری و بهبود وضعیت شغلی این همکاران 
نیز ، راهکارهایی با هماهنگی و مساعدت شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب در حال پیگیری 
است که انشاهللا در آینده شاهد به ثمر نشستن 
آنها خواهیم بود. با درک شرایط اجتماعی موجود 
و تدابیر صورت گرفته، هیچکدام از این کارگران 
عزیز از کار اخراج نشده و از حقوق و مزایای آنان 

کاسته نشده است«.

شرایط بحرانی 
مراکز درمانی مشهد 

به علت آلودگی صوتی
زیست،  محیط  اداره  رئیس  ایرنا/  مشهد- 
گفت:  مشهد  شهرداری  ایمنی  و  سالمت 
درمانی  مراکز  درصد   ۷۳ بررسی ها  براساس 
مشهد دارای آلودگی صوتی باالتر از حد مجاز 
 بوده و از این نظر در شرایط بحرانی قرار دارند.
با  گفت و گو  در  یکشنبه  روز  پذیرا  محمد 
خبرنگار ایرنا افزود: حدود 8۵۰ مرکز آموزشی 
در  مشهد  شهرداری  منطقه   ۱۳ در  درمانی  و 
از حد مجاز قرار  باالتر  آلودگی صوتی  معرض 
دارند به طوری که میزان آلودگی صوتی آن ها 
 بیش از ۱۵ دسی بل از حد مجاز فراتر است.

او گفت: به منظور پایش آنالین و لحظه ای و 
برنامه ریزی های  برای  الزم  داده های  تامین 
کالن شهر مشهد، پنج ایستگاه سنجش میزان 
شدت صوت خریداری شده که این اطالعات 
 به مرکز دیتای شهرداری مشهد ارسال می شود.

انعقاد  خارش،  عصبی،  ناراحتی  بیان کرد:  او 
فشاری  بیش  قلبی،  سکته  خونی،  رگ های 
خون، سردرد، کج خلقی، سو هاضمه، زخم معده 
و بی نظمی بیوشیمیایی از دیگر اثرات نامطلوب 

سر و صدا و آلودگی صوتی است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد     

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 4۹۷۱-۱4۰۰  - ۱4۰۰/۱۱/۳۰  هیات به کالسه پرونده شماره ۲۷۶-
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   ۱4۰۰
مالکانه  تصرفات  بجنورد  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
بالمعارض متقاضی آقای سید رسول مهدی پور فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 
۲۶۰۹ صادره از جاجرم در ششدانگ یک باب محوطه محصور دارای اعیان به مساحت 
۲۰۳/۵۵ متر مربع از پالک ۷۱ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در اراضی قریه عزیز بخش 
دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقایعلی اکبر کاظمیان محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اداره تسلیم و  این  به  را  اعتراض خود  اولین آگهی به مدت دو ماه  انتشار  تاریخ  از 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
انقضای مدت مذکور و عدم  به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/24
احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی 1283904 م الف 0

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
پوست اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی     

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد 
عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و 
تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی 

)کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
 بخش دو بجنورد پالک ۷۳- اصلی اراضی روستای قاضی علیا 

۱- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و مزروعی از پالک ۵۳ فرعی از ۷۳ اصلی فوق به 
مساحت ۱۶۰۰۰ متر مربع ابتیاعی آقای عباس ربانی از محل مالکیت رسمی علی ربانی برابر رای 

شماره ۳۳۳8-  ۱4۰۰مورخه ۱4۰۰/۱۱/۲8- کالسه ۰۲4۷ - ۹8
 لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۱۲/۰۹- تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۰/۱۲/۲4
علیخان نادری - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
شناسه آگهی ۱۲84۳۳۳ م الف ۰

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 
آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت 

اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 

آباد بشرح ذیل :
شماره  رای  و    ۱4۰۰۱۱44۲۵۰۰۱۰۰۱۱4۰ پرونده کالسه 
۱4۰۰۶۰۳۲۵۰۰۱۰۱۰۷۱۲  مورخه  ۱۱/۰4/ ۱4۰۰ به تقاضای  
میالد داد آفرید   فرزند جعفر   نسبت  به  ششدانگ  
یکباب ساختمان   به مساحت ۵۷ / ۱۰۳ متر مربع  
۱۹۶۶الی  از  فرعی  شماره    پالک  از   شده  مجزی 
خروجی  آباد  خرم  شهرستان   ۱ بخش  ۱۹8۶اصلی 
سالحورزی   علی  محمد  اولیه    مالک  مالکیت   از 
اجرای  در  گردید.مراتب  انشاء  و  تایید  و  رسیدگی 
و ساختمانهای  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  ماده ۳ 
فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
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. ۲۶4۱۵۵۹۲   
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹ / ۱۲ /۱4۰۰

تاریخ انتشار نوبت دوم ۲4/  ۱۲ /۱4۰۰
صیدآقا نجفوند دریکوندی رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک خرم آباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
13 آیین نامه تعیین تکلیف 

وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 

آباد بشرح ذیل :
پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱44۲۵۰۰۱۰۰۱۱۹۲ و رای شماره 
به   ۱4۰۰/۱۱/۰۵ مورخه    ۱4۰۰۶۰۳۲۵۰۰۱۰۱۰۷۵۳
تقاضای عنبر بانو حاتمی فرزند حسین کرم   نسبت  
مساحت  به  ساختمان     یکباب  ششدانگ   به  
۹۷ / 8۳ متر مربع  مجزی شده از  پالک شماره 
۲۲۰۹ اصلی بخش ۱  شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت  مالک اولیه   یدهللا افتخاری  رسیدگی 
 ۳ ماده  اجرای  در  انشاء گردید.مراتب  و  تایید  و 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون 
جهت  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  رسمی  سند 
روزنامه  در  و سایر صاحبان حقوقی  مالکین  اطالع 
کثیر االنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.4۱۵۵۹۲4۱

 تاریخ انتشار نوبت اول:۹ / ۱۲ /۱4۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۲4/  ۱۲ /۱4۰۰

صیدآقا نجفوند دریکوندی رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک خرم آباد

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

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

رسمی
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  ماده ۳  اگهی موضوع 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۳۳۶۰ هیات  برابر  سند رسمی 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم یسنا گلستانی حتکنی فرزند علی به شماره شناسنامه 
۳۱8۰۰8۲۹۹۲ صادره از زرند به سرپرستی دائم خانم فاطمه 
به مساحت ۲۷۳.۳۵  باب خانه  گلستانی حتکنی در یک 
مترمربع از پالک ۲۲8۶ اصلی واقع در زرند روستای ده شیخ 
آقای وحید  از مالک رسمی  کوچه شهید رجائی خریداری 
نظری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  ظرف مدت یک ماه 
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/الف۳۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۲/۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱4۰۰/۱۲/۲4
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

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

رسمی
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  ماده ۳  اگهی موضوع 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۳۲۹۲ هیات  برابر  سند رسمی 
اراضی و  دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی خلیلی باب هویزی فرزند عباس به شماره شناسنامه 
۱۰8 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 4۶4.4۵ 
امام  زرند شهرک  در  واقع  اصلی  پالک ۲۲8۶  از  مترمربع 
سجاد خریداری از مالک رسمی آقای اکبر کارگر محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
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/الف۳۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۲/۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱4۰۰/۱۲/۲4
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رییس  نیا_  توحیدی  حسین 

شهرستان زرند
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۲۲4۱ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱4۰۰ اسفند   ۹ دو شنبه   

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

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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 بافت تاریخی شهر گرگان - عکس از فائزه کابلی/ باشگاه خبرنگاران جوان

عکس:  باشگاه خبرنگاران جوان
دو جشنواره بین المللی عکس در ژاپن و هندوستان از عکاسان 
ایرانی تقدیر کردند. به گزارش ایسنا، در جشنواره بین المللی عکس 
»آساهی شیمبون« ژاپن، عکس »تنها« از احمد خطیری موفق 
به دریافت مدال تقدیر جشنواره شد. در این جشنواره بیش از 
۹ هزار عکس از ۵۳ کشور ارزیابی و در نهایت ۱۰۶ عکس برای 
نمایشگاه انتخاب شد. همچنین در جشنواره بین المللی عکس 
عکس  شد،  برگزار  هندوستان  کشور  در  که  سایه ها«  »مسیر 
»موج و صخره« از ایمان یدملت، تقدیر هیات داوران جشنواره و 
عکس های »سیما« و »چشم های الینا« از محمد استکی، تقدیر 
انجمن عکاسی هندوستان را کسب کردند. در این دو جشنواره که 
زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( و PSA برگزار 
شد، آثاری از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس )نمایندگی فیاپ 
در ایران( شامل محمد استکی، ایمان یدملت، امیدرضا پورنبی، 
کیارنگ عالیی، میرعلی پرندک، آرلن کشیشیان، عطیه نیکنام و 

فرانک سجادی هزاوه پذیرفته شدند.

فیلم های کوتاه »مصطفی« به تهیه کنندگی پیمان شاه محمدی، 
علیرضا تیموری و کارگردانی علیرضا تیموری، »هفت سال ده 
تنها  »ما  نوری،  حمید  تهیه کنندگی  و  به کارگردانی  کم«  روز 
پیمان  تهیه کنندگی  و  اسماعیل جالیر  به کارگردانی  نیستیم« 
شاه محمدی و اسماعیل جالیر، به شانزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی Dhaka بنگالدش راه یافتند.  به گزارش خبرگزاری 
مهر، تنوع موضوعی در این سه فیلم یکی از نکات مهم برای 
تیم توزیع و پخش به حساب می آید که در نوع خود دل گرم 
کننده است. این جشنواره مهم در دسامبر ۱۹88 به عنوان اولین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه در کل این شبه قاره آغاز شد. 
در جشنواره گذشته، در مجموع ۵۰۰۰ فیلم از ۱۱۰ کشور جهان 
بین المللی  نمایشگاه  اکنون یک  این جشنواره  شرکت کردند. 
شناخته شده برای جدیدترین فیلم های کوتاه و مستقل ساخته 

شده در سراسر جهان است.

بازار  جمعه  مجدد  بازگشایی  درخواست  نام  با  کارزاری 
با  است که  در جریان  در وب سایت کارزار  پروانه  پارکینگ 
هشتگ #جمعه_بازار_پارکینگ_پروانه پیگیری می شود. در 
بخشی از متن این کارزار خطاب به شهردار تهران آمده است: 
»همان طور که در جریان هستید، جمعه بازار پارکینگ پروانه 
در اسفند ماه ۱۳۹8، در زمان شروع کرونا تعطیل شد و به 
علت های نامعلوم تا به حال تعطیل مانده است. این جمعه 
بازار در خیابان جمهوری، بعد از تقاطع فردوسی، روبه روی 
برگزار می شد.  در منطقه ۱۲ شهرداری،  ساختمان پالسکو، 
این جمعه بازار، بیش از دو هزار و پانصد کاسب کارآفرین و 
سرپرست خانوار و تولیدکننده صنایع دستی داشت که در این 
زمان تعطیلی به خاک سیاه نشسته اند. با این که حدود یک 
سال است که مکان جدیدی در اراضی عباس آباد، باغ هنر، به 
اسم جمعه بازار پروانه راه اندازی شده است، اما هیچ رونقی 

ندارد و هر روز بدتر می شود.«
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 

شوند. پروانه«  جمعه بازار  »بازگشایی 
اردی بهشت  تا 4  و  آغاز شده   ١٤٠٠ اسفند  از 4  این کارزار 
از کارزارهای اجتماعی  این کارزار  ١٤٠۱ادامه دارد. همچنین 
بوده و از سوی بیش از۲ هزار و ۷۰۲ نفر امضا شده است.

شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

غنیمت است چنین شب که دوستان بینی

به شرط آن که منت بنده وار در خدمت

بایستم تو خداوندوار بنشینی

میان ما و شما عهد در ازل رفته ست

هزار سال برآید همان نخستینی

چو صبرم از تو میسر نمی شود چه کنم

به خشم رفتم و باز آمدم به مسکینی

به حکم آن که مرا هیچ دوست چون تو به دست

نیاید و تو به از من هزار بگزینی

به رنگ و بوی بهار ای فقیر قانع باش

چو باغبان نگذارد که سیب و گل چینی

تفاوتی نکند گر ترش کنی ابرو

هزار تلخ بگویی هنوز شیرینی

لگام بر سر شیران کند صالبت عشق

چنان کشد که شتر را مهار دربینی

ز نیکبختی سعدیست پای بند غمت

زهی کبوتر مقبل که صید شاهینی

مرا شکیب نمی باشد ای مسلمانان

ز روی خوب لکم دینکم ولی دینی

سعدی

جغرافیایی  موقعیت  در  سگران  آبشار 
E۵۰4۹۳۵ N۳۶۱۲۳۲ در استان البرز واقع 
است. این آبشار در شمال شرقی روستایی 
به همین نام در منطقه طالقان واقع است. 
آبشار سگران که با فاصله کمی در دامنه کوه 
بندگاه قرار دارد را به جرات می توان یکی از 
زیباترین مناظر طالقان نام برد. بعد از گذر از 
این آبشار در مسیر دره ای قرار می گیرید که 
سختی راهش را هرگز متوجه نخواهیدشد 
و چشمه سارانی که از نوشیدن آن سیر آب 
بودن  شوند کوهستانی  به  شد.  نخواهید 
این روستا و ارتفاع آن دریاچه سد طالقان 
قابل مشاهده است. روستای سگران یکی از 
روستاهای زیبا و سرسبز شهرستان طالقان 
مرکزی است و بشوند جایگاه جغرافیایی از 
مناظر بکری برخوردار است که دیدن این 
مناظر روح آدمی را آرامشی الهی می بخشد. 
پیشه مردمان این روستا باغ داری است و 
سیب،  بادام،  گردو،  روستا  این  میوهای 
آلبالو، گیالس و زردآلو است. قلعه سگران 
است  روستا  این  جاذبه های  از  یکی دیگر 
تیموریان  دوره  اواخر  به  دیرینگیش  که 

می رسد و این اثر در تاریخ ۱۲بهمن۱۳8۱ 
از  یکی  به عنوان   ۷۲4۶ ثبت  شماره  با 
رسیده است.  ثبت  به  ایران  ملی  آثار 
آسفالته  جاده  دارای  سگران  روستای 
از طریق  روستا  این  به  است. دسترسی 
ایستا،  روستای  جاده  طالقان،  شهرک 
سه راهی نویزک، بعد از روستای نویزک، 
روستای سگران امکان پذیر است./کویرها 

ایران بیابان های  و 

| هنرهای تجسمی |

| سینما |

آبشار سگران، طالقان
آبخوان

درخواست بازگشایی مجدد
 جمعه بازار پارکینگ پروانه

کارزار

رمان عاشقانه مادام بواری برای آن دسته 
از ماجراجویان داستان های عشقی، که به 
دنبال جلوه های مختلف این پدیده هستند، 
بسیار دل چسب خواهد بود. گوستاو فلوبر 
بی فرجام  به  داستان  این  در  فرانسوی، 
بودن و نرسیدن به عشق واقعی و پایدار، 
می پردازد. نکته قابل توجه و جذاب در این 
داستان، جانکاه بودن این غم تا پایان عمر 
بواری  مادام  اصلی کتاب  شخصیت های 
این  چاپ  در  توجه  قابل  نکات  از  است. 
کتاب می توان به تهدیدهای فراوان از سوی 
رمان  غیراخالقی  محتوای  به  خوانندگان 
مادام بواری اشاره کرده است. شخصیت 
اِما همواره در سردرگمی برای یافتن عشق 
از  نمونه ای  پریشانی  این  است،  حقیقی 
بسیاری از انسان های عصر امروز به شمار 
می آید. داستان مادام بواری با فرستادن 
به تحصیل درس  مادرش  توسط  پسری 
پزشکی آغاز می شود. فرآیند این داستان 
با پزشک شدن این پسر، شارل بوواری پی 
گرفته می شود. این جوان کم بضاعت که 
پزشک تازه کاری نیز به شمار می رود، طی 
ماجراهای خاصی با دختر ثروتمندی، برای 
بار دوم ازدواج می کند. شهرستانی بودن و 
به نوعی کم اعتماد به نفس بودن شارل، 
تغییرات  دستخوش  او  برای  را  زندگی 
فراوان و پر هزینه ای می کند. مادام بواری 

بسیاری  مردان  در  را  عشق  جلوه   زیبا 
به  باید  زمانی که  در  اما درست  می بیند؛ 
و  توخالی  را  آن ها  تکیه کند،  عشق  این 
پوچ درمی یابد. هر کدام از این مردان به 
نوبه ی خود ضربه مهلکی به روح این زن 
جوان وارد می کنند و جالب اینکه، شارل 
بواری در تمامی داستان بی اطالع از وقایع 
کلیه  از  بواری  شارل  شدن  آگاه  است. 
اتفاقات زمانی ممکن می شود که شالوده 
خانواده بواری از هم گسسته شده است. 
اصلی ترین محوریت اصلی داستان، تأکید 
بر مسائل غیرمعمول در ازدواج و مخالفت 
با فضای سنتی فرانسه آن دوران، است. 
حادثه  یک  با  داستان  شروع  واقع  در 
ادامه  در  و  آغاز می شود  افتاده  پا  پیش 
برای  به  می گذارد که  نمایش  به  را  زنی 
آزادی و خواسته های متفاوت خود به هر 

سو روی می آورد.

| مادام بواری | 
| گوستاو فلوبر |

|  مشفق همدانی |

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
استانداری کهگیلویه وبویر احمد در نظر دارد پروژه ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات ، 

اطالعات وجزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت 
واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت دعوت می گردد در مناقصه ذیل شرکت نمایند . به پیشنهادهای 

فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر و اصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1- شرح مناقصه: تهیه و نصب تجهیزات و تکمیل ساختمان 
جدید استانداری کهگیلویه و بویراحمد

اسناد  در  مندرج  مشخصات  مطابق  کیفیت:  و  کمیت   -2
مناقصه

 – )ع(  حسین  امام  میدان   – یاسوج  اجرا:  محل   -3
استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد

اولیه تقریبی:  829/854/26۷/820 )هشتصد  برآورد   -4
و  میلیون  و چهار  پنجاه  و  میلیاردو هشتصد  نه  و  بیست  و 
دویست و شصت و هفت هزار و هشتصد و بیست ( ریال  با 

فهرست بهاء سال 1400
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:ضمانتنامه بانکی و یا 
ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که 
دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
به مبلغ 20/500/000/000 )بیست میلیارد و  باشند  ایران می 

پانصد میلیون (ریال
6-     دستگاه مناقصه گزار و نشانی : استانداری کهگیلویه و 

بویراحمد - یاسوج – میدان امام حسین )ع(
۷-آدرس سایت اینترنتی مناقصات :سامانه ستاد : 

  www.setadiran.ir
سایر  از  آگاهی  و  مناقصه  اسناد  دریافت  محل  8-زمان 
طریق  1400/12/12از  1400/12/9لغایت  تاریخ   از   : شرایط 
در  قابل    www.setadiran.ir آدرس:   به  سامانه ستاد 

یافت می باشد.
پیشنهادهای  و  اسناد  پاکات  بایست  می  9-مناقصه گران 
بصورت   1400/12/24 14مورخ  ساعت  تا  حداکثر  را  خود 
الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نموده و پاکت 
و  فیزیکی  صورت  به  را  مناقصه(  در  شرکت  )تضمین  الف 

الک ومهر شده به حراست استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
واقع در یاسوج – میدان امام حسین )ع( دبیرخانه حراست 

تحویل و رسید دریافت دارند.
مورخ   مناقصه  بازگشایی  کمیسیون  10-جلسه 
1400/12/25راس ساعت 9 صبح تشکیل می گردد. از کلیه 
مناقصه گران و یا نماینده رسمی آنها جهت شرکت در جلسه 

بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل می آید.
پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت  تنها    -11
 4 و  تجهیزات  و  تاسیسات   3 رتبه  حداقل  که  نمایند 
اینترنتی  سامانه  در  آنان  صالحیت  و  باشند  داشته  ابنیه 

www.sagar.mporg.ir دارای اعتبار باشد
مهر  و  اسناد  تکمیل  به  نسبت  مکلفند  مناقصه گران   -12
خواستی  در  الزم  های  گواهی  اخذ  و  آنها  نمودن  امضا  و 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد، که در چک لیست منضم 
به اسناد مناقصه درج گردیده اقدام نمایند. در صورت عدم 
تکمیل و ارائه اسناد در خواستی مسئولیت به عهده مناقصه 

گر می باشد.
13-  مدت اعتبار پیشنهادات در اسناد مناقصه درج گردیده 

است.
14- تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1400/12/۷
15- تاریخ درج آگهی نوبت دوم:1400/12/9

پیمانکاران  اطالع  به  مناقصه  اسناد  در  شرایط  سایر   -16
خواهد رسید.

1۷- کلیه هزینه های مربوط به درج آگهی در سامانه تدارکات 
کثیراالنتشار  روزنامه¬های  و  )ستاد(  دولت  الکترونیکی 
نهایی  برنده  عهده  بر  مناقصه  تجدید  از  ناشی  هزینه های  و 

مناقصه می باشد.

توضیحات و شرایط :

نوبت دوم

استانداری کهگیلویه وبویر احمد

آلودگی حرارتی )بخش 2( 
برخی از صنایع با تخلیه  پساب گرم به داخل منابع 
و  حرارتی  آلودگی  دریاچه ها،  و  رودها  مانند  آب 
نیرگاه های هسته ای بیش ترین مصرف کننده های 
آب در جهان اند. این نیروگاه ها از آب  برای خنک 
استفاده  نیروگاه  دستگاه های  از  بخشی  کردن 
می کنند. به طور معمول این نیروگاه ها را کنار رودها، 
دریاچه ها و دریاها می سازند تا آب مورد نیازشان 

را از این منابع آبی تامین کنند و آب گرم حاصل 
از تاسیسات را به شکل پساب گرم به این منابع 
در  حرارتی  آلودگی  بیش ترین  بازگردانند.  آبی 
منابع آبی را تاسیساتی مانند نیروگاه های حرارتی، 
نیروگاه های هسته ای، تاسیسات آب شیرین کن، 
مصرف کننده   صنایع  و  گرمایشی  صنایع 
دانشنامه  می کنند./  ایجاد  فسیلی  سوخت های 

محیط زیست


