رئیس جمهورخبرداد:

لغو روادید میان ایران و عراق

ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی
بر سر برخی مسائل فنی نظارتی بیانیه

رییسجمهور با تاکید بر اینکه اراده ایران و عراق توسعه مناسبات دوجانبه است،

مشترکی را منتشر کردند

گفت :نخست وزیر عراق وعده داد تعداد زائران ایرانی برای حضور در مراسم اربعین
حسینی افزایش یابد .به گزارش ایرنا ،سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه پس از
نشست با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق و همچنین نشست وزیران دو کشور
در جمع خبرنگاران گفت :مناسبات جمهوری اسالمی ایران و کشور دوست و برادرمان
عراق مناسبات بسیار خوبی است.

پیامخرب

| ســال شــانزدهم | شــماره پیاپــی  | 2104دوشــنبه  22شــهریور | 1400

قیمــت  2000تومــان |
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توافق برای تعویض حافظه
دوربینهای نظارتی

بیانیهای مشترک دست آورد اولین سفر رئیس آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در دولت سیزدهم به تهران بود.

درجلسه علنی مجلس درباره تاخیرچهارماهه حقوق جنگلبانان به وزیرجهاد تذکرداده شد

در این بیانیه بر سر مسائل فنی نظارتی آژانس توافقی

حقوق قرقبانان قراردادی ،گرفتار بروکراسی
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها :سازمان پنج ماه اعتبارنداشت و درنهایت با اعتبارسازمان برنامه و بودجه موفق به پرداخت حقوق نیروهای شرکتی شدیم

3

صورت گرفت که بر اساس آن تیم فنی آژانس میتوانند
به ایران بیایند تا بتوانند اقداماتی را بر روی دوربینهای
نظارتی تاسیسات هستهای در ایران انجام دهند و
کارتهای حافظه قدیمی را پلمب کنند و کارتهای
جدید حافظه را در دوربینها نصب کنند.

پیامخرب

2

مرمت نادرست خانه سردارفاتح محمد

ولی خان تنکابنی ،دغدغهها درباره ضعف
درمرمت را باردیگر به میان کشید است

بحران تغییرکاربری اراضی

پیمانکاران
جایگزین مرمتگران

خانه سردار فاتح محمد ولی خان تنکابنی بعد از سالها
بیتوجهی مرمت شد و حاال خانه مرمت شده به جای
آنکه باعث خوشحالی باشد ،انتقاداتی را درباره شیوه

| سولماز خیاطی |

مرمتش به میان آورده .این بنا که در مالکیت سازمان

| کارشناس محیط زیست |

تامین اجتماعی است ،بعد از مرمت با آن خانه تاریخی
و قدیمی تفاوتهای فاحشی دارد.

فعالیتهای انسانی زمین را در مقیاس

پیاممریاث

کره زمین تحت تاثیر قرار داده و همراه
با پیشرفتهای تکنولوژیک ،پیامدهای

مصوبه مجلس برای افزودن تبصرهای

فعالیتهای انسانی هم جلوه بیشتری
پیدا کرده است .تمدن بشر استعداد

به ماده یازدهم طرح تقویت امنیت

آن را دارد که اقلیم ،خاک و آب را به

غذایی کشورحاشیهساز شد

شدت دگرگون کند و حتی بر شانس

به نام کشاورزان
به کام سازندگان

بقای حیات در این کره اثر بگذارد .تغییر
کاربری زمین موجب تغییرات محلی
و ناحیهای در محیط زیست میشود،

گزارش «پیام ما» از نخستین سمپوزیوم مجسمهسازی گلگهر در سیرجان

که تغییرات احتمالی دیگری به وجود
میآورد .تغییر کاربری اراضی منجر به
افزایش سطح خاک لخت ،تشدید تبخیر
امین ارجمند

و تعرق ،ازدیاد ضریب رواناب و در پی
آن ،کاهش تنوع زیستی میشود که
حاصل آن ،هدر رفت منابع آب است.
ادامه در صفحۀ 3

ردپای میراث در مجسمههای سنگی

واکسیناسیون دانشآموزان شرط بازگشایی مدارس نیست
سرپرست آموزش و پرورش گفت:

4

هرچند

دانشآموزان در فضای آموزش و پرورش و

که نیازمند برگزاری دورههای مختلف است.

واکسیناسیون دانشآموزان  ۱۲تا  ۱۸سال

اصل نظارت نزدیک و میدانی در قالب ایجاد

وی درباره الگوی بازگشایی مدارس گفت:

در دستور کار است اما واکسیناسیون دانش

یک شبکه بزرگ و مویرگی تا دل مدرسه نیز

در این الگو سه مسیر را دنبال خواهیم کرد؛

آموزان شرط بازگشایی مدارس نیست ،بلکه

از دیگر اصول مهم قابل توجه است .سرپرست

مدرسه تلویزیونی ایران به عنوان مکمل ،فضای

به هر میزان که بشود پروتکل ها را رعایت

وزارت آموزش و پرورش ،اصل تمرکززدایی

مجازی و شبکه شاد به عنوان مهم ترین ریل

کرد ،می توان مدارس را بازگشایی کرد .به

را یک اصل مهم دانست و افزود :استانها

با پوشش حداکثری که سال تحصیلی با آن

گزارش ایسنا ،علیرضا کاظمی با اشاره به

باید مانور بازگشایی را تدوین کنند .آغاز سال

آغاز میشود ،آموزش حضوری آرام و تدریجی

تاکید رئیس جمهور در خصوص اینترنت

تحصیلی از اول مهرماه و بازگشایی در قالب

که به عنوان گام سوم مطرح است .سرپرست

شاد ،گفت :اینترنت مورد استفاده معلمان و

الگوی تدوین شده خواهد بود .توجه به

وزارت آموزش و پرورش ،اضافه کرد :آموزش

دانش آموزان در شبکه شاد رایگان خواهد بود.

واکسیناسیون مخاطبان آموزش و پرورش نیز

در مدارس کم جمعیت روستایی و عشایری که

کاظمی بر تک صدایی بودن خبرهای مربوط

باید در دستور کار باشد .وی خاطرنشان کرد:

سال گذشته نیز حضوری بوده اند و دسترسی

به بازگشایی مدارس تاکید کرد و عنوان کرد:

برنامه ریزی برای زنگ آغاز سال تحصیلی

به فضای مجازی ندارند امسال نیز حضوری

در فرصت باقیمانده تا مهرماه ،با تدوین بسته

بسیار مهم است که باید در الیههای استانی،

خواهد بود .او ادامه داد :آموزش در مدارس

بازگشایی مدارس و اقناع سازی افکار عمومی

منطقه ای و مدرسه ای اتفاق بیفتد .در کنار

با جمعیت متوسطه به صورت ترکیبی خواهد

تالش کنیم این تک صدایی را ایجاد کنیم.

نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی ،نواختن زنگ

بود و ساعات آموزشی نصف حضوری و نصف

وی تقدم ذاتی سالمت در بازگشایی مدارس

نماز و ایثار و مقاومت نیز باید در دستور کار

مجازی خواهد بود .البته این موضوع  ۱۵روز

را یک اصل مهم دانست و تصریح کرد :کفایت

باشد .کاظمی همچنین نهضت تکریم معلمان

بعد از اتمام واکسیناسیون پیگیری میشود.

اقناع جامعه و خانوادهها نیز یک اصل مهم

در گفتار و رفتار را مهم برشمرد و تصریح

کاظمی تصریح کرد :در گام سوم مدارس با

دیگر است ،اصل عدالت در تامین فرصتهای

کرد :بسته سیاستی آسیبهای اجتماعی از

تراکم باال و پرجمعیت است که در صورت مهیا

آموزشی با رویکردهای اقتضایی نیز باید مدنظر

سوی معاونت پرورشی و فرهنگی را تدوین و

بودن زیرساخت ها با گروه بندی دانش آموزان

باشد .اصل انعطاف و تفاوتهای جغرافیایی

به استانها ابالغ کردیم .دوره آموزشی برای

و حضور یک روز در میان ،و حضور حداقلی

متناسب با کرونا ،اصل تدریجی بودن حضور

آیین نامه اجرایی مدارس نیز باید تدوین شود

آموزش ها حضوری خواهد شد.

آگهي مناقصه عمومي
شماره /1400/36ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) درنظردارد " عملیات احداث ساختمان شیفت سرویس خطوط 6، 5

و 7تولید کنسانتره آهن" خود را واقع در مجتمع گل گهر ،از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط و

دارای گواهینامه های صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل  5دررشته ابنیه ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،واگذار
نماید .لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی  WWW.GEG.IRمراجعه
و اسناد مذکوررا به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان ازبخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل

پاكات ساعت  9الی  14روز یکشنبه مــورخ  1400/7/4در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه

دفتر مرکزی تهران می باشد .ضمناً بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه در روز یکشنبه مورخ  1400/6/28مقرر

شده است .شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون
جبران خسارت مختار میباشد.

کمیسیون معامالت
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

نمایندگان مجلس روزشنبه هفته جاری درجلسه بررسی
ماده  ۱۱از فصل دوم طرح تقویت امنیت غذایی کشور ،به
اضافه شدن تبصرهای مبنی بر ساخت استخر تنظیمی،
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اتاق نگهبانی و انبار در مزارع کشاورزی بدون تغییر کاربری
رای مثبت دادند.

چارسوق

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

مشکل کمبود نهادههای دامی حداکثر تا  ۲هفته دیگر مرتفع می شود
معاون امور بهبود تولیدات دام وزیر جهاد

مجددا سرشماری و آمار دقیق و به روز در سیستم

کشاورزی اعالم کرد :نهادههای دامی در حال

بارگذاری شود و بر اساس آن سهمیه شش ماهه دوم

بارگیری از بنادر کشور است و ظرف یک تا

سال که دسترسی به مراتع کمتر است ،اختصاص

دو هفته آینده مشکل کمبود مرتفع میشود.

یابد .معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بهبود تولیدات

به گزارش ایرنا ،مرتضی رضایی گفت :خشکسالی

دام همچنین در نشست خود با دامداران شهرستان

امسال در  ۵۰سال گذشته بی سابقه بود و همین امر

دماوند بیان داشت :با توجه به طرح مشکل مربوط به

نیاز به نهاده و خوراک دستی دام را افزایش داده است.

نهادههای دامی ،ذکر این مطلب حایز اهمیت است که

وی همچنین در خصوص کم بودن سهمیه نهادههای

مشکالت مشترکی در کشور اعم از خشکسالی وجود

دامی به دامداران شهرستان فیروزکوه اشاره کرد و

دارد که بحث تحریم نیز به آن دامن زده و بر این

گفت :این مهم نیز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت

مشکالت افزوده که در این راستا تخصیص سهمیه

و مقرر شد با توجه به اینکه جمعیت دامی ثبت شده

نهادهها بر اساس سرشماری دامها ،تایید دستگاههای

در سیستم مرکزی نسبت به دام موجود کمتر است،

دولتی و تشکلهای مربوطه است .وی ادامه داد:

ارزش غذایی خوراک آماده دام باالست و این خوراک
در نظر گرفته شده تا دامداران بتوانند به سالمت از
شرایط خشکسالی عبور کنند و در این خصوص باید
نظارت الزم صورت گیرد.
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موجود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
انرژی اتمی ایران در حاشیه کنفرانس

شبانه لغو شد

عمومی آژانس با مدیرکل دیدار میکند
و مدیرکل نیز در آینده نزدیک به تهران

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از لغو

سفر میکند تا مشورتهای سطح باال با

محدویتهای تردد شبانه خبر داد و گفت :رفع

هدف تقویت همکاریهای میان ایران

محدودیتهای تردد شبانه به این معنی نیست

و آژانس در حوزه های مختلف و بحث

ط مربوط به
که با ترددهای غیرضروری ،احتیا 

در خصوص موضوعات فعلی مورد عالقه

فراگیری کرونا را کنار بگذاریم .علیرضا رئیسی

متقابل ،با دولت جمهوری اسالمی ایران

در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد :اعمال هر

داشته باشد.

محدودیتی با هدف سالمت مردم بود و اگر

به بازرسان آژانس اجازه داده میشود

منع تردد شبانه ایجاد شد برای این بود که

تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات

دورهمی های صورت نگیرد و بدنبال آن شیوع

نظارتی مشخص شده و جایگزینی

کرونا گسترش نیابد .او گفت :باید توجه کرد که

کارتهای حافظه آنها که تحت مهر

ایجاد هر محدودیتی به خاطر حفظ سالمت

و موم مشترک در ایران نگهداری

مردم بوده است .رئیسی ادامه داد :با توجه به

میشوند ،اقدام کنید .چگونگی و زمان
انجام این اقدام ،مورد توافق دو طرف

| مهر |

لغو منع تردد به این معنا نیست که دورهمی ها

قرار گرفت».

با برداشتن منع تردد در خیابان نچرخند و فقط
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :نکته
دیگر اینکه مردم بدانند با تزریق واکسن ایمنی
کامل را ندارند و بر این باور نباشند که می توانند
ماسک نزنند .او در پاسخ به سوال مجری با
تاکید بر اینکه پس شما لغو منع تردد را اعالم

ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر سر برخی مسائل فنی نظارتی بیانی ه مشترکی را منتشر کردند

نماینده شهریار در مجلس شورای
اسالمی :موافقت با سفر رافائل
گروسی به ایران هم موجب
تعجب بود و هم موجب تأسف،
چرا باید بعد از انتشار گزارش

بیایند تا بتوانند اقداماتی را بر روی دوربینهای نظارتی تاسیسات هستهای در ایران انجام دهند و کارتهای حافظه قدیمی

که پیش از این اعالم شده ،برابر تصمیم

زرد و آبی ممنوع بوده و خودروهای غیرمجاز
 ۲۰۰هزار تومان جریمه میشوند .سخنگوی
ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین با اشاره به
برنامهریزیهای صورت گرفته جهت فعالیت
شبانهروزی مراکز واکسیناسیون کرونا و تسریع
واکسیناسیون علیه کووید  19در کشور به ایسنا
گفت :اسامی این مراکز توسط دانشگاههای
علوم پزشکی مربوطه اعالم میشود.

مقامات سازمان ملل به
کابل بازگشتند

شبکه خبری الجزیره روز یکشنبه به نقل از

حامل تیمهای سازمان ملل بودند و ماه گذشته
آمدند .به دنبال ورود طالبان به کابل ،پایتخت
افغانستان در تاریخ  ۱۵اوت ،هیات سازمان
ملل در کنار بسیاری از سازمانهای بینالمللی

همکاری مثبت میان ایران
و آژانس برای ادامه عملیات
تجهیزات فنی آژانس خیلی
مهم است و این گارانتی مهمی
برای ایران و جهان است تا
توافقات مثبت بعدی ادامه
یابد این همکاری سازنده برای
همکاریهای صلحآمیز بعدی
موثر است

دالیل امنیتی از کابل خارج کردند.

رئیس سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی:

رشته محیطبانی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سفر رافائل گروسی رئیس آژانس

ایسنا او تاکید کرد که مسایل فی مابین

دهند».

بینالمللی انرژی اتمی به تهران منجر به

اساسا فنی است «:تفاهم کردیم در

او از گفتوگوی مثبت و عمیقی که با

صدور بیانیهای مشترک شد.

اجالس آینده(کنفرانس عمومی) شرکت

محمد اسالمی داشته است قدردانی کرد

این بیانیه و صحبتهای گروسی و

کنیم و در حاشیه اجالس مذاکرات خود

و گفت« :ما باید درباره مسائل مختلف با

محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی

را ادامه دهیم».

هم مذاکره و تبادل نظر داشته باشیم».

اتمی در کنفرانس خبری از پیشرفت

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین

بر اساس گفته گروسی در کمتر از 2

گفتوگوها میان ایران و این آژانس

از

کارتهای

هفته دیگر کنفرانس عمومی آژانس

بینالمللی خبر میدهند که این مساله

حافظه دوربینهای نظارتی خبر داد و

بینالمللی انرژيی اتمی در وین برگزار

میتواند بر روند مذاکرات برجامی وین

گفت«:قرار شد تیم فنی مربوطه بعد از

میشود ،قرار است در این کنفرانس

تاثیر مثبتی داشته باشد.

توافق به ایران بیایند تا بتوانند اقداماتی

محمد اسالمی سرپرستی هیأت ایرانی

پس از گزارش گروسی در مورد ایران به

را که باید برای دوربین ها به لحاظ فنی

را بر عهده داشته باشد و در حاشیه

شورای حکام و اظهار نگرانی او در مورد

انجام بدهند را انجام و کارتهای حافظه

این مسئله که ممکن است دولت جدید

طبق روالی که طبق پادمان است و در

بینالمللی بپردازد پس از آن گروسی

امکان نظارتهای توافق شده را محدود

ایران نگهداری و پلمب میشود همان

دوباره برای گفتوگوی سطح باال با

میان کشورهای

جا کارتهای قدیمی را پلمب کنند و

مقامات ایرانی به ایران برمیگردد.

اروپایی و آمریکا و همچنین روسیه

کارتهای جدید حافظه را در دوربینها

گروسی هم گفتوگوهای با هیات

انجام شد و احتمال صدور بیانیهای علیه

نصب کنند که روال جاری و طبیعی در

ایرانی در سازمان انرژی اتمی را مثبت

ایران در برخی رسانهها مطرح شد.

سیستم نظارتی آژانس است».

ارزیابی کرد و افزود« :همکاری مثبت

مدیرکل آژانس در گزارش به شورای

اسالمی اظهار کرد که برای ایران آنچه

میان ایران و آژانس برای ادامه عملیات

حکام آژانس ،مدعی شده بود که

حائز اهمیت است ،اعتمادسازی است

تجهیزات فنی آژانس خیلی مهم است

بازرسیهای این سازمان از مراکز

و این که اعتماد متقابل بین ایران و

و این گارانتی مهمی برای ایران و جهان

هستهای ایران به طور چشمگیری

آژانس وجود داشته باشد و آژانس

است تا توافقات مثبت بعدی ادامه یابد.

کاهش یافته و با محدودیت جدی

طبق توافق در جهت پیشبرد برنامه های

این همکاری سازنده برای همکاریهای

مواجه شده است.

هستهای ایران نقش موثرتری ایفا کند

صلحآمیز بعدی موثر است».

پس از این گفتوگوها ،مقامات ایرانی از

و به پیشرفت فناوری هستهای ایران

سفر یک روزه رئیس سازمان بینالمللی

کمک کند.

انرژی اتمی به ایران خبر داند .این

رافائل گروسی هم پس از دیدار با

اولین سفر این مقام بینالمللی به تهران

اسالمی بر لزوم گفتوگو میان ایران و

پس از آغاز به کار دولت سیزدهم است.

آژانس در موضوعات مختلف تاکید کرد

محمد اسالمی ،رئیس سازمان انرژی

و توضیح داد«:این بازدید بسیار برای

اتمی پس از دیدار با رافائل گروسی

من مهم است چون بعد از روی کار آمدن

مذاکره بین دو طرف را سازنده خواند و

دولت جدید در ایران است .این بدان

گفت«:قرار شد مدیرکل آژانس در آینده

معناست که ایران و آژانس باید با هم

نزدیک به تهران سفر کند ».به گزارش

کار کرده و همکاری خود را گسترش

کاردانش خبر داد.

در مورد برنامه ریزیها برای رشته کاردانش گفت:

رئیسجمهور با تاکید بر اینکه اراده ایران و

برنامه چهارم ما در شاخه کاردانش است که ۶
رشته جدید طراحی شده و برخی استانداردها
اصالح شده است .عنوان این رشتهها عبارتند
از محیطبانی ،بهداشت دام روستایی و عشایر،
تعمیر و نگهداری دام و طیور ،چهره پردازی و
تعمیرات ناوگان خط سازههای ریلی است .این
موارد در ذیل برنامه ریزی تحولی است .ملکی

عنوان درسی تولید کردیم که اکنون در همین
دانشآموزی هنوز نتوانسته ثبت نام کند تا ۳۱
شهریور میتواند اقدام کند .با این رویه هیچ
داش آموزی بدون کتاب نخواهد بود در هیچ
جایی غیر از این مسیری که گفته شده ،کتاب
درسی توزیع نخواهد شد.
رئیس سازمان پژوهش درباره اجرای آزمایشی
تدریس زبان فرانسوی و آلمانی در پایه هفتم
گفت :اقدام دیگر ما اجرای آزمایشی تدریس
دروس آلمانی و فرانسوی در پایه هفتم است .ما
باید اقدامی داشته باشیم تا دانش آموزان عالوه
بر انگلیسی با توجه به عالقه خود زبان آلمانی
یا فرانسوی را بیاموزند زیرا نباید در انحصار زبان
انگلیسی بود .البته محدودیتی داریم که آن هم
معلمان مناسب برای تدریس در این دو درس
است.

این سفر گروسی و مذاکرات میان
او و سازمان انرژی اتمی ایران با
مخالفتهایی هم روبهرو شد ،نماینده
شهریار در مجلس شورای اسالمی در
مورد سفر رئیس آژانس بینالمللی
انرژی اتمی گفت« :موافقت با سفر
رافائل گروسی به ایران هم موجب
تعجب بود و هم موجب تأسف .چرا
باید بعد از انتشار گزارش مغرضانه
اخیر سازمان با سفر گروسی موافقت
میشد ؟ »
به گزارش ایسنا ،حسین حق وردی
معتقد است که گروسی با اعتبار آژانس
را در حد یک رسانه صهیونیستی پایین
آورده است و نباید در دولت جدید همان
امتیازدهیهای یک طرفه قبلی تکرار
شود «:آژانس باید در رفتارش تجدیدنظر
کند.

اطالعیهای که منتشر کرده ،اعالم کرده است« :به اطالع
عموم هموطنان عزیز میرساند با وجود زمان بسیار کوتاه
باقیمانده تا ایام اربعین ،تا این لحظه هیچ مجوز رسمی
از سوی دولت عراق برای شرکت مشتاقان ایرانی در
مراسم اربعین حسینی صادر نشده و دستورالعملی نیز
برای صدور روادید ابالغ نشده است؛ لذا با لحاظ فرصت
اندک باقیمانده ،کمیته اعزام ستاد مرکزی اربعین در
نظر دارد از ساعت  ۹صبح روز دوشنبه  ۲۲شهریورماه به
منظور آمادگیهای الزم ،از طریق سامانه سماح به آدرس
 samah.haj.irو به صورت غیرحضوری "موقتا" مبادرت

تزریق کرده باشند و با توجه به بسته بودن مرزهای
زمینی صرفا مجاز به تشرف از طریق هوایی خواهند
بود .داشتن گواهی نتیجه منفی آزمایش پیسیآر
( )PCRبرای مسافرت مورد نیاز است .ثبتنام قطعی
براساس ظرفیت و شروطی که کشور عراق اعالم کند،
انجام میشود و در صورتی که تعداد افرادی که پیش
ثبتنام کرده باشند بیش از ظرفیت تعیینشده توسط
کشور عراق باشد ،در این صورت متناسب با ظرفیت
اختصاصیافته تصمیمگیری و اطالعرسانی خواهد

نباید

تسلیم

در متن بیانیه مشترک آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و سازمان انرژی
اتمی ایران آمده است «:طرفین ،روح
همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت
تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی
به موضوعات فیمابین در فضایی
سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری
و تاکید مجدد قرار دادند.
در چارچوب تعامالت و همکاریهای

قطعیت در تشرف متقاضیان نیست و تصمیمگیری در
این خصوص به مجوز رسمی دولت عراق و ستاد مرکزی
اربعین منوط خواهد بود .از تمام مشتاقان درخواست
میشود با توجه به بسته بودن مرزها ،به هیچوجه به
مرزهای کشور مراجعه نکنند ».سازمان حج و زیارت یا
همان کمیته اعزام در ستاد اربعین ،هفته گذشته برای
پیش ثبتنام در اربعین نیز فراخوان داده بود ،اما پس
از آنکه دولت عراق با اختصاص سهمیه محدود اربعین
برای ایران موافقت کرد ،پیش ثبتنام این سفر نیز
متوقف شد .دولت عراق درحالی که سال گذشته اربعین
را بدون حضور زائران خارجی برگزار کرد ،امسال با سفر
 ۳۰هزار زائر ایرانی و  ۱۰هزار زائر از دیگر کشورها به
مناسبت اربعین موافقت کرد .ستاد اربعین در ایران نیز
تصمیم گرفت این سهمیه را به موکبداران و کمیتههایی
که وظیفهای داخل عراق دارند ،اختصاص دهد و از بین
این گروه ،فقط افرادی اعزام شوند که دو دز واکسن کرونا
را دریافت کرده ،بیماری زمینهای نداشته و هنگام سفر
نتیجه منفی تست کرونا را همراه داشته باشند.

زیادهخواهیهای

سفر اما به نظر میرسد تعداد موافقان
داخلی و خارجی آن بیشتر باشد و سبب
شود که مذاکرات برجامی وین بیشتر به
سمت یک توافق دوباره حرکت کند.
همانطور که میخائیل اولیانوف نماینده

توافق جدید

تاکید میشود انجام پیش ثبتنام به هیچوجه به معنای

رئیس دادگاه انقالب درگذشت

آژانس شد ».با وجود انتقادات به این

روسیه در سازمان های بین المللی در
وین درباره توافق جدید ایران و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی فت« :این یک
موضوع فنی اما بسیار مهم است.
به آژانس کمک میکند همچنان از
برنامه هستهای ایران مطلع باشد.
همچنین برای ایران هم به همان اندازه
اهمیت دارد ،از این نظر که میتواند مانع
گمانهزنیهای بیاساس شود».

رئیس دادگاه انقالب اسالمی تهران درگذشت .به گزارش
ایسنا ،قاضی زرگر رئیس دادگاه انقالب اسالمی تهران
درگذشت .مرکز رسانه قوه قضائیه در این باره اعالم کرده
است« :قاضی زرگر در آبان ماه سال گذشته جانشین
حجتاالسالم و المسلمین غضنفرآبادی در سمت ریاست
دادگاه انقالب اسالمی تهران شده بود .او همچنین
ریاست شعبه  36تجدیدنظر دادگاه انقالب تهران و شعبه
دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفاسد
اقتصادی را برعهده داشت .قاضی زرگر در  20اردیبهشت
سال  58با حکم حضرت امام خمینی (ره) ،حاکم شرع
در زمینه مبارزه با مواد مخدر تهران شد و در سال  60به
سرپرستی دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران منصوب
شد .این قاضی باسابقه طی سالهای  70تا  72جانشین
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کل کشور نیز بود».

شامل موارد اقتصادی ،فرهنگی و موارد دیگر

لغو روادید میان ایران و عراق

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ایام توزیع کتاب درسی انجام میشود .اگر هر

گروسی به ایران

رئیس جمهور خبر داد:

به گزارش ایلنا ،نشست خبری «حسن ملکی»

 ۱۴۶میلیون کتاب در سطح کشور در قالب ۹۴۵

که مسئولیت آن با سازمان حج و زیارت است در تازهترین

سیاست خارجی

از طراحی رشته جدید محیطبانی برای شاخه

درباره آمار ثبت نام کتب درسی گفت :امسال

توافق

برای

تعویض

کنفرانس به ادامه مذاکرات با آژانس

کند ،گفتوگوهایی

و سفارتخانه کشورها ،هیات های خودشان را به

به کاردانش اضافه شد

سازمان حج و زیارت ،کمیته اعزام ستاد مرکزی اربعین

واکسن کرونا از طریق وزارت بهداشت انجام میشود.

انتقاد نماینده مجلس از سفر

تا سه بامداد در معابر تمام شهرهای کشور با

افغانستان را ترک کردند ،در فرودگاه کابل فرود

اربعین را آغاز کند .به گزارش ایسنا به نقل از روابطعمومی

شد .استعالمهای الزم برای دریافت تایید تزریق دو دُ ز

را پلمب کنند و کارتهای جدید حافظه را در دوربینها نصب کنند.

هر وضعیت کرونایی اعم از قرمز ،نارنجی،

گفت :دو هواپیمای متعلق به سازمان ملل که

گروسیموافقت میشد؟

در این بیانیه بر سر مسائل فنی نظارتی آژانس توافقی صورت گرفت که بر اساس آن تیم فنی آژانس میتوانند به ایران

ستاد ملی مقابله با کرونا ،تردد از ساعت ۲۲

این منبع در فرودگاه کابل به شبکه الجزیره

مغرضانه اخیر سازمان با سفر

|پیام ما| بیانیهای مشترک ،دست آورد اولین سفر رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی در دولت سیزدهم به تهران بود.

مردم بیرون نیایند ،مگر در همان ساعات منع

فرودگاه کابل به زمین نشستند .به گزارش ایسنا،

ویزا ابالغ نشده است ،اما قصد دارد پیش ثبتنام سفر

ملی مدیریت بیماری کرونا ،هر دو دُ ز واکسن کرونا را

توافق برای تعویض حافظه دوربینهای نظارتی

تردد برای تزریق واکسن بیرون بیایند .همانطور

افغانستان این کشور را ترک کرده بودند ،در

در مراسم اربعین را صادر نکرده و دستورالعمل صدور

رسانهها به نقل از دولت عراق و همچنین مصوبه ستاد

میکنم که منع تردد برداشته شده است ،اما

سازمان ملل که ماه گذشته بعد از سقوط دولت

تا این لحظه ،مجوز رسمی برای حضور زائران ایرانی

بیماری زمینهای بوده و براساس شرایط منتشرشده در

میکنید ،تصریح کرد :البته من یواشکی اعالم

منابع گزارش داد ،دو هواپیمای حامل مقامهای

سازمان حج و زیارت با آنکه اعالم کرده دولت عراق

به پیش ثبتنام از آن دسته از متقاضیانی کند که فاقد

برگزار شود و خواهش ما از مردم این است که
برای تزریق واکسن کرونا از منزل خارج شوند.

آغاز پیشثبتنام اربعین

مرتبط تداوم دهند .در همین راستا،

محدودیتهای تردد

اینکه مراکزواکسیناسیون افزایش یافته و مراکز

فیمابین،

طرفین

تصمیم

گرفتند دیدارهای متقابل را در سطوح

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

شبانه روزی هم ایجاد شده است برداشتن و
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رئیسی :آقای الکاظمی از لغو
روادید بین دو کشور خبر داد که
این خبر خوبی بود اراده ایران
و عراق توسعه کریدور ریلی و
ارتباط شلمچه با بصره است که
با دستور ایشان قرار است به
سرعت انجام شود

تاثیرگذار باشد.

وزیر با توجه به اینکه عاشقان اباعبدهللا

عراق توسعه مناسبات دوجانبه است ،گفت:

او اضافه کرد :آنچه در نشستهای تخصصی

بتوانند از این زیارت استفاده کنند و عده

نخست وزیر عراق وعده داد تعداد زائران

تخصصی بین وزیران دو کشور و نشست بین

داد تعداد زائران را تا میزانی که امکان دارد،

ایرانی برای حضور در مراسم اربعین حسینی

من و نخست وزیر مطرح شد ،همه در جهت

افزایش یابد.

افزایش یابد.

توسعه مناسبات است و تصمیماتی گرفته

رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد روابط دو

به گزارش ایرنا ،سید ابراهیم رئیسی روز

شد که امیدواریم این تصمیمات هرچه

کشور افزایش یابد و علیرغم خواست

یکشنبه پس از نشست با مصطفی الکاظمی

سریعتر به اجرا در بیاید.

دشمنان دو کشور همواره شاهد روابط خوبی
بین دو کشور ایران و عراق باشیم.

نخست وزیر عراق و همچنین نشست وزیران

رئیس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد:

دو کشور در جمع خبرنگاران گفت :مناسبات

آقای الکاظمی از لغو روادید بین دو کشور

در ادامه این نشست نخست وزیر عراق

جمهوری اسالمی ایران و کشور دوست و

خبر داد که این خبر خوبی بود .اراده ایران و

هم با بیان اینکه به دنبال رهایی از تمام

برادرمان عراق مناسبات بسیار خوبی است

عراق توسعه کریدور ریلی و ارتباط شلمچه با

تبعات جنگهای بیهوده و بیاساسی

که این مناسبات در حوزههای سیاسی،

بصره است که با دستور ایشان قرار است به

هستیم که در دوره دیکتاتوری شروع شد،

اقتصادی و فرهنگی است اما به نظر ما این

سرعت انجام شود و این موضوع با پیگیری

گفت :از جمهوری اسالمی که از لحظه

مناسبات میتواند بیشتر توسعه یابد.

وزیران مربوطه در ایران و عراق به سرعت

نخست در مبارزه با داعش در کنار ما ایستاد

او ادامه داد :در این نشست آنچه بین ما

دنبال میشود.

مطرح شد اراده دو کشور برای توسعه

او روابط مالی و پولی بین دو کشور را از دیگر

مصطفی

مناسبات بین ایران و عراق است .امروز

محورهای رایزنیهای خود با الکاظمی ذکر

مجموعهای از پروندهها را در راستای

ارتباط ما با عراق فقط یک ارتباط همسایه

کرد و گفت :قرار است پس از پیگیریهای

گسترش روابط و تاکید بیشتر بر روابط

نیست بلکه اعتقاد در باورها ،قلبها و عمیق

انجام شده این موضوع دنبال شود.

تاریخی دو ملت بررسی کردیم و به دنبال

دو کشور ،دو ملت و دو دولت با یکدیگر

رئیسجمهوری اضافه کرد :نکته دیگر اینکه

این هستیم این نقاط اشتراک را به اموری

است و معتقدیم این مناسبات میتواند

در آستانه اربعین حسینی هستیم و وضعیت

که به مصلحت و منفعت دو کشور منجر

در حوزههای مختلف توسعه پیدا کند.

کرونایی نهتنها برای دو کشور بلکه برای کل

شود ،تبدیل کنیم.

رئیسجمهور با بیان اینکه روابط ایران و

جهان است.

الکاظمی اضافه کرد :بین عراق و جمهوری

عراق تنها به دو کشور ختم نمیشود ،اظهار

رئیسی با مهم توصیف کردن حفظ و صیانت

اسالمی  ۱۴۰۰کیلومتر مرز مشترک وجود

کرد :نقش آفرینی دو کشور در منطقه ،جهان

از زائران گفت :این مساله محدودیتی در

دارد اما روابط بین ایران و عراق بسیار

و ارتباطات بینالمللی هم میتواند بسیار

عراق ایجاد کرد در عین حال آقای نخست

عمیقتر و گستردهتر از مرز مشترک بوده و

سپاسگذاری

میکنم.

الکاظمی

اظهار

کرد:

امروز

و روابط خود را گسترش دهیم.

میشود.

او گفت :در اینجا میخواهم از همه کسانی

او درباره محورهای گفتوگوها خود را

که در جنگ با داعش -که نیروی سیاه

نخست وزیر عراق گفت :امروز مجموعه

و خوارجاند -در کنار ملت عراق ایستادند،

ای از پروندههای اقتصادی و پروژههای

تشکر کنم و از جمهوری اسالمی که از لحظه

استراتژیک بین دو کشور از جمله ارتباط

نخست در مبارزه با نیروهای سیاه در کنار ما

خط آهن بصره  -شلمچه را بررسی کردیم.

ایستاد ،سپاسگذاری میکنم.

همچنین تبادالت تجاری بین دو کشور و

الکاظمی با تاکید بر این که موضع عراق

گسترش آن به نحوی که به مصلحت دو

نسبت به جمهوری اسالمی و ملت ایران

کشور باشد را مورد بررسی قرار دادیم.

پایدار و ثابت است ،گفت :حکومت و ملت

الکاظمی تاکید کرد :ملت من در پی ایجاد

عراق در همه چالشها و مشکالت و شرایط

یک فرهنگ دموکراتیک در عراق بوده و

مختلف در کنار ملت و حکومت ایران

خواهان تقویت روابط با همه همسایگان

میایستد .نخست وزیر عراق افزود :عراق از

خود است و به دنبال این هستیم که از تمام

همه تالشهای جمهوری اسالمی در توسعه

تبعات جنگهای بیهوده و بیاساسی که در

روابط و گفتوگوهای مختلف تشویق و

دوره دیکتاتوری شروع شد رهایی پیدا کنیم

حمایت میکند.
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در جلسه علنی مجلس درباره تاخیر چهارماهه حقوق جنگلبانان به وزیر جهاد تذکر داده شد

نیافته و همین امر پرداخت حقوق نیروهای
حفاظتی را تحتالشعاع قرار داده بود .هرچند

حقوق قرقبانان قراردادی ،گرفتار بروکراسی

ادامه از صفحۀ 1

در نهایت «در ابتدای سال  1400تمهیدات الزم

بحران تغییر

از طرق مختلف برای تامین حقوق سه تا

کاربری اراضی

چهار ماهه اول سال جاری اتخاذ و از طریق
شرکتهای طرف قرارداد پرداخت شده است».

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها :سازمان پنج ماه اعتبار نداشت و در نهایت با تنخواه سازمان برنامه و بودجه موفق به

بدون شک ،تداوم این تغییرات ناخوشایند،

پیگیرمابقی حقوق معوقه هستیم

تشدید و گسترش جغرافیایی پدیدههای

اکبری فرمانده یگان حفاظت محیط زیست

پرداخت حقوق نیروهای شرکتی شدیم

بیابان زایی ،سیل و ریزگرد که امروزه در ایران

میگوید ،نیروهای زیر نظر شرکتهای طرف

با آن سر و کار داریم و روز به روز بر دامنه

قرارداد  3500نفر هستند و گاهی شمارشان تا

و شدت آن افزوده می شود خود شاخص

چهار هزار نفر میرسد .در حال حاضر در خط

گویایی از پیامدهای تغییر کاربری اراضی

مقدم ماموریت حفاظت از جنگلها و مراتع،

است .این مسئله ،چالش اصلی پایداری

 ۳۷۰۰نفر شامل نیروهای حفاظتی ،قرقبانها

کشاورزی و محیط زیست بوده و در صورت

و دیدهبانهایی هستند که در قالب شرکتهای

ادامه روند فعلی ،بحرانهای ملموستری از

مختلف مشغول انجام وظیفه هستند .این

قبیل نایابی منابع آب ،مهاجرت و خسارات

نیروها در انجام ماموریتهای حفاظتی نظیر

هنگفت اقتصادی دور از انتظار نخواهند بود.

اطفای حریق ،مبارزه با قاچاق چوب ،مقابله

تغییر

با تخریب و تصرف اراضی ملی نقشآفرینی

عرصههای جنگلی و مرتعی به زمینهای

میکنند.

کشاورزی ،خشکاندن چمنزارها ،تاالبها

اینطور که فرمانده یگان سازمان جنگلها

و حریم رودخانهها به اراضی آبی ،تغییر

میگوید معموال هر سال تا مردادماه ،پرداخت

کاربری مخروط افکنهها ،کوهستانها،

حقوق با مشکل همراه است اما «از ماه پنج

تخریب سواحل و گسترش غیراصولی

و شش ،با تخصیص اعتبارات الزم ،مسئله

و بیبرنامه مراکز مسکونی و صنعتی

حل میشود و روی روال میافتد» .او توضیح

برشمرد .منابع آبی نیز متاثر از تغییر

میدهد« :نیروهای سازمانی شامل نیروهای

کاربری اراضی است .در جامعه امروز

رسمی و پیمانی و قراردادیاند .نیروهای رسمی

با بحران جدی تغییرات کاربری اراضی

مانند کارمندان دولت حقوق میگیرند .اما

روبهرو هستیم اگر در زمینه فرهنگ عدم

نیروهای قراردادی ما که زیر نظر شرکتهای
طرف قرارداد هستند ،دریافت حقوق متفاوتی
دارند و مشکل ما دقیقا درباره همین همین
شرکتیهاست ».به گفته او بیشتر این نیروهای
| فارس |

شرکتی با توجه به گستردگی کار در جنگلها
هیرکانی ،در این منطقه حضور دارند .اکبری
ادامه میدهد« :شرکتها در قرارداد با نیروها
قید میکنند که تا سه ماه موظف به پرداخت

|پیام ما| در جلسه علنی مجلس صحبت از تاخیر چهار ماهه در پرداخت حقوق این نیروهای حفاظتی به میان آمده است .در حالی که

| نویسنده |

معاون سازمان جنگلها در روزهای گذشته خبر داده بود که مطالبات نیروهای حفاظتی ،به زودی پرداخت میشود ،دیروز نماینده

| سمت |

قرقبانان قراردادی در ماههای گذشته مشکالت معیشتی جدی برای این نیروهای حفاظتی به وجود آورده است .با این همه فرمانده

مردم بهشهر در تذکری به وزیر جهاد به تاخیر چهار ماهه در پرداخت حقوق جنگلبانان اشاره کرد .مسئله تاخیر حقوق جنگلبانان و
یگان حفاظت محیط زیست به «پیامما» میگوید با تخصیص اعتبارات بخش زیادی از مطالبات معوقه پرداخت شده است.

موضوع تاخیر در حقوق نیروهای جنگلبان در
روزهای پایانی حضور مسعود منصور به عنوان
رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری و
زمزمههای آمدنش به سازمان محیط زیست در
مجلس مطرح شده است .مسئوالن سازمان
جنگلها که در روزهای گذشته اظهار نظرهایی
درباره حقوق جامانده جنگلبانان داشتهاند ،قرار
است فردا (دوشنبه) در مراسمی با حضور وزیر
جهاد کشاورزی از جنگلبانان قدردانی کنند .در
همین حال در نشست علنی دیروز (یکشنبه21 ،
شهریورماه) مجلس شورای اسالمی ،غالمرضا
شریعتی اندراتی ،نماینده مردم بهشهر ،نکا و
گلوگاه در تذکری شفاهی خطاب به وزیر جهاد

کشاورزی گفت« :پرداخت حقوق محیطبانان و

استانها تا چهار ماه حقوق نگرفته بودند .رئیس

جنگلها خبر داد که بخشی از مطالبات نیروهای

جنگلبانان با قید فوریت باید در دستور کار قرار

سازمان جنگلها پیگیریهایی کرد و در نهایت

حفاظتی ،به زودی پرداخته میشود .او گفت« :با

گیرد .همه درباره حفظ محیط زیست و جنگلها

توانستیم از سازمان برنامه و بودجه تنخواهی

پیگیریهای مستمر رئیس سازمان جنگلها و

دغدغه داریم اما در عمل خالف واقع انجام

بگیریم و حقوق معوقه همه استانها پرداخت

توجه سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل

میشود ،متاسفانه این عزیزان که شبانهروز از

شود ».با این همه هنوز حقوق نیروهایی

کشور بهزودی از محل تنخواه دریافتی از خزانه،

جنگلها حفاظت میکنند حدود  4ماه است

حفاظتی به طور کامل پرداخت نشده است،

بخشی از مطالبات معوقه حقوق نیروهای

که حقوق خود را دریافت نکردهاند».رضا اکبری،

چنان که اکبری میگوید« :در حال حاضر بیشتر

حفاظتی سازمان جنگلها پرداخت میشود».

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع و

استانها حقوق را دریافت کردهاند و در بین آنها

به گفته او با تامین بخشی از اعتبارات مربوط

آبخیزداری میگوید موضوع تاخیر چهارماهه در

که حقوق معوقهشان پرداخت نشده ،حقوق یک

به حقوق نیروهای حفاظتی و این اعتبارات نهم

پرداخت حقوق جنگلبانان صحت داشته اما در

ماه شماری از افراد باقی مانده است».

شهریور به استانها برای پرداخت به شرکتهای

روزهای گذشته ،با توجه به تخصیص اعتبارات،
حقوقهای بازمانده پرداخته شده است .او به
«پیام ما» توضیح میدهد« :نیروها در بعضی از

پنج ماه بدون اعتبار

دو هفته پیش عبدالرضا بازدار ،معاون
برنامهریزی ،توسعه مدیریت و منابع سازمان

تاوان بیتوجهی به حق طبیعت

نزدیک شدن حیوانات وحشی به زیستگاههای انسانی
در پی کشته شدن یک قالده خرس قهوهای

 -از کشته شدن یک قالده خرس قهوهای

این زمینه به نتیجه قطعی نرسیدهایم اما به

در شهرستان فیروزکوه طی روزهای گذشته،

در مناطق طبیعی این شهرستان خبر داد .در

احتمال زیاد تعارض بین انسان و حیوان علت

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش

شرایطی این اتفاق افتاد که به نظر میرسد این

کشته شدن خرس بوده است چون اگر این

استان تهران از احتمال وقوع این اتفاق به

گونه به علت نزدیکی به زیستگاههای انسانی

حیوان به قصد شکار هدف قرار گرفته بود،

علت وجود تعارض بین انسان و حیوان خبر

مورد هدف قرار گرفته شده است این در

شکارچیان الشه را باید میبرند اما این اتفاق

داد و نزدیکی گونهها به زیستگاههای انسانی

حالیست که حیوانات معموال در فصلهای سرد

نیفتاده و الشه دست نخورده است .او با اشاره

را هزینهای عنوان کرد که انسانها به علت

برای یافتن غذا احتمال دارد به زیستگاههای

به کمآبی و خشکسالی سال جاری اظهار کرد:

استفاده از حقآبه محیط زیستی باید بپردازند.

انسانی نزدیک شوند.محمد کرمی با بیان اینکه

امسال شرایط آب و هوایی کشور و از جمله
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هنوز بررسیها برای کشف علت کشته شدن

شهرستان فیروزکوه متفاوت بوده است .این

حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه

خرس ادامه دارد،به ایسنا اظهار کرد :هنوز در

مشکالت را سالهای قبل کمتر داشتیم اما کم

طرف قرارداد ابالغ شد.
بر اساس توضیح او در طول پنج ماه گذشته
هیچگونه اعتباری به سازمان جنگلها تخصیص

آبی و خشکسالی امسال باعث شده شرایط

حقوقها هستند اما گاهی این تعهد را رعایت
نمیکنند و خالفش عمل میکنند .حقوق و
بیمه این نیروها با ما نیست ،با شرکتی است
که اعتبارش را ما میدهیم و آنها باید حقوق
نفرات را بدهند .اما با توجه به اینکه اعتبارات
از مرداد بهروز میشود ،در تامین آن به مشکل

کاربری

زمین،

شامل

فرمانده یگان سازمان جنگلها:
شرکتها در قرارداد با نیروها
قید میکنند که تا سه ماه
موظف به پرداخت حقوقها
هستند اما گاهی این تعهد
را رعایت نمیکنند .با توجه
به اینکه اعتبارات از مرداد
بهروز میشود و به شرکتها
میپردازیم ،آنها هم در پرداخت
حقوق به مشکل برمیخورند

تغییر کاربری اقدامی صورت نگیرد ،در
سال های پیش رو جدیتر نیز خواهد
بود .امروزه مسئله تغییر کاربری اراضی
در بسیاری از مناطق جهان به ویژه ایران
به یک بحران جدی تبدیل شده که این
امر بازنگری مجدد در وضعیت و تعیین
آمایش سرزمین را به عنوان یک ضرورت
میطلبد .آمایش ،به معنی هنر یا فن
جای دادن با نظم و ترتیب و آراسته
کردن همراه با آیندهنگری انسانها،
فعالیتها ،زیرساختها و وسایل ارتباطی
در خدمت انسانها در فضای یک کشور
با در نظر گرفتن الزامات طبیعی ،انسانی
و اقتصادی است .مدیریت نادرست و

میخوریم».

نارساییهای قانونی ،موجب شتاب تغییر

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها با بیان

کاربری اراضی شده است .تداوم زندگی

این موارد میگوید« :تخلف از تعهد پرداخت

منوط به تحولی بنیادین در ساختار

حقوقها عمومیت ندارد .بعضی استانها یک

قانونی ،تحقیقاتی ،آموزشی در قالب

تا چهار ماه حقوقشان بازماند اما با تنخواه

مدیریت جامع و فراگیر است .بنابراین

دریافتی از سازمان برنامه و بودجه پرداخت

استفاده از اراضی بر حسب استعداد و

شد و نهایتا یکی دو ماه بدهکاری مانده است.

قابلیت آنها در چهارچوب یک برنامه

این مشکل در سالهای گذشته به همین شکل

ریزی صحیح مدیریتی میتواند از هدر

بوده است .او دست آخر درباره مابقی حقوق

رفتن منابع جلوگیری کند.

معوقه نیروهای حفاظتی میگوید« :به طور
جدی پیگیری برای تخصیص مابقی اعتبارات
ادامه دارد تا همه مطالبات این نیروها بهصورت
کامل و منظم پرداخت شود».

دستگیری متخلفان شکار
و صید درشهرستانهای

بیش شمیرانات مواجه هستیم ،تاکیدکرد :ما

زیستگاه حیواناتی مانند خرس قهوهای در

به کشاورزان گفتهایم که اقداماتی مانند ایجاد

تابستان هم نامناسب شود و غذا برای خوردن

سر و صدا یا ساخت دیوار دور باغ را انجام دهند

کمتر پیدا کنند و یا اصال پیدا نکنند ،در نتیجه

تا حیوانات را از باغات و مزارع دور کنند .در این

ناگزیر به زیستگاههای انسانی نزدیک شوند و

شرایط فنسکشی اقدامی پیشگیرانه محسوب

از محصولهای باغها و کندوهای عسل تغذیه

نمیشود چون خرس و گراز ب هراحتی میتوانند

کنند .رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش

فنس را تخریب کنند.کرمی در پایان اظهار کرد:

استان تهران با بیان اینکه خرس مانند انسان

با توجه به کمآبی و خشکسالی و وجود آب

هم از گیاهان و هم از گوشت استفاده میکند،

اندک در طبیعت برای غنیسازی زیسنگاههای

تصریح کرد :همین مساله باعث نزدیکی آنها

حیوانات از مواد غذایی ،انسانها برای آبیاری

به زیستگاههای انسانی میشود .او با اشاره به

مزارع و باغها استفاده میکنند و در برخی

اینکه در سالهای خشکسالی با نزدیکی خرس

مناطق مزارع و باغها در حال گسترش به سمت

و گراز به مزارع و باغها در شهرستانهای شرق

زیستگاههای حیوانات است بنابراین زیستگاه

استان تهران مثل فیروزکوه و دماوند و کم و

دیگر توانایی ایجاد حداقل مواد غذایی را ندارد.

آذربایجان شرقی

نیروهای یگان حفاظت محیط زیست
آذربایجان شرقی طی عملیات گشت و
کنترل ،تعدادی شکارچی غیر مجاز را در
شهرستانهای سطح استان دستگیر کردند.
به گزارش روزنامه «پیامما» و به نقل از
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط
زیست استان آذربایجان شرقی ،نیروهای
یگان حفاظت محیط زیست استان در هفته
گذشته طی عملیاتهای گسترده موفق به
دستگیری تعداد زیادی از متخلفان صید
و شکار شدند.

دستگیری دو نفر متخلف شکار  12قطعه
سهره طالیی در بخش ترکمانچای

حیدر

محیط زیست

دوستداران محیط زیست خواستار ممانعت از اجرای یک پروژه در ساحل گناوه شدند

ساحل ،در بند ساخت خیابان

شهرداری بندر گناوه به بهانه تعریض و احداث

گفتنی است حریم  ۶۰متری دریا وفق قوانین

تکمیل کنند تا سالها جوابگوی ترافیک این

خیابان از دره گپ به سمت انتهای خور گناوه و

و مقررات انفال محسوب میشود و هرگونه

منطقه خواهد بود و دیگر نیازی به تخریب

اداره بندر یکی از مناطق بکر ساحلی و مستعد

تخریب و تصرف آن ممنوع است.

محیط زیست و احداث خیابان جدید نیست.

زیستمحیطی را تخریب کرده و این اقدام

پس از این بود که دوستداران محیط زیست

«این انجمن پیگیریهای الزم را از مراجع

ط زیست را به دنبال
اعتراض دوستداران محی 

در بندر گناوه خواستار ممانعت از اجرای پروژه

مختلف برای ممانعت از اجرای این پروژه

داشته است .معترضان میگویند تعریض

تعریض و احداث خیابان که باعث تخریب

انجام داد و مشخص شد مجوزی از اداره

این جاده بدون طرح مطالعاتی و دریافت

یک نقطه بکر و مستعد زیست محیطی در

حفاظت محیط زیست و ادارات دیگر مرتبط

ت گرفته است.
مجوزهای الزم صور 

ساحل این بندر میشود ،شدند.

برای این پروژه صادر نشده است».

دیروز روزنامه محلی بامداد جنوب هم نوشت

به گزارش ایرنا ،اعتراض و خواسته دوستداران

نعمتی افزود «اجرای هر طرح خارج از

که این مساله اولین حضور بدون مجوز

محیط زیست به این پروژه که تصاویری از آن

محدوده طرح تفصیلی شهر مستلزم تدوین

شهرداریهای استان در سواحل خلیجفارس

در فضای مجازی انتشار یافته ،متوقف کردن

طرح مطالعاتی و اخذ مجوزهای قانونی است

ط زیست نبوده است .سال
و تخریب محی 

پروژه و برخورد با عامالن اجرای آن است.

که این پروژه بنا به اذعان ناظران ،فاقد طرح

گذشته نیز برداشت بدون مجوز و ممنوع

این افراد خواهان تشکیل کمیته ویژه بازرسی

مطالعاتی و مجوز است.این اقدام اولین

ماسه از سواحل این بندر نیز سوژه رسانهها

و بررسی موضوع توسط دستگاههای نظارتی

حضور بدون مجوز شهرداریهای استان بوشهر

و اعتراض مراجع مربوطه شده بود تا جایی

شهرستان گناوه شدند .غالمرضا نعمتی ،یکی

در سواحل خلیج فارس نبوده است و سال

که مدیرکل حفاظت محیطزیست استان

از دوستداران محیط زیست و عضو انجمن

گذشته نیز برداشت بدون مجوز و ممنوع ماسه

بوشهر در رسانهها اعالم کرد« :هرگونه فعالیت

یاوران سبز اندیش طبیعت گناوه میگوید

از ساحل این بندر سوژه رسانهها و اعتراض

در ساحل باید با دریافت مجوز از ارگانهای

«اجرای این پروژه در انتهای دره گپ و نوار

مراجع مربوطه شد تا جایی که مدیرکل محیط

متولی همانند محیطزیست ،منابع طبیعی و

ساحلی به سمت انتهای خور گناوه تخریب

زیست استان بوشهر به رسانهها اعالم کرد که

وزارت نیرو صورت پذیرد .فرهاد قلینژاد با بیان

محیط زیست است و این اقدام در چنین

هرگونه فعالیت در ساحل باید با دریافت مجوز

اینکه هرگونه تخریب سواحل و اکوسیستم

نقطه ای بکر غیرقابل توجیه است».

از ارگانهای متولی انجام شود».

دریایی ممنوع و غیرقانونی است تاکید کرد:

به گفته او نقطه جایگزینی برای احداث این

دوستداران محیط زیست این پروژه را به

ساحلهای شنی و گلی دریا از اکوسیستمهای

خیابان وجود دارد و از قبل حاشیه خیابان دره

شهرداری گناوه گناوه منتسب کردهاند این در

ارزشمند محیطزیست هستند که حفاظت از

گپ به سمت اداره بندر و دریانوردی در دست

حالی است که این شهرداری در اطالعیهای

آنها بسیار ضروری است».

تعریض بوده است که اگر همان خیابان را

اعالم کرد که ارتباطی با این پروژه ندارد.

تبدیل

علی

امیرزاده

رئیس

اداره

حفاظت محیط زیست شهرستان میانه
در بخشی از این اطالعیه آمده« :در پی

تفصیلی شهر بستر را با چراغ سبز برای

ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی درباره

خاطیان جدید فراهم کردهاست .این انجمن

احداث خیابان و تخریب محیط زیست در

در ادامه اشاره کرده است که تخلفات محیط

اراضی پشت اداره بندر به اطالع همشهریان

زیستی و تعرض به حریم دره گپ و دریا و

گرامی میرساند که اقدامهای صورت گرفته

همچنین حیف و میل بودجه عمومی توسط

هیچ گونه ارتباطی با شهرداری گناوه نداشته و

شهرداری در اولویت پیگیری این انجمن

فعالیت های انجام شده توسط مالکان اراضی

مردم نهاد است.

صورت گرفته است .هرگونه ادعا در زمینه

محیط زیست گناوه هم نسبت به این موضوع

تخریب منابع طبیعی و محیط زیست منطقه

واکنش داشت و کامبیز عبدالهی ،رئیس

قابل پیگیری در نهادهای مربوطه است».

اداره حفاظت محیط زیست گناوه نسبت به

پس از آن انجمن یاوران سبز اندیش طبیعت

اتفاقات صورت گرفته به ایرنا گفت « :به

گناوه به اطالعیه شهرداری گناوه درباره مبرا

محض اطالع از جریان پیش آمده به همراه

بودن از تخلفات مخرب محیط زیستی در

دوستداران محیط زیست از محل یادشده

محدوده خور «چورشلی» واکنش نشان داد

بازدید شد .پیگیریهای الزم برای جلوگیری

و اعالم کرد که شهرداری خیابان را در حریم

از روند اتفاق پیش آمده در دستور کار قرار

قانونی دره گپ و انتهای آن در حریم ۶۰

گرفت که پس از بررسیهای الزم بزودی به

متری دریا تعریض کرده و خارج از طرح

اطالع مردم میرسد».

گفت:نیروهای یگان حفاظت محیط زیست
شهرستان در طی عملیات گشت و کنترل
موفق به دستگیری دو نفر متخلف صید و
شکار شدند .او افزود :از متخلفین  12قطعه
سهره طالیی به همراه ادوات شکار شامل دو
رشته تور دامی ،سه عدد قفس جمع آوری
پرنده ضبط شده و پس از تشکیل پرونده به
مراجع قضایی تحویل داده شد.

غالمرضا نعمتی ،یکی از
دوستداران محیط زیست و
عضو انجمن یاوران سبز اندیش
طبیعت گناوه میگوید اجرای
این پروژه در انتهای دره گپ
و نوار ساحلی به سمت انتهای
خور گناوه تخریب محیط
زیست است و این اقدام در
چنین نقطهای بکر غیرقابل
توجیه است

دستگیری متخلف شکار کبک در بخش

خاروانا

رئیس

اداره

حفاظت

محیط

زیست

شهرستان ورزقان گفت :نیروهای یگان
حفاظت محیط زیست شهرستان در طی
عملیاتی موفق به دستگیری شکارچیان
متخلف کبک شد .او افزود :از متخلفان دو
قبضه سالح شکاری قاچاق و الشه چهار
قطعه کبک و دو عدد کمربند شکاری و 23
تیر فشنگ کشف و ضبط شده و پرونده
پس از تکمیل به مقام قضایی معرفی شد.

دستگیری متخلفان  18سر خرگوش ماده در
منطقه حفاظت شده سهند

امیر قاسم زاده رئیس اداره حفاظت محیط
زیست شهرستان اسکو گفت :نیروهای
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان
موفق به دستگیری  4متخلف شکار
خرگوش شد.
او افزود :از متخلفان الشه  18سر خرگوش
و مقداری ادوات شکار کشف و ضبط و
پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی
ارسال گردید.
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فاز دوم مرمت خانه
پوراسماعیل بهبهان
به اتمام میرسد

|پیام ما|مسئول حفظ و احیای بناهای تاریخی
معاونت میراثفرهنگی خوزستان با اشاره
به روند مرمت خانه تاریخی پوراسماعیل
بهبهان گفت« :فاز دوم مرمت این خانه آغاز
شده و تا پایان شهریورماه جاری به اتمام
میرسد».غالمرضا سلمانپور با بیان اینکه
بنای پوراسماعیل در دو بخش شمالی و جنوبی
و شامل بیرونی و اندرونی ساخته شده است
افزود« :در سالهای گذشته بخشهایی از
ایوانها و زیرزمین این خانه با مشکالت
جدی مواجه شد و قسمتهایی از آن ریزش
کرد .به همین دلیل ،در همان مقطع و از سوی
کار قرار گرفت».با اشاره به فاز دوم مرمت و
نجاتبخشی بنا تصریح کرد« :در این فاز،
اقدامات حفاظت اضطراری ،رفع خطر و اجرای
بخشهای فروریخته به منظور ایجاد انسجام بنا
در حال انجام است».او افزود« :این عملیات با

| مرجان حاجیرحیمی |

مالکان ،مرمت و انجام اقدامات اولیه در دستور

مرمت نادرست خانه سردار فاتح محمد ولی خان تنکابنی ،دغدغههای موجود
درباره ضعف در مرمت را بار دیگر به میان کشیده است

پیمانکارانجایگزینمرمتگران

در ادامه به تاریخچه این بنای تاریخی اشاره
کرد و گفت« :خانه پوراسماعیل متعلق به دوره
قاجار است ،ضمن اینکه در دوره پهلوی نیز

مزاده ،کارشناس مرمت :از زمانی که پیمانکاران وارد کار مرمت شدند ،فقط سرعت و پول اهمیت پیدا کرد
خاد 
تورج سالکی ،معمار و مرمتگر آثار :ما را همیشه حذف کردند چون نظراتمان به مذاق آنها خوش نمیآید

خوزستان افزود« :منزل پوراسماعیل یکی
از آثار ملی ثبتشده ایران در بهبهان است که

آن شهر بهبهان ،خیابان شهیدان نیکپور

| فروغ فکری |
| روزنامهنگار |

خانه سردار فاتح محمد ولی خان تنکابنی بعد از سا لها بیتوجهی مرمت شد و حاال خانه مرمت شده به جای آنکه باعث خوشحالی باشد،

انتقاداتی را درباره شیوه مرمتش به میان آورده .این بنا که در مالکیت سازمان تامین اجتماعی است ،بعد از مرمت با آن خانه تاریخی و
قدیمی تفاوتهای فاحشی دارد .بر اساس تصاویر موجود گویا خانه سردر نداشته اما بعد از مرمت صاحب سردر شده و سردر جدید هم
شبیه سردر خانه دکتر صدیق اعلم است که دو پالک با این خانه فاصله دارد و همین هم شبهاتی را در بخشهای دیگر مرمت این بنا

ایجاد کرده است.

سیدجمالالدین اسدآبادی ،پالک  ۲۸است».به
گزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی خوزستان ،او در پایان

سال

ناظر

غذاست که همین امر سبب عدم رضایت

با تاکید بر نگاه ویژه ادارهکل میراثفرهنگی

میراث فرهنگی در مرمت و ساماندهی

بازدیدکنندگان این قطعه شده با علم به

اخیر در آثاری با شهرت فراوان از جمله

خوزستان نسبت به خانههای تاریخی استان

این خانهی تاریخی به ایسنا گفته بود:

این موضوع برای سایت این ساختمان

مواردی بود که نشان از ضعف این حوزه

اضافه کرد« :مرمت و احیای همین خانههای

«بیشترین

درست

طراحی انجام دادیم که بتوانم تمام

داشت .مواردی که به دلیل شهرت بر سر

تاریخی ،موجبات رونق اقتصاد گردشگری

مشابه وضعیت اول آن بود ،حتی دنبال

کمبودها را پوشش داده و جذب توریست

زبا نها افتادند و آثار بسیاری که به دلیل

،97

احمدرضا

بحث،

حشمتی،

مرمت

بنا

آماده اجرا شود انجام گرفته ».نمونههای

و ایجاد درآمد پایدار از راه صنعت توریسم را

عکسهای قدیمی خانه هم رفتیم و

به این منطقه را بیشتر از پیش کنیم».

ناشناخته بودن در ابهام قرار دارند.

ممکن میسازد».

توانستیم عکسهایی از دیوار قدیمی

بار دیگر جذب توریست بر مرمت اصولی

اهمیت سرعت و پول بر کیفیت مرمت

مجموعه را قبل از تخریب پیدا کنیم».

و درست اثر تاریخی ارجح دانسته شده و

نمونههای مرمت نادرست در سراسر

او بازسازی عین به عین خانه را یکی از

اتفاقا همین موضوع در سا لهای گذشته

کشور کم نیستند و با این وجود نام

نکات تمرکز شورای فنی میراث فرهنگی

جزوی از نگرانیهای اصلی کارشناسان و

بسیاری از آنها را نمیشنویم .چنان

دانسته و تاکید کرده بود« :در مورد

فعاالن میراث فرهنگی بوده است.

که

آمریکا ازفهرست امن

مسافرتی فرانسه حذف شد
فرانسه به دنبال سایر کشورهای اروپایی ،ایاالت
متحده آمریکا را از فهرست کشورهای امن
مسافرتی حذف کرد .به گزارش ایسنا و به نقل از
سیانان ،در پی توصیه اتحادیه اروپا به کشورهای
عضو این اتحادیه برای اعمال محدودیتهای
سفری برای مسافران آمریکا ،فرانسه نیز ایاالت
متحده آمریکا را از فهرست کشورهای امن
مسافرتی حذف کرد.بر اساس فرمان دولتی
فرانسه ،ایاالت متحده آمریکا از فهرست کشورهای
«سبز» به کشورهای «نارنجی» منتقل شد تا
سفرهای غیرضروری به فرانسه برای گردشگران

شاهد مرمت آثار فراوانی بوده تاکید

بناهای تاریخی از دهه هشتاد میگوید

میکند از زمانی که پیمانکاری جای امانی

و

بازسازی

را گرفت ،مرمت آثار با ضعف مواجه شدند

میدان آزادی .کاری که به گفته او یکی

و این اتفاق در حدود دو دهه است که

از اشتباهات اصلی مرمت میتوانست

سرعت گرفته« .در سا لهای دور آثار برای

باشد و تالش او و دیگران سبب شد

مرمت به صورت امانی داده میشدند

این اتفاق نیفتد« .میگفتند پی آزادی

اما از یک زمانی پیمانکاران وارد شدند

نیاز به تعمیر دارد و در حالی که من

و فقط سرعت و پول اهمیت پیدا کرد.

در دوران دانشجوییام در زمان ساخت

االن یک اثر تاریخی را خیلی راحت در

برج حاضر بودم و در مقالهای گفتم

قالب پیمانی واگذار میکنند و ناظران هم

تعمیرات و مرمت آن چطور باید باشد.

بیشتر روی کمیت تاکید دارند نه کیفیت.

تالش بسیاری کردیم تا این اتفاق نیفتد.

اینکه اثر به عنوان سند مخدوش شده یا

میخواستند درخت دور برج آزادی را به

نه اهمیتی ندارد».

قیمت چهل میلیون بفروشند .به اصرار

نکته دیگر مورد تاکید این مرمتگر آثار

نگذاشتیم .اتفاقاتی از این دست زیاد

تاریخی این است که ارتباط حوزه مرمت

بوده است».

فرهنگی هم متاسفانه در برنامهای که

و قبل از آغاز فصل بارندگی به اتمام میرسد».او

(سلطان محراب) ،س هراهی گودچهک ،کوچه

خاد مزاده که در طول سالیان گذشته

او توضیح میدهد« :وزیر جدید میراث

عنوان کرد« :این مرحله از کار ،تا پایان تابستان

مجموعه آثار تاریخی ایران ثبت شد و نشانی

حوزه ساخت و ساز است».

نمیرود».
این کارشناس میراث فرهنگی و احیای

مخربترین موارد برای مرمت آثار است.

بناهای تاریخی در اختیار بخش غیردولتی در

در  ۲۴اسفند  ۱۳۸۴به شماره ثبت  ۱۵۰۳۰در

آثار اتفاق نمیافتد و نگاهش به این

هنگفتی کند ،طبعا دیگر به دنبال این کار

این حوزه میشوند .نکتهای که از جمله

سال مالی  ۱۴۰۰در حال اجرا است».سلمانپور

و احیای بناهای تاریخی معاونت میراثفرهنگی

وجود ندارد و مرمتها در شان وضعیت

کاوش یک ماهه مجبور بود هزینههای

تال شها

برای

مرمت

و

حاال در قالب پیمانکاری و شرکتی وارد

اعتبارات ابالغی ملی به منظور مشارکت در مرمت

ساختار کلی بنا انجام شده است».مسئول حفظ

حوزه است« .نگاه علمی به این موضوع

وقتی باستانشناسان معروف ما برای

با دانشگاه به نوعی قطع شده و افراد

صرف اعتباری به مبلغ  ۷۰۰میلیون ریال از محل

قسمتهایی در بنا ایجاد و مداخالت جزئی در

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

تورج سالکی :در دهه 80
میگفتند پی آزادی نیاز به تعمیر
دارد .من در دوران دانشجوییام
در زمان ساخت برج حاضر بودم
و در مقالهای گفتم تعمیرات
و مرمت آن چطور باید باشد.
تالش بسیاری کردیم تا این
اتفاق نیفتد .میخواستند درخت
دور برج آزادی را به قیمت
چهل میلیون بفروشند .به اصرار
نگذاشتیم .اتفاقاتی از این دست
زیاد بوده است

واکسینهنشده آمریکا ممنوع شود .بر اساس
مقررات فرانسه ،گردشگران واکسینهنشده آمریکا
در صورت ارائه دلیل ضروری برای سفر امکان
ورود به فرانسه را خواهند داشت ،با این حال

محمدحسن

خاد مزاده،

متخصص

کاربری بنا نیز بعد از بررسی گزینههای

مشکالت موجود در مرمت در سا لهای

مرمت و عضو شورای احیای بافتها و

مختلف تبدیل فضا به مکانی برای

اخیر به واسطه چند اتفاق در آثار مهم بر

بناهای تاریخی استان یزد به «پیام ما»

برگزاری مراسمهای "تشریفات" تامین

سر زبا نها افتاد .آبان  ،98مرمت گنبد

میگوید« :ماه قبل در بخش شمالی

اجتماعی تایید شد .کاربری برازنده این

شیخ لطفهللا خبری شد و از تفاوت

میدان شاه طهماسب یزد خانهای به

مکان که رفت و آمد زیادی نیز به آن

رنگ کاشیهای به کار رفته در گنبد تا

جا مانده از دوران صفویان بود که مثال

انجام نشود ،تا از تخریبهای بعدی آن

باال و پایین بودن کاشیها دلیلی شد تا

میخواستند مرمت شود ،اما کال چیز

هم جلوگیری شود ».اما از جمله دیگر

نگرانی فعاالن باال برود و سال گذشته

دیگری ساختهاند .آنها توجه نمیکنند که

نکات تامل برانگیز درباره این خانه

هم خبرهایی درباره مرمت دیواره تخت

این آثار سندهای تاریخی هستند .همین

تاریخی را میتوان در پاورپوینت پروژه

جمشید با آجر و سیمان بار دیگر بحث

خانه سندی بود که در دوران صفوی آن

مرمت خانه سردار محمد ولی تنکابنی

مرمت نادرست را پیش کشید .هرچند

منطقه چه وضعیتی داشته اما حاال ما با

(ظهیراالسالم) خواند .جایی که نوشته

همان زمان مدیر پایگاه میراث جهانی

چیز دیگری روبهروییم که برای آیندگان

شده« :فضای موجود فضای صاف و

تخت جمشید آن را رد و عنوان کرد:

تعریف دیگری دارد».

هموار و خالی از هرگونه پوشش گیاهی

«این اقدامی موقتی برای حفاظت از

او میگوید مرمت در کشور مشکلی

است .همچنین این قطعه خالی از

جداره اصلی و برای مدت زمانی اندک

اساسی و ریشهدار است و مشکل اصلی

هرگونه فضایی برای استراحت و صرف

بوده تا طرح اصلی مرمت این بخش

در این حوزه هم نبود نگاه علمی به این

ارائه داده به موضوع میرا ثفرهنگی
توجه ندارد و صرفا گردشگری را مدنظر
قرار داده است .این به نوعی خا مفروشی
است و تا این تفکر اصالح نشود کاری از
پیش نمیرود .دست کم امیدواریم وزیر
با فعاالن این حوزه قبل از برنامهریزی
جلسه بگذارد و اجازه دهد نظر آنها
اعمال شود».
همین بیتوجهی هم برای خادمزاده
دلیلی است تا توصیهاش برای بهبود
وضعیت

مرمت

آثار این

باشد که

گردشگری از میراث فرهنگی و صنایع

محمدحسن خادمزاده :ماه قبل
در بخش شمالی میدان شاه
طهماسب یزد خانهای به جا
مانده از دوران صفویان بود که
مثال میخواستند مرمت شود،
اما کال چیز دیگری ساختهاند.
آنها توجه نمیکنند که این
آثار سندهای تاریخی هستند.
همین خانه سندی بود که در
دوران صفوی آن منطقه چه
وضعیتی داشته اما حاال ما با
چیز دیگری روبهروییم که برای
آیندگان تعریف دیگری دارد

دستی جدا شود و به زیرمجموعه وزارت
علوم یا نهادهای علمی و دانشگاهی
اضافه شود .او میگوید« :مواردی که

این استاد دانشگاه میگوید مرمت به

این اواخر شاهدش بودهایم زجرآور

معنی حفظ اصالت اثر است و نمیتوان

است .نگاه سینمایی و نوسازی به میراث

بدون توجه به این موارد یک اثر را ترمیم

فرهنگی ،ازبینبرنده تاریخ کشور است و

کرد« .ما را همیشه حذف کردند چون

باید مقابل آن ایستاد .باید مقابل نگاه

نظراتمان به مذاق آنها خوش نمیآید.

پیمانکاری و سودجو که میخواهد با

من حتی افرادی را در پژوهشکده میراث

سرعت یک کار را مرمت کند ایستاد».

فرهنگی دید هام که دلسوز بودند و به آنها

خاد مزاده میخواهد مدیران مانند ساخت

هم بیتوجهی شده».

جاده یا سد و یا بهرهبردار یهایی از این

سالکی میگوید حتی یک شیار مهم

دست با مرمت آثار روبهرو نشوند و البته

است و اصالت اثر را تضمین میکند و

هنوز امیدوار است که شاهد این تغییر

نمیتوان اینقدر راحت از کنار جزئیات

نگاه باشد.

گذشت .او ادامه میدهد« :در حال حاضر

به حرفها یها اجازه کار داده شود

تورج سالکی ،معمار و مرمتگر آثار

باستانی اما چندان امیدوار نیست .او
سا لها و سا لها با بناهایی روبهرو شده
که مرمت درست آنها نکته ثانویه بوده و
او و بسیاری از اساتید دانشگاه را همیشه
به حاشیه کشاند هاند .سالکی میگوید:
«اگر از ما نظری خواسته شده در خفا
بوده چرا که میدانند منتقد بسیاری از
مرمتهای مختلف بود هایم و دید هایم
چه اشتباهات فاحشی رخ داده ».او
یادش میآید چند سال قبل برای مرمت
طاق مسجدی خشتی در یکی از شهرها
از آجر استفاده شد و به حرفهایش
بیتوجهی کردند و همینطور یادش میآید
بسیاری از مرمتگران اصیل چطور مجبور
بود هاند از هزینه شخصی استفاده کنند.
«این اتفاق در باستان شناسی هم بوده.

یک گنبد مخروبه و تنها آب انبار استان
سمنان که تونل مانند است و بادگیر دارد
را چهار سال است نمیتوانیم مرمت کنیم
و حتی همراهی نمیکنند که یک نایلون
روی آن کشیده شود تا باران بیش از این
آن را از بین نبرد».
این استاد دانشگاه از سوی دیگر میگوید
در این شرایط به مرمتگرانی نیاز است که
کار برایشان مهم باشد و صرفا تحصیالت
دانشگاهی نداشته باشند .از نگاه او نیاز
است افرادی به ایتالیا ،یونان ،فرانسه و
انگلستان بورسیه شوند؛ کشورهایی که روی
مرمت به خوبی کار کردهاند« .بعد این افراد
برگردند و البته پشتمیز نشین نشوند.
کار کنند و با حضورشان شاید وضعیت از
وخامت خارج شود .هرچند ما در حال حاضر
هم افراد صاحبسبک و حرفهای داریم اما
اجازه فعالیت به آنها داده نمیشود».

این افراد باید نتیجه منفی آزمایش کرونا را ارائه
دهند و پس از ورود نیز هفت روز را در قرنطینه
سپری کنند.
قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

پایان مرمت دیوارچینی مسیل آتشکده آتشکوه محالت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران

شماره 140085601060009053 :
آگهی ابالغ اخطاریه

احتراما ،نظر باینکه رضا خراسانی مالک پالک 233/128
درخواست تعیین حدود و مساحت پالک مذکور وصدور
سند تک برگ را نموده لذا در اجرای بند  ۳۸۱وکد  914م
ب ث لذا برابر دستور وارده شماره 140085601060005591
مورخه  1400/04/07به مالکین مجاور پالک ثبتی
 233/128از بخش بهنام عرب ورامین که خانم قدسيه
عالیداعی و آقایان کریم عالیداعی وجعفر عالیداعی و
على محمد عالیداعی ومحمد عالیداعی وایوب عالیداعی
خانمها سكينه مدنی وخانم آغا مدنی وآقای محمد
خراسانی وخانم هاجر ظفرقندی و خانم گوهر عالیداعی
وخانم اغا شاه صاحب وروح اله نظري ومحمد وحید نیا
مالکین پالک های ثبتی  ۱۱۸و  119و  125و  127و 129
و  ۱۳۱فروعات از  ۲۳۳اصلی میباشند ومالکين احتمالی
دیگر که متقاضی اعالم نموده آدرس ها راندارد ابالغ
می گردد که کارشناسان این اداره درتاریخ 1400/08/01
ساعت ۱۰صبح جهت بازدید از پالک فوق وتثبيت عرصه
ملک برابر سند مالكيت قبلی به محل پالک فوق واقع
در روستای تجره مراجعه مینمایند لذا چنانچه نسبت به
تثبیت ملك فوق معترض میباشید در تاریخ اعالمی در
محل ملک فوق با همراه داشتن سند مالکیت و مدارک
هویتی به جهت عدم تضییع حقوق خود حضور داشته
باشید در غیر اینصورت این اداره نسبت به ادامه عملیات
و صدور سند مالكيت مطابق با وضعیت موجود محل
اقدام می نماید.

محمود داودی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین
میم الف  274شناسه آگهی 1189545

بخشی از دیواره مسیل
آتشکده آتشکوه محالت
پیش از این بر اثر سیل
تخریب شده بود .ساخت
این دیوار برای محافظت
از سیل است و در عملیات
مرمت کف مسیل هم اصالح
شد که از آسیبهای بعدی
جلوگیری شود

رئیس اداره میراثفرهنگی محالت از پایان

میراثفرهنگی ،مرمت آن روز شنبه تکمیل

مرمت دیوار چینی آتشکده تاریخی آتشکوه

شد».لعلبار با اشاره به اینکه حفظ و مرمت

خبر داد.

آثار تاریخی و فرهنگی به تنهایی از عهده

مهدی لعلبار گفت« :مرمت این دیوار

دولت خارج است گفت« :با انجام این

سیلگیر که مجاور آتشکده آتشکوه است با

سنگچینی ،زمینه نگهداری از این مکان

مشارکت خیرین منطقه انجام شد و در این

تاریخی بهتر مهیا و تردد و ورود گردشگران

مرحله  ۷۰متر دیوار سنگی با ارتفاع دو متر

نیز تسهیل شده است».

در اطراف این بنای با ارزش تاریخی احداث

رئیس اداره میراثفرهنگی محالت با

شده است».

اشاره به اینکه آتشکده آتشکوه در فاصله

رئیس ادارهمیراثفرهنگی ،گردشگری و

 ۵کیلومتری محور اصلی نیمور واقع شده و

صنایعدستی شهرستان محالت با تشکر

با شهر محالت نزدیک به  ۱۳کیلومتر فاصله

از اهالی فرهنگدوست روستای آتشکوه،

دارد ،گفت« :این اثر ارزشمند تاریخی

همچنین نیکوکارانی که با مشارکت در این

مربوط به دوره ساسانی است و در تاریخ

کار فرهنگی در چند سال اخیر تغییرات

 ۲۱آبان  ۱۳۱۷با شماره ثبت  ۳۱۱در فهرست

خوبی را در محوطه این اثر تاریخی رقم

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است».

زدهاند ،گفت« :عملیات سنگچینی و

به

گزارش

روابطعمومی

اداره

کل

حصارکشی این آتشکده دو ماه به طول

میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

انجامید و برای انجام این کار  ۸۰۰میلیون

استان مرکزی لعلبار این آتشکده در دوران

ریال هزینه شد».

ساسانی جایگاه آتش مقدس و اجرای

لعلبار با اشاره به اینکه بخشی از دیواره

مراسم مذهبی بوده ،از نظر معماری بر

مسیل قبال بر اثر سیل تخریب شده بود

اساس اصول خاصی ساخته شده است که

گفت« :ساخت این دیوار برای محافظت

امروزه به عنوان یکی از آثار گردشگری مورد

از سیل است و در این عملیات همچنین

بازدید عالقهمندان قرار میگیرد.

کف مسیل هم اصالح شد که از آسیبهای

لعلبار یادآور شد« :بنای چهار طاقی

بعدی جلوگیری شود».او عنوان کرد« :برای

این آتشکده شامل ستونهای سنگی

انجام این عملیات حدود  ۳۰۰تن الشه

استوانهای شکل است که بر روی هم استوار

سنگ فکی موردنیاز تامین و با مشارکت

شدهاند ،این بنا دارای اتاقهای سرپوشیده

دو برادر خیر گودرزی و نظارت اداره

و محلی برای برافروختن آتش بودهاست».

بدون مرز

بهدنبال احیای مسجد فارسها در آستراخان روسیه
در شهر آستراخان روسیه در خیابان

است« :این مسجد یک ساختمان زیبا و

از آن در اختیار سازمانهای دیگر بود .در

پاروبیچبوگورنی مسجدی با قدمت بیش
ِ

نسبت ًا جدید با چهار مناره است .داخل آن

جریان این تغییر و تحوالت ساختمان

از  160سال وجود دارد که به مسجد

اصالت دارد .راهروها تیره ،تاریک و با

مسجد بارها مورد بازسازی قرار گرفت که

«فارسها» معروف است .این مسجد

سقف کوتاه هستند» .این مسجد در ابتدا

منجر به آسیبدیدگی شدید آن شد .هر

هماکنون به حالت مخروبه در آمده اما

دیوار و دروازه طاقدار چوبی داشت ،بعدها

چند قسمت اصلی ساختمان تقریب ًا به طور

مسئوالن سفارت ایران و کنسولگری

دیوار با سنگ بازسازی شد که بخشی از

کامل حفظ شده ،اما انحراف پیدا کرده و

آستراخان میخواهند در مذاکرات با

آن همچنان باقی مانده است.

گنبد و منارههای آن از دست رفته است.

روسها آن را احیا کنند.

بازرگانان ایرانی مقیم آستراخان پس

در در جریان پیگیریهای سرکنسولگری

به گزارش ایرنا ،کاظم جاللی ،سفیر

از انقالب کمونیستی  1917این منطقه را

جمهوری اسالمی ایران در آستراخان برای

جمهوری اسالمی ایران با اظهار تاسف از

ترک کردند .در سال  1939این بنا کارکرد

احیای این مسجد ،مشکالت مالکیتی به عنوان

اینکه این نماد ایرانی به حالت مخروبه

اصلی خود را از دست داد و در طول چند

دلیل نبود امکان انتقال آن عنوان میشد.

در آمده گفت که در مذاکرات با مقامات

سال به عنوان یکی از کارگاههای کارخانه

اواخر ژانویه  2018اما این بنا به مالکیت اداره

دولت محلی تالش می شود که این مکان

پوشاک مورد استفاده قرار گرفت .پس

روحانیت مسلمانان روسیه درآمد.

بازسازی و احیا شود .استاندار آستراخان
نیز قول داد که این موضوع را پیگیری
کند و مسائل حقوقی و بازسازی و احیای
آن حل شود.حضور اهالی پارس در منطقه
آستراخان پس از اردوکشی پتر اول به
ایران در قرن هجدهم و در نتیجه ارتباطات
تجاری ایران و روسیه آغاز شد .بعدها
یک جامعه شیعیان پارسی در آستراخان
شکل گرفت و به هزینه آنها در سال 1860
مسجدی آجری ساخته شد .این مسجد
در منطقه معروف به «محله فارسها» در
پاروبیچبوگورنی (خیابان کیروف
ِ
خیابان
کنونی) قرار داشت.
آدولف شتیلکو ،روزنامهنگار آستراخانی
( )1922-1867در شرح این مسجد نوشته

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

5

چارسوق

| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | 2104دوشنبه  22شهریور | 1400

مصوبه مجلس برای افزودن تبصرهای به ماده یازدهم طرح تقویت امنیت غذایی کشور حاشیهساز شد

داشته باشد و با این کار جلوی تخلفات دیگر را

به نام کشاورزان به کام سازندگان

بگیریم» ذبیح هللا اعظمی ساردوئی عضو هیئت
رئیسه کمیسیون کشاورزی اما نظر دیگری دارد

کاهش  40درصدی

ذخیره آب کشاورزی مخالف نیست اما باید به

تولید نیروگاههای

استخر شنا برای تفریح تبدیل میشود تغییر

برقآبی تهران

و معتقد است« :کسی با ایجاد استخر برای
این نکته نیز توجه کرد که وقتی این استخر به

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس :ایجاد باغ ویال با بهانه ساخت آلونک تغییر کاربری اراضی کشاورزی است که در

کاربری صورت میگیرد .تعریف انبار برای

باغات و اراضی مرغوب دماوند و فیروزکوه اتفاق افتاده است

کشاورزی چیست؟ در نظر گرفتن مکانی 50
تا  100متری برای احداث انبار مشکلی ندارد
اما احداث سولهای  2هزار متری تغییر کاربری

| ذبیح هللا اعظمی ساردوئی |
| عضو هیئت رئیسه کمیسیون
کشاورزی |

اراضی کشاورزی محسوب میشود .ایجاد
باغ ویال با بهانه ساخت آلونک تغییر کاربری
اراضی کشاورزی است که در شالیزارهای
شمالی کشور و باغات و اراضی مرغوب دماوند
و فیروزکوه اتفاق افتاده است» ساردوئی در
خصوص اهداف طرح تقویت امنیت غذایی ابراز
نگرانی کرده و میگوید« :تغییر کاربری اراضی
کشاورزی به معنای وابستگی به واردات خارجی
و تهدید امنیت غذایی است» شاید بتوان
گفت این نگرانی کامال به جاست .چرا که در
سالهای اخیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی
موجب از بین رفتن زمینهای حاصلخیز کشور
شده است .حاال که قرار است طرحی تدوین و
تصویب شود که با هدف حمایت از کشاورزی
و رفع نگرانیها در زمینه تامین امنیت غذایی
کشور در قوه قانونگذار در حال بررسی است،

کسی با ایجاد استخر برای
ذخیره آب کشاورزی مخالف
نیست اما باید به این نکته
نیز توجه کرد که وقتی این
استخر به استخر شنا برای
تفریح تبدیل میشود تغییر
کاربری صورت میگیرد.ایجاد
باغ ویال با بهانه ساخت آلونک
تغییر کاربری اراضی کشاورزی
است که در شالیزارهای شمالی
کشور و باغات و اراضی مرغوب
دماوند و فیروزکوه اتفاق افتاده

| ایرنا |

ساختوسازها و تخلفاتی که در زمینهای حاصلخیز در مناطقی مختلف کشور صورت گرفته است ،موجب ابراز نگرانی در خصوص ابهامات

این امر از دیدگاه امنیت غذایی ،خودکفایی

از قانون برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باز بگذارد.

روزهای آخر اردیبهشت بود که نمایندگان
مجلس با کلیات طرح تقویت امنیت غذایی
کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافقت
کردند .طرحی که در  14ماده با هدف رفع
چالشهای موجود در مسیر تولید در بخش
کشاورزی ،تدوین شده و در زمینه مدیریت بازار،
سرمایهگذاری ،فضای کسب و کار ،کشاورزی
دانشبنیان ،تولید نهادههای فناورانه کشاورزی،
خودکفایی در تولید نهادهها و محصوالت
اساسی کشاورزی ،خدمات بیمهای صندوق
بیمه کشاورزی ،کشاورزی قراردادی و مدیریت
اراضی کشاورزی احکامی را مقرر کرده است.
اما در گزارشی که با عنوان اظهار نظر کارشناسی
در مورد این طرح از سوی مرکز پژوهشهای
مجلس منتشر شد ،آمده است« :نپرداختن
دقیق و همهجانبه به رفع چالشهای موجود و
مسكوت ماندن برخی از مسائل مهم و از طرفی
ارائه راهکارهای غیراصولی و همراه با آزمون
و خطا ،منجر به عدم توفیق طرح حاضر در
تقویت تولید بخش كشاورزی میشود .یكی از
این موارد ،عدم ممانعت از بهرهبرداری از اراضی
درجه  1و  2کشاورزی در قالب فعالیتهای
كشاورزی كه نیاز به اراضی حاصلخیز ندارند
در ماده  12است که در صورت تصویب زمینه
تغییر کاربری اراضی زراعی-باغی حاصلخیز
کشور را که دچار محدودیت جدی هستند ،به

اسم توسعه صنایع تبدیلی و دامداری فراهم

بر افزایش تولیدات کشاورزی ،بند ح از

فاقد سند هستند و کشاورزان مجوزی برای

میکند» اما مورد دیگری که اخیرا در جریان

سیاستهای کلی آمایش سرزمین ،مبنی بر

ساخت و ساز در زمین کشاورزی حتی برای

بررسی ماده  11طرح اتفاق افتاد هم همین

حفظ ،احیا و بهرهوری بهینه از سرمایهها ،منابع

نگهبانی و نگهداری وسایل خودشان را ندارند

تهدیدات را برای کشاورزی کشور به دنبال دارد.

طبیعی تجدید شونده و حفظ محیط زیست

و باالجبار به سوی تخلف سوق داده میشوند.

تبصره چهارم ماده  11این طرح «ساخت استخر

در طرحهای توسعه و نیز بندهای  5 ،1و 6

این مسئله باعث کدورت میان کشاورزان و

تنظیمی ،اتاق نگهبانی و انبار در مزارع کشاورزی

از سیاستهای کلی محیط زیست ،بندهای

گالیههای فراوان آنها از مسئوالن کشاورزی

را بدون تغییر کاربری» مجاز میداند .موضوعی

 2و  3از سیاستهای کلی منابع طبیعی و

و ادارات دیگر شده است .باید شرایط دشوار

که با انتقادات اعضای کمیسیون کشاورزی

بندهای  1و  3از سیاستهای کلی نظام در

کشاورزان را درک کنیم و بدون این که نیاز به

مجلس همراه شده است .در گزارشی که مرکز

بخش کشاورزی ،مبنی بر مدیریت بهرهبرداری

تغییر کاربری اراضی کشاورزی داشته باشد

پژوهشهای مجلس در خصوص مواردی که

و حفاظت خاک نیز تلقی میشود»

به او اجازه دهیم تا در زمین خودش اتاقک

در طرح امنیت غذایی نیاز به اصالح دارند،

محمدرضا صباغیان نایب رئیس کمیسیون

آمده است« :در متن ماده  11طرح اصالحات

شوراها و امور داخلی کشور در دفاع از بندی

مبنی بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی

که برای صدور مجوز ساخت استخر تنظیمی،

حاصلخیز و درجه  2، 1و  3کشاورزی صورت

اتاق نگهبانی و انبار در مزارع کشاورزی بدون

نگرفته است که این موضوع سبب تغییر

تغییر کاربری با پیشنهاد او به طرح تقویت

کاربری وسیع این اراضی کشاورزی به اسم

امنیت غذایی کشور اضافه شده است ،گفت:

احداث گلخانه و کارگاههای فرآوری میشود.

«کشاورز در محل فعالیت و مزرعه خودش

در حال حاضر چنین سواستفادههایی انجام

نیاز به اتاقک نگهبانی و استخر تنظیمی و

گرفته است؛ در حالی که چنین فعالیتهایی

همچنین مکانی برای انبار ادوات و محصوالت

به خاک حاصلخیز نیاز ندارد .به ویژه اینکه در

کشاورزی دارد ،کشاورز مزرعه دارد و مجبور

ایران ،اراضی حاصلخیز و مرغوب اندک است

است در زمین کشاورزی خودش زندگی کند

و تشکیل هر سانتیمتر خاک به صدها سال

ولی جایی برای نگهبانی و نگهداری از وسایل

زمان نیاز دارد .همچنین استثنا نکردن این

و تجهیزات کشاورزی و انبار محصولش ندارد.

زمینهای حاصلخیز از اختصاص به واحدهای

حتی نمیتواند استخری برای نگهداری آب

صنایع تبدیلی و تکمیلی و امثال آن ،مغایر

چاه کشاورزی و یا پرورش ماهی داشته باشد»

بند  9اصل چهل و سوم قانون اساسی ،مبنی

صباغیان میگوید« :بسیاری از اراضی کشاورزی

استراحت و انبار وسایل و استخر نگهداری آب

کشاورزی به هر عنوان و با هر بهانه تنها به
کشاورزی کشور لطمه وارد نمیکند .این امر
نزایی و فرسایش خاک،
موجب تسریع بیابا 
از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش تنوع
زیستی هم میشود .مواردی که میتواند عالوه
بر کشاورزی و امنیت غذایی در معرض تهدید
قرار میگیرند.

شرکت آب منطقهای تهران دارای ۱۱
واحد نیروگاه بر قآبی است که چهار
واحد آن در سامانه غرب و در سدهای
امیرکبیر و طالقان و هفت واحد آن
در سامانه شرق قرار دارند که شامل
لتیان ،کالن

نیروگا ههای

لوارک

و

میشو د .
در مجموع ظرفیت منصوبه  ۳۱۵مگاوات

و

نگهداری

به شرایط آب و هوایی معموال خروجی
نیروگا ههای بر قآبی متغیر است ،گفت:

سودجویانی که از مشکالت اقتصادی کشاورزان

کشاورزی هستند .اما تغییر کاربری زمینهای

نیروگا ههای برق آبی در تهران ،گفت:

منطقهای تهران با بیان اینکه با توجه

کشاورزان را به چالش کشیده ،فضا برای

عوامل اقتصادی تغییر کاربری اراضی حاصلخیز

آمار وضعیت

تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب

جدی روبهرو کرده و معیشت بسیاری از

کاذب قیمت زمین و مسکن ،از مهمترین

آخرین

مدیر دفتر بهرهبرداری

کشاورزی و دامپروری کشور را با مشکالت

صرفه نبودن فعالیتهای کشاورزی ،افزایش

با

اشاره

به

محمد

اختصاص دارد.

راحتی از کنار آن گذشت .حاال که مسئله آب

افزایش هزینههای زندگی و کشاورزی ،به

به

گزارش

ایسنا

شهریاری

تولید ساالنه  ۵۳۰هزار مگاوات ساعت

و اقتصادی آن موضوعی نیست که بتوان به

این زمینه نشان میدهد مشکالت اقتصادی،

از نیروگا ههای تحت پوشش هستیم.

شرکت آب منطقهای تهران با متوسط

و اشتغال پایدار جامعه روستایی آثار مخربی

تحقیقات و بررسیهای صورت گرفته در

داشته باشد مجبور به کاهش تولید برق

آبی کشور به نیروگا ههای تحت پوشش

در پی دارد و پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی

موجود در این تبصره شده است .صدور مجوز برای ساخت استخر و اتاقک بدون ذکر جزئیات میتواند دست متخلفان را در سوء استفاده

است و اگر شرایط خشکسالی ادامه

تنها حدود  ۲.۵درصد نیروگا ههای برق

بزرگی از زمینهای کشاورزی شده است.

سواستفاده میکنند ،فراهم شده است.

به سال گذشته  ۴۰درصد کاهش یافته

آبی کشور اندک هستند به طوری که

بهانههای مختلف باعث از بین رفتن بخش

اراضی کشاورزی میشود .موضوعی که بعد از خشکسالی ،مهمترین تهدید در زمینه تامین امنیت غذایی کشور محسوب میشود.

منطقهای تهران گفت :میزان تولید

سهم آن در مقایسه با نیروگا ههای برق

کاربری زمینهای حاصلخیز کشاورزی با

انتقاداتی روبهرو شده است .منتقدان این تبصره معتقدند قانونی شدن این امر موجب سواستفاده و تخلفهای در زمینه تغییر کاربری

تاسیسات آبی و بر قآبی شرکت آب

نیروگاه برق آبی در تهران وجود دارد که

در تناقض است .در سالهای اخیر ،تغییر

تبصرهای مبنی بر ساخت استخر تنظیمی ،اتاق نگهبانی و انبار در مزارع کشاورزی بدون تغییر کاربری رای مثبت دادند که این اتفاق با

و

نیروگا ههای برق آبی در تهران نسبت

طرح چنین مواردی با سیاستهای کلی طرح

نمایندگان مجلس روز شنبه هفته جاری در جلسه بررسی ماده  ۱۱از فصل دوم طرح تقویت امنیت غذایی کشور ،به اضافه شدن

مدیر دفتر بهرهبرداری

نگهداری

| محمدرضا صباغیان |
| نایب رئیس کمیسیون شوراها |

کشاورز در محل فعالیت و
مزرعه خودش نیاز به اتاقک
نگهبانی و استخر تنظیمی و
همچنین مکانی برای انبار
ادوات و محصوالت کشاورزی
دارد ،کشاورز مزرعه دارد و
مجبور است در زمین کشاورزی
خودش زندگی کند ولی جایی
برای نگهبانی و نگهداری از
وسایل و تجهیزات کشاورزی و
انبار محصولش ندارد

امسال به دلیل خشکسالی حاکم در
استان با کاهش تولید برق آبیها
مواجه بودیم که با توجه به کاهش ۴۰
درصدی ورودی آب به سدهای تهران
به همین نسبت با کاهش در تولید
نیروگا ههای برق آبی مواجه شدیم.
به گفته شهریاری از ابتدای سال جاری
تا  ۳۱مرداد ماه  ۲۴۲هزار مگاوات
ساعت تولید برق از نیروگا ههای برق
آبی تهران صورت گرفته است در حالی
که در مدت زمان مشابه سال گذشته
این میزان تولید نزدیک به  ۳۸۷هزار
مگاوات ساعت بود.
او با بیان اینکه امسال میزان تولید
برق آبیها نسبت به سال گذشته ۴۰
درصد کاهش داشته است ،گفت :این
وضعیت با توجه به شرایط آبی با
یک روند کاهشی مواجه بوده است.
پیشبینی

سازمان

هواشناسی

این

است که در مهر و آبا نماه بارش زیر
نرمال داشته باشیم و در آذر ماه شرایط
کمی بهتر و احتماال نرمال میشود،
اگر این روند خشکسالی ادامه پیدا
کند وضعیت در نیروگاه بر قآبی نیز
متناسب با منابع آبی و کاهش تامین
مصارف و نیاز آبی در پایین دست
سدها،کاهش

میزان

تولید

انرژی

بر قآبی از نیروگا ههای تحت پوشش
نیز اجتنا بناپذیر خواهد بود.
آگهی موضوع ماده  ۱۸آیین نامه اجرای مفاد
اسناد رسمی الزم االجرا

بدینوسیله به الف -آقای مبین خرمی فرزند

تجارت

بسیاری از کشورها ریسک تجارت با ایران را نمیپذیرند

محمد به شماره ملی 3210146411ب -کنیز رحیم پور فرزند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

پردل با شماره ملی  0650405668ج-رضاقلی خرمی فرزند

بیتدبیری برای بحران کمآبی شهرها را خالی ازسکنه می کند

محمد به شماره ملی  0652127460همگی ساکن خیابان قدس
کوچه -2 ۲۲ورثه مرحوم محمد خرمی ابالغ می شود که خانم
مریم کاربخش راوری جهت وصول مبلغ  1.022.567.114ریال

بانضمام حقوق دولتی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج
شماره  1377.12.13-5936دفتر ازدواج شماره  ۷۹شهر راور

علیه شما به عنوان احدی از ورثه متعهد اجرائیه صادر نموده

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت میگوید:
بسیاری از کشورها مانند چین ،تایوان ،تایلند
و بسیاری دیگر از کشورها در کنار اینکه عضو
شانگهای هستند از متحدان اصلی تجاری
آمریکا هم به شمار میروند و نمیخواهند
که به خاطر تجارت با ایران بعدا تحت تاثیر
فشارهای آمریکا قرار بگیرد .بیشتر کشورها
چنین مشکلی در تجارت با ایران دارند ،حتی
در همسایگی ما کشوری مانند عراق به دلیل
فشارهای آمریکا چندان حاضر به این کار
نیستند .محمدرضا مودودی در مورد پیوستن
احتمالی ایران به پیمان شانگهای به ایلنا گفته
است :ایران هرچه بیشتر بتواند عضو پیمانهای
منطقهای شود بیشتر نفع میبرد .نیاز است
که در این شرایط سهم خود را از پیمانهای
منطقهای افزایش دهیم ،امروز سهم ما در
پیمانهای منطقهای بسیار ناچیز است که
نقطه ضعف بزرگی برای تجارت و اقتصاد ایران
محسوب میشود .شانگهای پیمان مهمی در
منطقه جنوب شرق آسیا است ،بازار بسیار
بزرگی در این منطقه وجود دارد و در عین حال
کشورهای عضو این پیمان از ظرفیت باالیی
برای تجارت برخوردار هستند .از این جهت این
موضوع فرصت خوبی برای ایران است .اگرچه
به نظر نمیرسد راه سادهای فراروی ایران برای
پیوستن به پیمان شانگهای نیست اما اگر
بتواند بر مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی

که مانع عضویت در اینگونه پیمانها هستند

مودودی گفت :برخی از کشورهای عضو

غلبه کند ،فرصت خوبی میتواند نصیب تجارت

شانگهای ،عضو اوراسیا نیز هستند .ظرفیت

ایران شود تا بتوانیم ظرفیت خوبی را از نظر

تجارت ایران با این کشورها به صورت بالقوه

اقتصادی ایجاد کنیم .یکی از موانع مهم برای

باال است اما از آنجا که در ایران ظرفیتسازی

این کار مشکالت بانکی است ،برقرار ارتباط

الزم انجام نشده ،نمیدانیم که ظرفیت بالفعل

بانکی منوط به عضویت در  FATFیا داشتن

به چه میزان میتواند باشد .چین خریدار

شرایط عضویت در پیمانهای پولی است .از

بخشی از مواد اولیه تولیدی ما است؛ روسیه،

آنجا که ما مشکالتی در رابطه با  FATFداریم،

قزاقستان و قرقیزستان کشورهایی هستند که

قطعا نبود ارتباط بانکی ما مانع خواهد بود و

سبد صادراتی و وارداتی آنها تقریبا شبیه ما

برای مبادله پول یا کاال قطعا با مشکل مواجه

است .البته به جز مواد کشاورزی و غذایی که

میشویم .عالوه بر این تحریمها به طور جدی

ما تولیدکننده آن هستیم اما ظرفیت مناسب

یرانی ما را تحت تاثیر قرار داده است
کشت 

برای صادرات آن را ایجاد نکردیم .محصوالتی

که این موضوع هم تبادل کاالیی ما را با این

که ما در این زمینه تولید میکنیم ظرفیت

کشورها مشکل میکند .این مشکل به عنوان

بینالمللی ندارند و بیشتر در سطح محلی و

یک زیرساخت باید حل شود.

داخلی است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس

اما نیازمند مدیریت صحیحی است.

شورای اسالمی تاکید کرد :امروز بیش

دولت و وزارت نیرو باید مدیریت

از  ۳۰۰شهر در کشور با تنش آبی مواجه

صحیحی در حوزه آب اعمال کنند .در

بوده که ادامه مدیریت غیرکارشناسی در

بعضی از مناطق سدهایی ساخته شده

این حوزه میتواند شرایط را بدتر کند.

که متاسفانه آبها در پشت آن ها

به گزارش ایسنا اسماعیل حسین زهی

تبخیر میشود.

با اشاره به اقدامات الزم برای کنترل

حسینزهی تاکید کرد :مشکالت ما به

بحران کم آبی در کشور ،بیان کرد:

بحث مدیریت منابع آب باز میگردد.

مجلس در بودجه  ۱۴۰۰بحث آبرسانی

در بعضی از مناطق حوزه انتخابیه

به روستاها و مناطقی که دچار تنش

بنده عمق سفرههای آب زیرزمینی

آبی هستند را پیشبینی کرده است.

به حدود  ۶متر رسیده است چرا که

امروز بیش از  ۳۰۰شهر در سطح کشور

بدون مطالعات و کار کارشناسی روی

با مشکل تنش آبی مواجه هستند .اگر

رودخانهای که بارندگی در آنجا پایین

دولت تدبیر جدی در این حوزه نکند

است سد ساخته شده است .حدود

حتی شهرهایی که دارای جمعیت

چندین سال است که ما با خشکسالی

باالیی هستند به دنبال تنش آبی خالی

روبهرو هستیم و بیشتر قناتها و

از سکنه میشوند .امروز مهمترین

سفرههای آب زیرزمینی در حال خشک

مشکل در این حوزه بحث مدیریت

شدن بوده و برخی از روستاها خالی

منابع آب است .مدیریت صحیحی در

از سکنه شدند .نیاز ما اعمال یک

خصوص آبهای مرزی صورت نگرفته

مدیریت صحیح در این حوزه است.

و ما یک قانون یکنواخت برای کل کشور

متاسفانه وزارت نیرو در سال های

پیچیدهایم و امروز کشورهای همسایه

گذشته نه تنها تدبیر کارشناسی در این

از آبهای مرزی استفاده کرده و ما

حوزه نداشته بلکه برخی از اقدامات

نیز کاری نمیکنیم .این امکان وجود

غیرکارشناسی به بدتر شدن شرایط نیز

دارد تا بخش قابل توجهی از روستاها

منجر شده که نتیجه آن مهاجرت مردم

از طریق آبهای مرزی آبرسانی شوند

از روستاها به شهرها شده است.

و پرونده اجرایی به کالسه  140000055در این اداره تشکیل
شده و طبق گزارش مورخ  1400.06.07مامور پست شهرستان
راور ،آدرس مخاطب شناسایی نگردیده عین ًا اعاده گردیده است

و متعهدله نیز قادر به معرفی آدرس جدید نبوده لذا بنا به
درخواست بستانکار طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرای مفاد اجراییه

فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی آگهی
میشود و چنانچه ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ این آگهی که روز

ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام

در بعضی از مناطق حوزه
انتخابیه بنده عمق سفرههای
آب زیرزمینی به حدود  ۶متر

ننمایند عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.م الف 425

رئیس واحد اجرای اسناد رسمی راور -مرتضی کاربخش راوری

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

رسیده است چرا که بدون

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

مطالعات و کار کارشناسی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روی رودخانهای که بارندگی

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در آنجا پایین است سد

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

ساخته شده است

کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید ارجمند

برابر رای شماره  140060319078004617مورخه  1400/05/16هیات

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو
عسکری فرزند حمدهللا بشماره شناسنامه  2991741651صادره از

کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  150/10متر مربع

تحت پالک  3025فرعی از  2942اصلی بخش  3کرمان واقع در

خیابان شیخ احمد کافی جنوبی خیابان سلحشور منزل دهم سمت

چپ خریداری از مالک رسمی خانم درخشنده هدایت محرز گردیده

است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی

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

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر

خواهد شد .م الف 584

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/08 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/22 :

محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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توضیحات عضو شورای شهر تهران
درباره جلسه هماندیشی
غیر علنی با پلیس:

واریز مبلغ  1600میلیارد

روزنامه پیام ما ،ناصر امانی ،عضو شورای شهر
تهران با اشاره به حضور سردار رحیمی ،فرمانده
نیروی انتظامی تهران بزرگ در جلسه غیرعلنی
صحن شورا در جمع خبرنگاران گفت :بحث
کلی که مطرح شد این بود که نتیجه تعامل و

با سنگ ،طراحی میکردند و حاال طرح
بینقصی از افزیر هم ساختند.
بادگیر چپقی سیرجان مثل آدمهای
سالخوردهای است که سرپا هستند اما
از درون هزار و یک مریضی مثل موریانه
سلولهایشان را میخورد .سالم است اما
درونش روسیاه است .روسیاه زغالهایی
که هر شب میسوزد تا تن بیخانمانی را
گرم کند .شمایل بادگیرهای چپقی بدون

ردپای میراث در مجسمههای سنگی

انضباط بیشتری در شهر فراهم میکند .او ادامه
میدهد :گزارش سردار رحیمی ناظر بر اقداماتی
بود که در دوره ایشان در نیروی انتظامی انجام
شده؛ اعم از کشف سرقت خودرو ،لوازم خودرو
و ماشین که در سطح شهر تهران گسترش پیدا
کرده و کلونیهای توزیع و پخش مواد مخدر و

مرمریت زاده معدن چشمه شیردوش.
ِ
فرزهای سنگ تراش ،اینجا یک لحظه هم از نفس نمیافتند ،افتادهاند به جان هزارتوی سنگهای

همچنین اعالم آمادگی برای تعامل و همکاری
با دوره ششم مدیریت شهری .این عضو شورا

| سوگل دانائی |

اضافه کرد :اعضا برخی پیشنهادهایی داشتند که
سردار رحیمی به برخیشان پاسخ دادند و تعدادی

| روزنامهنگار |

دیگر نیاز به هماهنگی با نهادهای باالتر دارد که به
صورت مشترک با مدیریت شهری عملیاتی شود.
پیشنهادی که من در جلسه دادم تشکیل یک
کارگروه مشترک میان مدیریت شهری و پلیس
بود .گزارشهایی که ارائه میشود اگر به شکل
ساختارمند پیگیری نشود خروجی مطلوبی ندارد و
دوستان از ایجاد چنین کارگروهی استقبال کردند.
امانی همچنین با اشاره به آمار و ارقامی که سردار
رحیمی در جلسه امروز با اعضای شورای ششم
ارائه داده اشاره کرده و گفت :ایشان گفتند سال
گذشته ۱۶۰۰میلیارد تومان مبلغ جریمه راهنمایی
واریز شده است .طبق قانون باید  ۶۰درصد آن به
شهرداری تهران پرداخت شود که گفتند خبر دارند
سردار رحیمی ،پلیس  ۱۰هزار بار از مقر خود برای
خدمت به مردم خارج میشود و هر دو تماس
یکی از آن عملیاتی میشود .حدود  ۳۹۰هزار
معتاد در سطح شهر تهران وجود دارد که  ۲۰هزار
که در خیابانها ،پارک و معابر عمومی تردد
میکنند .موضوعی که در حوزه آسیب اجتماعی
باید مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد .این
عضو شورا با بیان اینکه طی سال  ۹۹.۱۸۲نفر در
تصادفات داخل شهر تهران فوت کردهاند ،تاکید

کردهاند .فرزها داخل مکعبهای صلبی را خالی میکنند و درون آنها پی تصویری میگردند که سا لها پیش در حافظه جمعیشان مانده

است .یکی میخواهد با جست و خیز توی سنگی سفید به بادگیر برسد و دیگری به ماکو.
در سیرجان خبری از مجسمه فردوسی
مشهد و شیرهای میدان حر تهران نیست.

و زری بافی و مخمل .بعد که سروکله

از برج آزادی تهران میگوید ،برجی که

در یکی از فضاهای شهری چند میل زورخانه

پارچههای فاستونی در ایران پیدا شد،

برایش حکم اسطوره را دارد .اسطورهای که

نصب کردهاند و در یک میدان دیگر یک ناو

ماکوها منزوی شدند .هرچه مانده نوستالژی

طرحواره احساس و هویت و معنا را تا برای

دریایی نشاندهاند؛ به احترام پایگاه آموزشی

است؛ تصویری گنگ و آدمهای مسن که

این هنرمند زاده پلدختر تا همیشه زنده نگه

نیروی دریایی در این شهر.

حاال فقط در یک یا دو کارگاه میراث فرهنگی

میدارد .او میگوید برج آزادی برایش هم

سیرجان شهر معادن ،پسته و باغ سنگی،

کاشان با ماکو سروکار دارند .وزیرپور با دو

ویژگی آثار سنتی را دارد و هم آثار مدرن.

هیچوقت زادگاه مجسمههای شهری نبوده

دستیارش در گوشهای از سمپوزیوم مشغول

از آن اسطورههایی که ردپایش در همه ابعاد

از همین رو برگزاری نخستین

است .او که خود زاده کاشان است ،میگوید

زندگیش او هویداست .اثری که به گواه او

درست لحظهای که خورشید به
وسط آسمان سیرجان میرسد،
مجسمه مسطح خورشید هم از
میان غبارهایی که فرونشستند،
طلوع میکند .بهنام آخربین
سازنده اثر با هر طلوع و غروب
ستاره میانسال خورشید در
هر جغرافیایی که باشد به
پدیدار کردن خورشیدی سنگی

کرد :همچنین طی سال گذشته  ۱۸میلیون اعمال

میاندیشد

سمپوزیوم مجسمهسازی سیرجان از سوی

اکنون فقط از ماکوها در کتابهای نساجی

دیگر تکرار نشده ،زیرا تعریفهای مسئوالن

شرکت معدنی صنعتی گلگهر را میتوان

چند تصویر مانده و دیگر هیچ .او روزهایی

و صاحبنظران برای یک کار خوب و متفاوت

رویدادی مهم برای گشوده شدن راه

که بر روی فرهنگ منطقه کاشان مطالعه

تغییر کرده است .حسین امانت ،معمار برج

مجسمههای شهری به این شهر دانست.

میکرده و آنها را روی سنگ و فلز و چوب

آزادی حتی در همین آخرین کار صحرایی

سمپوزیومی که به گفته ابوذر حلواییپور،

ثبت میکرده بعد از فرمهای معماری به

مدیر روابط عمومی شرکت معدنی و

ابزار نساجی رسیده است« :ماکوها ذهنم

صنعتی گل گهر «رویدادی تازه برای مردم

را مشغول کردند .دارند منقرض میشوند».

شهر است و پیامدهای مثبتی هم برای

یادها اثر وزیرپور ،چندمین مجسمه اوست

هنرمندان شهر خواهد داشت» .سمپوزیومی

که در قرار است در شهری در ایران نصب

با  17شرکتکننده که قرار است در آن 17

شود ،در کنار چند مجسمه دیگرش در کاشان

اثر سنگی پدیدار شود .آثاری که در هزارتوی

که یکی از آنها اسیر وندالیسم شد و توپ

آنها نشانههایی از معماری و میراث فرهنگی

و ترقه چهارشنبهسوری سیاه و کدرش کرد.

این شهر به چشم میخورد.

انقراض یاد

قانون توسط پلیس راهور صورت گرفته است.
امانی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا
جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد ،گفت:مرسوم
است که وقتی اطالعات ،آمار و ارقام امنیتی ارائه
میشود جلسات غیرعلنی باشد .در دوره پنجم
اگر جلسات غیرعلنی نبود احتماال آمار امنیتی نیز
مطرح نمیشد.

است که سالها به ماکوها فکر کرده است.

ک چشمها را خیس میکنند
کوچک ،مردم 

وسیلهای از یاد رفته ،شبیه قایقهایی کاغذی

و مه سفید را از اطراف مجسمهسازها دور

که فلزی بود و رسالتش بافت پارچههای

نگهمیدارند .چند قدم آنطرفتر جرثقیل

سنتی .ماکوها در شهرهای مختلف ایران

بزرگی زورش به مکعبی میرسد و آن را

روزگاری برای خودشان دبدبه و کبکبه

میچرخاند .در میان تمام فضایی که سنگ

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060319078001055مورخه  1400/05/23هیات دوم موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی

آقای یاسر شیخ زاده گوکی فرزند قاسم بشماره شناسنامه  ۲۰۱۳صادره از کرمان
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  430/11متر مربع تحت پالک  ۶۱۱۳فرعی

از  ۳۹۸۲اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۱۶۲فرعی از  ۳۹۸۲اصلی بخش

 ۲کرمان واقع در خیابان شهید اخالقی غربی  ۸خریداری از مالک رسمی آقای

محمد قانونی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمان
دستگاه مناقصه گزار

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات

سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 582
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/08 :

محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

موضوع مناقصه

امور نگهداری و راهبردی تاسیسات
بیمارستان سینا زرند

برآورد یکساله (ریال)

 11/798/821/380ریال

تضمین شرکت در مناقصه
(ریال)

 589/941/069ریال

دریافت اسناد

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت
14/30روز یکشنبه مورخ 1400/06/28

برابر رای شماره  140060319078004794مورخه  1400/05/23هیات دوم موضوع قانون

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و
پیشنهادها درسامانه ستاد ایران

تا ساعت 14/30روز یکشنبه مورخ 1400/07/11

سلطانی نژاد فرزند یونس بشماره شناسنامه  3408کدملی  2991771429صادره کرمان

بازگشاییپیشنهادها

از ساعت  11/30روز دوشنبه مورخ 1400/07/12

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی -آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی
از در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر فوقانی (با کاربری عرصه ورزشی) به مساحت
 209/5متر مربع پالک  24680فرعی از  2787اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی

از اصلی قطعه واقع در بخش  3کرمان آدرس کرمان خیابان گلدشت خیابان گلبرگ کوچه
 5خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم بانک توکلی محرز گردیده است .لذا به منظور

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،

از میراث فرهنگی را نشان دادن آنها در
آثار هنری میداند .راهی که شاید مردم را
نسبت به شناخت بیشتر میراثفرهنگی
کنجکاو کند و از روسیاهیها دور نگهش
دارد .از رها شدگی ،از یادگارینویسی و
هرچیزی که این روزها سرپایش نگهداشته
اما سالم نه .سارینا استیری ،دستیار یاسر
حسینی هم میگوید ایده بادگیرها از آنجایی
به ذهنشان رسیده که همواره در پی رسیدن
به فرمهای معماری در آثارشان بودند« :به
دنبال طرحی بودیم که به صورت سمبولیک

میخواستیم طوری باشد که مخاطب عام
هم بتواند متوجه آن شود ».در طرح بادگیری
که استیری و حسینی آن را اجرا میکنند،
باد میان بادگیر میپیچد و موجهایی را در
ساختمان بنا آشکار میکند« :سنگ همواره
نماد سختی و سفتی است اما باد در مقابل
آن همواره آزاد و رهاست ،ما تالش داریم
تا بادی که در داخل سنگ وزیدن گرفته را
در مکعبی کامل نمایش دهیم ».بادگیر آنها
فرمی انتزاعی و مینیمال دارد ،ویژگی که این
روزها در بسیاری از مجسمههای شهری اثری
از آن نیست ،علت آن هم احتماال به سلیقه
مدیران بر میگردد.

نام و نشانی مناقصه گزار :اداره کل زندانهای استان کرمان به آدرس بزرگراه

امام خمينی (ره) جنب اداره کل تعاون --موضوع مناقصه  :احداث دیوار
پیرامون بازداشتگاه  300نفری شهرستان راور به آدرس شهرستان راور
انتهای بلوار امام خمینی(ره) روبروی گلزار شهداء

برآورد اوليه پروژه  :سی ميليارد ویکصد و شانزده میلیون و ششصد وشامل اجرای ابنيه ميباشد .

دریافت اسناد :
الف)سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir
ب) پایگاه ملی مناقصات
http://iets .mporg.ir
(صرف ًا جهت مشاهده)

( هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد).

سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 587

خوانده معتقد است یکی از راههای حفاظت

پنجاه و چهار هزار و هفتصد و پنجاه و سه ریال ( 30 116 654 753لاير)

دارو ،اداره حراست

شناسه آگهی 1189555 :
محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

1400/7/12/90

محل تسلیم فقط پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه) :کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی ،معاونت غذا و

نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/08 :

شماره مناقصه:

ضمناً جلسه توجیهی درساعت  10:00روزچهارشنبه مورخ 1400/07/07درمحل بلوارجمهوری اسالمی نبش میدان
سجادیه بیمارستان سینا زرند سالن اجتماعات برگزارخواهد شد.

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم

اما هدایت صحرایی از برج آزادی
تهران میگوید ،برجی که برایش

درست

لحظهای

که

خورشید

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

به

وسط آسمان سیرجان میرسد ،مجسمه
مسطح خورشید هم از میان غبارهایی که
فرونشستند ،طلوع میکند .بهنام آخربین
سازنده اثر با هر طلوع و غروب ستاره
میانسال خورشید در هر جغرافیایی که باشد
به پدیدار کردن خورشیدی سنگی میاندیشد.
خورشیدی با اشعههای بلند و مثلثی که در
مسجد شیخ لطفهللا اصفهان هم مانندش
وجود دارد .خورشید برای آخربین اسطوره
است .همان اسطورهای که در غرب و شرق نماد
زایش و زندگی است ،نماد وحدت وجودی
است ،همانطور که شمسهها در نقطههای
مرکزی زیر گنبدهای مساجد متجلی
بودند .آخربین میگوید خورشیدهایی که او
میسازد رگههایی از معماری شرقی و غربی
درشان به چشم میخورد .یکی از مهمترین
خورشیدهای او در اسلوونی نصب شده ،کنار
دریا ،که لحظه غروب و طلوع خورشید ،از
آخرین مقرنسهای آن پیداست.
صدای فرزها و چکشها تا روز  25شهریور
ماه در سیرجان بلند است .سمپوزیوم تا
همان روز ادامه دارد .شهری که تصورش
از سنگ فقط ،به باغ سنگی درویش خان
ختم میشد ،حاال صاحب  17مجسمه سنگی
میشود که قرار است در میدانها و کوچهها
و خیابانهای فقیر از عالمت شهری خوش
بنشینند .

نوبت اول

یک مرحله ای همراه با ارزیابی فنی

مناقصه واگذاری امورنگهداری و راهبردی تاسیسات بیمارستان سینا زرند
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک

که سنگ جای جایش را گرفته

آگهی مناقصه عمومی

آگهیمناقصهعمومی
یک مرحله ای

فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف

میچرخاند .در میان تمام فضایی

اسطوره آزادی

محمد مهدی وزیرپور ،مجسمهسازی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

به مکعبی میرسد و آن را

صدای قلم و چکش روی سنگ،
تمام الله گوش را پر میکند .مهپاشهای

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

آنطرفتر جرثقیل بزرگی زورش

سنگی شده است .اصغرزاده ،که غیر از

نمیخواستیم عین به عین آن را اجرا کنیم.

داشتند ،اگر آنها بودند ،حریر بود و زیلو

سفید را از اطراف مجسمهسازها

اسطوره خورشید

به چشم مردم آشنا باشد اما در عین حال
جای جایش را گرفته اما هدایت صحرایی

چشمها را خیس میکنند و مه

| مجسمه یاد اثری از محمد مهدی وزیرپور آرانی /امین ارجمند |

نفر از آنها متجاهر هستند؛ یعنی افرادی هستند

نشسته است .باد که میآید غبار از یک جا بلند میشود و جای خودش را به شمایل سنگی میدهد که ابزارهای مجسمهسازی ،غبارش

است.

و رانندگی در تهران بوده است که به خزانه دولت

که پرداخت نشده است .او اضافه کرد :طبق گفته

غبار سفید در جای جای بوستان مالک اشتر سیرجان جایی که نخستین سمپوزیم مجسمهسازی شهر ،این روزها در آن برگزار میشود،

مهپاشهای کوچک ،مردمک

ضربه مهلک انسان ،ایده سارا اصغرزاده،

مجسمهسازی حفاظت و مرمت آثار هنری

فضای سبز ،ساخت و سازهای غیرمجاز امنیت و

تمام الله گوش را پر میکند.

حکم اسطوره را دارد

یاسر حسینی برای ساخت مجسمههای

گزارش «پیامما» از نخستین سمپوزیوم مجسمهسازی گلگهر در سیرجان

صدای قلم و چکش روی سنگ،

دور نگهمیدارند .چند قدم

یادی از بادگیرهای سیرجان

حوزهها اعم از ترافیک ،حمل و نقل ،سدمعبر،

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/22 :

نمادهایی که اتفاقا بین معماری بسیاری

است».

سمپوزیم در غرفه کوچکی کنار هنرمندان

همکاری بین شهرداری و نیروی انتظامی در همه

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/22 :

معماری در کارهایش مدد گرفته است.

رسیدن به جنبههای فرمالیستی و انتزاعی

داشتند .کودکانی که در تمام روزهای

| مجسمه افزیر اثری از هدایت صحرایی /امین ارجمند |

مبلغ جریمه راهنمایی و رانندگی در تهران بوده
که به خزانه دولت واریز شده است .به گزارش

تمام این سالها از نمادها و فرمهای متعدد

البته واقعگرایی قدم اول و مهمی برای

افزیر را حتی کودکان سیرجانی نیز دوست

اطالعات ،آمار و ارقام امنیتی ارائه

با اعضا گفت :سال گذشته ۱۶۰۰میلیارد تومان

و استخوان بنا .مجسمههای صحرایی در

هم است که اغلب توقع مجسمه رئال دارند،

آجرهایی کوتاه .تلفیق معماری و مجسمه و

امانی :مرسوم است که وقتی

جلسه فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ

واژهای در معماری کهن به معنای اسکلت

مخاطب چشم آشناتر است .به همین دلیل

دارند .ساختمانهایی با سقفهایی گرد ،با

به خزانه دولت

عضو شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات

هم تاثیرش را گذاشته است .در «افزیر»

استیری میگوید« :کارهای رئال برای

از شهرهای جنوبی مانند سیرجان نیز وجود

جریمه پلیس راهنمایی

میشود جلسات غیرعلنی باشد

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

-مهلت تحويل پاکات پيشنهادات حداکثر تا ساعت11صبح روز پنجشنبه

مورخ  1400/7/8و بارگزاری اسناد در سامانه تا ساعت  18روز جمعه
مورخ 1400/7/9میباشد

-محل تحويل پيشنهادات دبيرخانه اداره کل زندانها به آدرس باال ميباشد.

پيشنهادهای قيمت بايستی تا سه ماه پس از تاريخ بازگشايی قيمتهامعتبر باشند .

-بازگشايي پاکتهای الف و ب پيشنهادات ساعت  10صبح روز شنبه مورخ

-مبنای قرارداد فهارس بهای سال  1400سازمان برنامه و بودجه کشور و

 1400/7/10در محل اداره کل زندانهای استان کرمان واقع در بزرگراه امام

اعتبار آن از محل بودجه طرحهای عمرانی بصورت اسناد خزانه با سررسيد

خمينی (ره) جنب اداره تعاون انجام می پذيرد .

آبان ماه 1403و بعد آن ميباشد .

-ارزيابی توان اجرای کار کليه پيمانکاران قبل از بازگشايي پاکتهای

 -ضمنا" بر طبق بخشنامه های صادره مابه التفاوت حفظ قدرت خريد و

پيشنهاد قيمت (پاکت ج) توسط کميته فنی مناقصهگزار انجام میگيرد .

تعدیل پرداخت ميگردد .

-ارائه اسناد و مدارک ارزيابی پيمانکاران شامل اساسنامه شرکت و آگهی

-ميزان تقريبی عمليات پروژه  498متر طول ديوار و ارتفاع  5/5متر و

ثبت شرکت و آگهی تغييرات و روزنامه رسمی (جملگی برابر با اصل)

مدت اجرا ( 6شش) ماه میباشد .

-گواهی رتبه بندی مطابق اصل شده  ،مطابق با فصل سوم تصويب

-تضمين شرکت در مناقصه برابر يک ميليارد و پانصد و شش ميليون

نامه شماره /84136ت 33560هـ مورخ  85/7/16هيات وزيران الزامی

لاير( 1 506 000 000لاير ) است که بايد بصورت نقدی و يا ضمانتنامه معتبر

است  .فرم های مربوط به ارزيابی فنی به ضميمه مدارک خواسته شده

طبق آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی ارائه شود و تا سه ماه پس

بايستی تکميل گردد .

از تاريخ بازگشايي (پاکات ج)اعتبار داشته باشد تمام اسناد مناقصه بايد

-بازگشايي پاکات ج پيشنهادات در ساعت  9صبح روز چهار شنبه مورخ

از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد) ارائه شود و اصل اسناد

 1400/7/14در محل اداره کل زندانهای استان کرمان انجام می گيرد ،

تحويل دبيرخانه گردد .

حضور نماينده پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه با معرفی نامه معتبر

-شرکتهای پيمانکاری می بايست دارای گواهينامه تشخيص صالحيت با

بالمانع است .

پایه (5پنج) ابنیه و ظرفيت خالی برای قبول تعهدات بوده و موقع تحويل

-اداره کل زندانهای استان کرمان در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات

گرفتن اسناد مناقصه گواهينامه معتبر خود را ارائه نمايند .

مختار است .

-مناقصه مذکور به صورت یک مرحله ای همراه با ارزیابی فنی برگزار

-پرداخت هزينه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

-برنده مناقصه می بايست توان ارائه ضمانتنامه بانکی جهت انجام

 09131982977تماس حاصل نمايند.

مي شود .
تعهدات به ميزان%5مبلغ پيمان راداشته باشد .

متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند باشماره تلفن

اداره کل زندانهای کرمان

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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اطالع رساین
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| خراسانرضوی |

| کرمان |
با هدف حفاظت از جنگلها و مراتع انجام شد

آیین تکریم و معارفه شهردار مشهد برگزار شد

توزیع وسایل گازسوز خانگی در میان

فریبا شریفآباد /طی مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن

روستاییان و عشایر جنوب کرمان

کشوری ،استانی و سایر مدیران شهری و همچنین
خانواده های معزز شهدا از شهردار سابق مشهد برای

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از توزیع رایگان اجاق گاز پلوپز ،سیلندر گاز مایع

تالشها و مجاهدتها در عرصه مدیریت شهری تقدیر

و تنور گازی در بین  ۱۱۵٠خانوار از روستاییان ،عشایر و مرتعداران حاشیهنشین جنگلها و مراتع

شد و سید عبدهللا ارجائی به سمت شهردار مشهد معرفی

جنوب کرمان خبر داد .حمزه احمدی با تاکید بر اینکه در سال جاری بالغ بر  ۱٠میلیارد و ۷۸۴

شد .استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت :موضوع

میلیون ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تهیه و توزیع  ۳٠٠دستگاه تنور گازی۸۵۰ ،

منطقه ثامن بسیار موضوع مهمی است که در چند سال

دستگاه اجاق گاز پلوپز و  ۵۵۰سیلندر گاز مایع اختصاص یافته است اظهار داشت :این ملزومات

گذشته با کمک همه دستگاه ها به تصویب رسید و بعد از

به منظور تغییر و اصالح الگوی مصرف سوخت در بین  ۱۱۵٠خانوار حاشینه نشین جنگلها و مراتع

تصویب در شورای عالی شهرسازی بنا بر دستورات مقام

جنوب کرمان ،توزیع شد .او با بیان اینکه اصالح الگوی مصرف سوخت و حفاظت از جنگلها و

معظم رهبری ابالغ شد .محمد صادق معتمدیان اظهار

مراتع همواره از برنامههای راهبردی سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور بشمار می آید،

کرد :ایشان در مدت کمتر از سه سال منشا خدمات بزرگی

افزود :این طرح به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی ،کاهش فشار بر جنگلها ،جلوگیری از قطع بوته ها

آن هم در شرایط مواجهه با مشکالت جدی اقتصادی

ل ها به استفاده از سوخت
و سرشاخه درختان و همچنین ترغیب عشایر و روستاییان حاشیه جنگ 

بودند و تالشها و اقدامات ارزشمندی با شورای پنجم

فسیلی به جای هیزم است .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در پایان خاطر نشان

انجام دادند .او با اشاره به اینکه مشکالت گذشته اصالح

کرد :امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی عالوه بر تغییر و اصالح الگوی مصرف سوخت،

شده و با حمایت شورای شهر ششم و شهردار اجرایی

با هدف جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه های ملی ،پروژه اجرای کمربند حفاظتی از طریق

میشود ،عنوان کرد :همچنین در دوره پنجم نیز در حاشیه

ن جیرفت،
احداث بنچ مارک و به طول  ۲۰کیلومتر در حوضه های آبخیز منطقه ساردوئیه شهرستا 

شهر اقدامات شایستهای انجام شده است .او تاکید کرد:

در مرز بین اراضی ملی و مستثنیات قانونی مردم اجرا شده است.

سوابق تصریح کرد :براساس بیانیه گام دوم انقالب و
بررسیهایی که با دقت نظر بسیار انجام شد« ،سید عبدهللا

طرح بازآفرینی شهری نیز با  ۴هزار میلیارد تومان تصویب
شد که  ۱۷۰۰میلیارد آن تامین اعتبار شده است تا زمینه
اجرایی  ۱۳۷پروژه در شهر مشهد را ایجاد کند .استاندار
خراسان رضوی تصریح کرد :طرح کمربند جنوبی شهر
مشهد برای جلوگیری از ساخت وسازهاست که امیدوارم
اجرایی شده و همچنین با تالش همه دستگاه های
متولی به تصویب برسد .رئیس شورای شهر مشهد گفت:
شورای ششم ،شورای تعامل است و از هیچ همکاری
برای رفع مشکالت شهروندان با دستگاههای مختلف
دریغ نمیکند .حسن موحدیان اظهار کرد :شورای شهر از
شهردار انتظار دارد که بیانیه گام دوم انقالب را سرلوحه کار
خود قرار دهد چرا که خود شهردار براساس همین بیانیه
انتخاب شده است.
موحدیان افزود :قدردان زحمات شورای پنجم و همچنین
شهردار سابق مشهد هستم ،ایشان شهر را پرجنب و جوش
اداره کرد .رئیس شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به
بیانیه گام دوم انقالب و انتخاب شهردار بر اساس همین

ارجائی» را بهعنوان شهردار مشهد انتخاب و براساس
شناخت کاملی که از او دارم ایشان را فردی با نشاط ،پرکار،
انقالبی و باسابقه می دانم و همچنین شناخت کاملی نیز
نسبت به بدنه شهرداری مشهد دارد .موحدیان اضافه کرد:
بومی بودن یکی از مهمترین گزینه های شورای ششم
برای انتخاب شهردار بود چرا که شهردار مشهد باید نسبت
به شهر و فرهنگ مردم و زائرپذیر بودن آن اشراف کامل
داشته باشد؛ مشهد متفاوت از سایر کالنشهرهاست و
اصلیترین تفاوت ،بارگاه منور رضوی و حضور ساالنه ۲۵
تا  ۳۰میلیون زائر است .او افزود :شهرداران و شوراهای
مختلفی طی ادوار گوناگون در این شهر زحمت کشید ه و
تجربیات فراوانی دارند؛ این تجربیات ،اندوخته ارزشمند
و عظیمی برای شهردار است که میتواند آنها را عملی و
استفاده کند .و با بهرهگیری از این تجربیات راه را سریعتر
پیش ببرد .شهردار مشهد حضور میهمانان خارجی را در
این مراسم نوید بخش تعامالت گسترده بین المللی
مشهد در چهار سال آتی دانست و از تبدیل مشهد به
بهشت سرمایهگذاری خبر داد.

ظرفیتهای جدید منطقه ویژه

خلیجفارس برای توسعه صنایع
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس
گفت :بهرغم قراردادهای منعقد شده با سرمایهگذاران
طی سال گذشته و امسال ،این منطقه هنوز ظرفیتهای
جدیدی برای سرمایهگذاری در صنایع معدنی ،نفت و گاز
و صنایع مرتبط با منطقه دارد .به گزارش روابط عمومی
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس
 ،حسن خلج طهرانی با بیان این مطلب گفت :این منطقه،
عالوه بر مزایای منحصر به فرد موجود ،تسهیالت مختلفی
برای سرمایهگذاران تدارک دیده که میتواند موقعیت
مناسبی را برای طرحهای توسعهای در زمینههای یاد
شده ایجاد کند .او ادامه داد :این منطقه آمادگی استقبال
از سرمایهگذاران را در صنایع معدنی ،نفت و گاز و صنایع
مرتبط با منطقه دارد.

افزایش  ۳برابری جذب سرمایهگذاری

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج
فارس با اشاره به افزایش جذب  ۳برابری سرمایهگذاری
در سال  ۹۹نسبت به سال  ۹۸گفت :افزایش نقدینگی
در کشور و هدایت بخشی از نقدینگی به بخش تولید،

اصفهان

مدیرعامل شرکت معادن زغا لسنگ کرمان

صداقت در عمل و کالم تنها راه نجات است
مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شرکت معادن زغالسنگ کرمان در گفتوگو با

کرمان با بسیج کارگری را افتخار خود دانست

با سرهنگ نیکخواه فرمانده بسیج کارگری

جناب سرهنگ نیکخواه فرمانده بسیج کارگری

و افزود الحمدهللا امروز خدمات بسیج گسترده

استان اصلیترین راه نجات هر مجموعه ای را

و راههای فراوانی جهت همکاری گستردهتر نیز

معادن

صداقت در عمل و کالم دانست و افزود بسیار

وجود دارد .دکتر نیک طبع وجود شیفت ایثار

زغالسنگ کرمان دکتر نیکطبع ضمن

خوشحالیم که سعادت خدمتگذاری به قشر

در معادن را از جمله برنامههای بسیار خوب

گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها حاج

عزیز کارگر نصیبمان شده است.

بسیج کارگری در معادن زغالسنگ دانست و

قاسم سلیمانی عزیز و  133شهید سرافراز

مدیرعامل شرکت همکاری مجموعه زغالسنگ

از فرمانده بسیج کارگری استان خواست این

استان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش

روابطعمومی

شرکت

پایین بودن هزین ههای نیروی انسانی و افزایش نرخ

فعالیت گسترش یابد.
سرهنگ نیکخواه ضمن تقدیر و تشکر
از همکاریهای گسترده شرکت معادن
زغالسنگ کرمان کارگران را چشم و چراغ
هر مجموعه ای دانست و با توجه به خدمات
فراوان شرکت زغالسنگ در هشت سال دفاع
مقدس ،خدمتگذاری به کارگران را عبادت
دانست و عنوان داشت با تمام توان در راستای
اهداف شرکت زغالسنگ در چارچوب نظام و
انقالب بوده و خواهیم بود.

ارز از طریق افزایش درآمدهای صادراتی ،سبب افزایش

آبفای اصفهان برای دهمین بار موفق به کسب
رتبه برتر جشنواره شهید رجایی شد
وطنخواهان  /شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی ،عملکرد

موفق به کسب رتبه برتر در بیست و چهارمین جشنواره

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در شاخص های

شهید رجایی شد.

اختصاصی نظیر جمعیت تحت پوشش شبكه آب

با کسب این موفقیت ،تعداد رتبههای برتر آبفای

شهری ،آبرسانی به روستاها ،جمعیت تحت پوشش

استان اصفهان در ادوار جشنواره شهید رجایی به عدد

شبكه فاضالب شهری ،آب بدون درآمد و اجرای برنامه

 10رسید.

ایمنی آب و در شاخصهای عمومی در پنج محور

این افتخار پس از ارزیابی عملکرد  65دستگاه اجرایی

“اصالح ساختار سازمانی”“ ،توسعه دولت الکترونیک”،

استان در سال  1399برای آبفای استان اصفهان

“مدیریت سرمایه انسانی”“ ،ارتقای سالمت اداری ،

به دست آمد و این شرکت موفق شد در مجموع

مسئولیت پذیری و پاسخگویی ” و ” استقرار نظام

شاخصهای عمومی و اختصاصی و در گروه زیربنایی

مدیریت عملکرد ” مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و

و توسعه ،رتبه برتر را به خود اختصاص دهد.

به عنوان دستگاه اجرایی برتر مورد تقدیر قرار گرفت.

در آیین پایانی بیست و چهارمین جشنواره شهید

اضافه می شود آبفای استان اصفهان تاکنون در

رجایی که عصر روز پنجشنبه  18شهریورماه جاری

مجموع تاکنون  10بار در دوره های مختلف جشنواره

برگزار شد ،با اهدای تندیس جشنواره از تالش های

شهید رجایی حائز رتبه های برتر شده که دو بار مربوط

مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

به سال های  1383و  1388بوده و  8مرتبه در سال

در کسب این موفقیت ارزنده تجلیل به عمل آمد.

های  1390تا  1399به دست آمده است.

 - 1عطا دادن  -گوریل  -جایگاه مروارید ،نامی
دخترانه  -دستگاه نساجی  - 2باد مشرقی،
سرزمین بلقیس  -كجاست؟  -نوعی بست
 تخته ضخیم بلند ،تخته های بریده شده ازتنه درخت - 3از شهرهای لرستان  -تضاهر4
 نوعی رنگ مو ،رنگ موی فوری  -هلیكوپتر  -حالل رنگ  -هنوز التین ،عالمت
مصدر جعلی - 5صدای گوسفند  -كشوری
عربی ،كشور مبارك  -رطوبت ،رطوبت ناچیز -

حهای اجرا شده طی  ۱۶ماهه
سرمای هگذاران ،با تکمیل طر 
اخیر ،میزان سرمایهگذاریها به  ۶میلیارد و  ۱۰۰میلیون
لزایی به حدود ۱۷۰۰نفر میرسد.
دالر و اشتغا 

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان:

خسارات خشکسالی

به نخیالت خوزستان

بهزودی پرداخت میشود
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان
گفت :خسارت نخیالت آسیب دیده از خشکسالی و
شوری آب بهزودی پرداخت میشود.
پیام ما» محمد حسنینسب در گفتوگو با ایسنا ،در
خصوص پرداخت خسارت نخیالت آسیب دیده در اثر
شوری آب و خشکسالی اظهار کرد :صندوق بیمه بانک
آبی و خشکسالی است تا نسبت به پرداخت خسارت

دید و نظر - 6از برندگان نوبل شیمی - 2009

ابریشم تابیده  -رود مرزی ،سد آذربایجان

دیدگان ،نگاهها ،چشمان - 7فرمان اتومبیل،

شرقی  -ست وارونه - 11كلمه شگفتی  -نت

نقش هنرپیشه  -چوب دستی  -پس زدن

ششم موسیقی ،نفی عرب ،درون چیزی -

 -یكی از دو جنس ،مذکر ،جنس به ظاهر

درجه ای برای افسران نیروهای دریایی12

قوی  -رشته باریك ،دنباله رو سوزن ،واحد

 -آهو  -فیلم برگمان  -گوارا  -چاه ها- 13

سیگار - 8گداخته شده ،آب شده ،گداخته

کشور اقیانوسیه  -پرنده آش سرد کن ،پرنده

 -پر گویی ،زدني پرچانه ها ،طرف  -دشمن

ایست - 14مفرد وجنات ،بزرگی  -عضو باال

سرسخت  -خار سر دیوار - 9پیامدها -

نشین ،راز  -مخترع تلفن ،گرفتنی از هوا -

طلب بیگناهی ،پاك شدن از گناه - 10زینت

برابر ،موازنه دارایی و بدهی - 15از اعضای

پدر  -نت چهارم ،نت قبل از سل ،کلید آن در

تنفسی  -از شهرهای روسیه  -اینك- 16

موسیقی معروف است  -وتر کمان ،احسنت،

خرس فلكی ،خرس آسمان  -اثری از صادق

ن های استان در حال
به اینکه برداشت خرما در شهرستا 
انجام است ،جمعبندی دقیقی از نخیالت آسیبدیده از
شوری و تنش آبی نداریم اما بالفاصله پس از مشخص
شدن میزان خسارت،صندوق بیمه نسبت به پرداخت
این خسارات اقدام میکند.
ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

جاری  -چشم درد

عمودی
 - 1سپس عربی  -اتومبیل آلمانی ،مارك
نوعی اتومبیل  -سایه  -مخالف - 2كالم
معتبر  -گیاه علوفه ای  -قسمتی از چرخ
خودرو  -از رنگها - 3جیوه  -عاقالنه و
خردمندانه  -غار - 4رودی طویل در آسیا
 گرگ  -ماده ای شیمیایی در چای5 مبهوت و متحیر  -هموار  -سیالب- 6صمیمی ،متفق ،متحدالقول  -خویشاوندی
 چراغ دستی را گویند ،چراغ ،چراغ دستینفت سوز  -خداوند ،چاشنی غذا - 7بابونه
گاوی  -کلمه همراهی ،آش ،حرف مشایعت
 پیشخدمت - 8باقالی مصری  -پر گویی،زدني پرچانه ها ،طرف  -قصد و آهنگ ،رکن
اصلی نماز  -راه فاضالب - 9زن برعکس
 رود آرام ،خم بزرگ  -از ابعاد هندسی -بورس درهم - 10شخصیتی در شاهنامه

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

 -کالم تنفر ،حرف بیزاری  -خدا به زبان

 -رمق آخر - 13پايين لباس ،جامه زنانه ،از

ته  -تیزی آقتاب  -فصل بهار ،یار سالمان16

عبری  -بانی مذهب پروتستان - 11گالش

پوشاک مخصوص بانوان  -تکرار حرف  -دور

 -نشانه جمع ،بله شیرازی ،بله بی ادب -

 -سبب ،دلیل ،سبب و دلیل  -الفت ،خو

انداختن ،دور افتاده  -نشاط ،شادمانی- 14

پایتخت نائورو  -مخفف تو را ،دیوار بلند -

گرفتن ،همنشین جن  -از مناطق جنگی

نام بازیگر  -جدا ،برابر  -ولگرد ،بی سر و

اندوه ،غصه ،اندوه و غصه - 17نامی دخترانه،

جنوب كشور - 12پدر شعر نو  -گندم آرد کن

پا ،بت آسمان جل - 15دوستی  -گام بی

انسان نیست  -سو وارونه  -ملیت گورباچف

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

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

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رمضانی فرزند علی

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای پیمان هابیلی

م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۳۸۱هیات دو 

به شماره شناسنامه  ۱۲۳۰صادره از در یک باب خانه به مساحت  ۱۹۷.۷۵مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  ۱۴فرعی از
 ۵۰۶۸اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک رسمی آقای مهدی کارگر محرز گردیده است .لذا به منظور

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م/الف ۱۶۴
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۶/۲۲:

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۷۲۸هیات دوم مورخه  1400/05/16موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

نسب اخچه به شماره شناسنامه  ۶۶۱۸وکدملی  ۲۹۹۳۷۴۷۱۱۸فرزند درویش صادره از کرمان و خانم زهرا اکسیر فرزند مهدی بشماره

شناسنامه  ۲۹۸۰۲۳۱۵۸۴صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  243/38مترمربع تحت پالک ۲۴۵۶۴
فرعی از  ۲۷۸۷اصلی بخش  ۳کرمان واقع در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی انتهای کوچه شماره ۷خریداری از مالک رسمی آقای حسن

ودیعتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 661
تاریخ انتشار نوبت اول  -1400/06/22:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/06 :

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

م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۴۶۹هیات دو 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید کردی کریم
آبادی فرزند حسین به شماره شناسنامه  ۳۰۸۰۱۱۹۸۰۰صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۲۶۲.۸۸مترمربع از پالک
 ۲۳۹۰اصلی واقع در زرند خیابان قره نی کوچه  ۸خریداری از مالکین رسمی اشرف ،اقدس و افسر ایرانمنش محرز گردیده

است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م/الف ۱۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۶/۲۲:

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد

تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۷/۶ :

امسال نیز  ۶قرارداد منعقد شده است .طبق اظهار نظر

به نخلداران اقدام کند .او افزود :در حال حاضر با توجه

هدایت - 17عامل وراثت  -تکبر ،غرور -

تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۷/۶ :

در سال گذشته ۹ ،قرارداد سرمای ه گذاری و طی  ۳ماه

ب دیده از تنش
کشاورزی در حال ارزیابی نخیالت آسی 

جدول شماره 2104

افقی

تقاضای سرمایه گذاری در سال گذشته شد .او افزود:

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

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

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۸۰۱هیات دوم مورخه  1400/05/23موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حسنیه رشیدی
محمدآباد فرزند امان اله بشماره شناسنامه  ۹۶کد ملی  ۳۰۳۰۷۰۶۱۱۷صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه مشتمل برطبقات

فوقانی به مساحت  217/83متر مربع تحت پالک  ۲۴۵۵۰فرعی از  ۲۷۸۷اصلی بخش  ۳کرمان واقع در اسیاباد جنوبی غربی ۱۱

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای وحید هروی 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
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .م الف 676

تاریخ انتشار نوبت اول  -1400/06/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/06 :

محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/۰۹/20و برابر رای اصالحی شماره  ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۲۳۵۰هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت
حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت آرنیکا کیان توس به
شناسه ملی  ۱۰۳۸۰ ۱۰۶۲۸۹نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 21/40متر مربع (بیست و یک و چهل صدم متر مربع ) قسمتی از پالک های
 ۲۱۱۴الی  ۲۱۲۸اصلی واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت
حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اسماعیل صباغ زاده تربتی محرز
گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو
نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق روزنامه محلی و کثيراالنتشار در شهرها منتشر
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .شماره 1053
تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/07:
محمدکاظم باقرزاده -رئیس ثبت اسناد و امالک
تحج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/۰۹/20و برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۲436هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد
حسن زاده فرزند داود به شماره شناسنامه  0690310617صادره از
تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 170/50متر مربع (یکصد و هفتاد و پنجاه صدم متر مربع ) قسمتی
از پالک  60فرعیاز اراضی دیزقند پالک  231اصلی دهستان اربعه
واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
خریداری از ورثه مالک رسمی محمود حسن زاده محرز گردیده
است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه
این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق روزنامه محلی و
کثيراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست .شماره 1052
تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/07:
محمدکاظم باقرزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک
تحج
ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مصوب
 1390/۰۹/20و برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۲۳19هیات اول موضوع ماده
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا رضائی نیک فرزند میرزا عزیزاله به شماره
شناسنامه  5صادره از رباط سنگ نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به
مساحت  207054متر مربع (دویست و هفت هزار و پنجاه و چهار متر مربع)
قسمتی از اراضی کوهی پالک  74اصلی دهستان رخ واقع در بخش پنج تربت
حیدریه از مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق
روزنامه محلی و کثيراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ
نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نیست .شماره 1054
تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/07:
محمدکاظم باقرزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک
تحج
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| انیمیشن |
انیمیشن «هبوب» به کارگردانی مهسا سامانی برای بخش
مسابقه بینالملل فیلمهای کوتاه بیستوهفتمین دوره
جشنواره  Cine Ecoدر کشور پرتغال انتخاب شده است .در
خالصه داستان انیمیشن  ۹دقیقهای «هبوب» آمده است:
«پدر و دختری در حال گذران زندگی روزمره هستند که اطراف
آنها چیزهایی پدید آمده و محو میشوند و زندگی آن دو را
مختل کرده و در نهایت خود آنها هم محو میشوند … ».
این جشنواره تنها جشنواره فیلم در پرتغال است که به موضوع
محیط زیست میپردازد .در بخش فیلمهای کوتاه این دوره
 ۴۶فیلم از کشورهای ایران ،صربستان ،هلند ،فرانسه ،ایتالیا،
پرتغال ،اسپانیا ،روسیه ،انگلستان ،ترکیه ،آرژانتین و کانادا به
نمایش در خواهند آمد .جشنواره از تاریخ  ۹تا  ۱۶ماه آگوست
 ۲۰۲۱برابر با  ۱۸تا  ۲۵شهریور  ۱۴۰۰برگزار میشود/.مهر

| هنرهای تجسمی |
هفتمین دور از جوایز عکاسی با پهپاد (هواپیمای بدون
سرنشین) که در پیوند با رقابت بینالمللی عکاسی سییِنا در
ایتالیا برگزار میشود ،برندگانش را در  ۹شاخه اصلی شناخت
و جایزه عکس سال به مالقات غازهای پاصورتی با زمستان
( )Pink-Footed Geese Meeting the Winterاثر تاریه
کولُس عکاس نروژی رسید.
حدود  ۱۴هزار عکس از بیش از  ۱۰۰کشور جهان در این رقابت
تنگاتنگ میان بهترین عکسهای هوایی جهان شرکت کرده
بودند .جایزه عکاسی با پهپاد یکی از رقابتهای عکاسی با
باالترین آمار مشارکت بینالمللی است که از هفت سال پیش
راه اندازی شد .در سال  ۲۰۲۰عکاسان آماتور و حرفهای از ۱۰۴
کشور جهان نزدیک  ۱۴هزار عکس برای این رقابت ارسال
کردند /.ایرنا

فندقچینی در باغهای کوهستانی گیالن /ایرنا

| پل سنگی هوره |
پل سنگی هوره واقع در روستای زیبای هوره

| پیکار با سرنوشت |

از توابع بخش زایندهرود شهرستان سامان در

| نویسنده  :واسیلی گروسمان
مترجم  :سروش حبیبی|
اگر میخواهید کتابی بخوانید که هم جز
شاهکارهای ادبی قرن بیستم

و هم

کتاب پیکار با سرنوشت میتواند بهترین
انتخاب شما باشد .این کتاب با پشت
سر گذاشتن داستانهای عجیب و
غریبی که برای چاپ داشته است ،یکی
از شاهکارهای ادبیات روسیه شناخته
میشود و به اعتقاد خیلی از منتقدان
ادبیات روس بهترین اثر ادبی روسیه
مدرن شناخته میشود .خواندن این
کتاب شما را با الیههای پنهانی و نهان
دولت شوروی آشنا میکند و به خواننده
نشان میدهد که چطور در زمان نظام
شوروی مردم با درگیریهای روزمره
خود دست و پنجه نرم میکردند و چطور
این رهبران مستکبر این نظام ذهن
مردمانشان را شستوشو داده بودند.
سروش حبیبی مترجم این کتاب در
مقدمهی کتاب مینویسد« :نوشتن
کتاب پیکار با سرنوشت که ترجمه آن
را هم اکنون پیش رو دارید در سال
 ۱۹۶۲به پایان رسید .گروسمان آن
را برای مجله زنامیا فرستاد .سردبیر
این مجله وادیم کُ ژِ نیکف یک نسخه
از آن را به لوبیانکا (منظور اداره پلیس

مستانه بیرون تاخته تا عقل و دین یغما کند

از کم نظیرترین ابنیههای تاریخی عهد پهلوی در

با چشم جادو ساخته تا عالمی شیدا کند

چهارمحال و بختیاری بوده است .این پل روی

بربسته مژگان تو صف تا عالمی سازد تلف

برابر با جنگ و صلح تولستوی باشد،

سیاسی شوروی است) فرستاد .ماموران
کلیه نسخههای دستنویس یا ماشین
شدهای را که یافتند و حتی کاغذهای
کپی و نوار ماشین تحریر او را توقیف
نشد اما بعد از این واقعه مدت زیادی
زنده نماند و یک سال و نیم بعد در سن
پنجاه و نه سالگی درگذشت .بعد از مرگ

غارت کند از یک نگه دین و دل آن چشم سیه

سبک معماری سنتی و با مصالح سنگ تراش و

این کتاب بسته شد .اما دو نسخه از

احیا چو عیسی هر دمی زان لعل شکر خوا ه کند

تاقها نیمدایره و به روش رومی سنگچین شده

به صورت مخفی از کشور خارج شد و در

کان با کسان موسی صفت کار ید و بیضا کند

زمستان و فصل بارندگی ،ساخته شد.

هر کو ز عشق گلرخان گیرد متاعی در جهان

در زمان ساختن پل برای تغییر دادن مسیر

حکیم سبزواری

نقد مستقیمی به فعالیتهای این کشور
است.

اصفهان که در آن سال تازه افتتاح شده بود تهیه

مثلثی شکل قرار دارد تا فشار آب وارد بر پایهها را

کردند .ساخت پل هوره در خردادماه سال ۱۳۳۷

تعدیل کند /.سیری در ایران

فراخوان مناقصات عمومی
یک مرحله ای

است .این کتاب که به عنوان یک
داستان ضد استالینی شناخته میشود،

سیمان مورد نیاز مالت پل را از کارخانه همدانیان

علت در ضلع شمالی پایههای پل  ،آببرهای

فاصله نیم متری از یکدیگر در رودخانه کوبیدند و

واقع داستان خانوادهی ویکتور اِشتروم

روایت رتبهبندیهای دولت شوروی و

در  ۶کیلومتری غرب تیران به نام جاجا آوردهاند.

آب رودخانه از شمال به جنوب بوده و به همین

رودخانه جهت زدن پی تیرکهای چوبی به

سینه را جلوه گه مهر و مهی باید کرد

شد .داستان کتاب پیکار با سرنوشت در

سنگهای استفاده شده در تاقها را از آبادیای

سنگ با مالت ماسه سیمان است .جهت عبور

هوره و صعبالعبور بودن رودخانه به خصوص در

دیده را آینه روی شهی باید کرد

سال  1980میالدی به انگلیسی منتشر

در  ۷۰متری شرق پل به دست آمده است و

مصالح استفاده شده در پل بوم آورد و تمامی از

است .این پل به علت از بین رفتن پل قدیمی

اسرار خ و کن با شکیب تا غم چهها با ماکند

این کتاب مانده بود ،یک نسخه از آن

به کار گرفته شده در پی و پایههای پل از محلی

ارتفاع آن هشت متر و عرض آن شش متر است.

پل سنگی هوره دارای  ۷دهانه و  ۸ستون است،

گه کشته خواهد عالمی گه زنده میسازد همی

یک جا غم و درد حبیب یکسو جفاهای رقیب

سنگ و شن و خاک مسدود کردند .سنگهای

(پهلوی دوم ) به اتمام رسید .طول پل  ۶۳متر،

سیمان ساخته شده است.
دهانه مرکزی بزرگتر از سایر دهانهها است.

دنیا و دین و نقد و جان در کار این کاال کند

گروسمان پروند ه نسخههای سوختهی

و سوادجان در بخش سامان را به هم متصل

دل میبرد از هر طرف چشم تو و حاشا کند

خواهی نمایی معجزت زان آستین بنما کفت

و نابودند کردند .خود گروسمان بازداشت

رودخانه زایندهرود بسته شده دو روستای هوره
میکند .پل هوره در عهد پهلوی با هفت دهنه با

قتل اسیران بیگنه آن شوخ بیپروا کند

کا .گ .ب .به خانه گروسمان آمدند و

استان چهارمحال و بختیاری است .این پل یکی

پشت آن را توسط شاخ و برگ درختان و ریختن

هجری شمسی آغاز و در پاییز سال ۱۳۳۸

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی

پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم

است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی خرید خدمات مشاوره به روش QCBS
شماره

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

(نوبت دوم)

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی بهسازی فاز 1خیابان شهید

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد

 -تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/17می باشد.

مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir :انجام

۱۴۰۰/۰۶/27

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 -مدت اجرای پروژه  12ماه می باشد.

 -ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان  4.613.583.265ریال

در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی
میباشد.

 -زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  ۱۰:۰۰مورخ ۱۴۰۰/07/08

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردر

خصوص اسناد مناقصه :آدرس بم  -بلوارشهید رجایی  -سایت اداری

شهرداری بم امورقراردادها  -تلفن۰۳۴-۴۴۳۴۵۲۱۴:

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه :مرکز تماس  ۰۲۱-۴۱۹۳۴دفتر ثبت نام -۸۸۹۶۹۷۳۷ :
۸۵۱۹۳۷۶۸

محمد بنی اسدی -سرپرست شهرداری بم

(مطابق با فرمت ارایه

-

شده در اسناد) _ اصل

24،133،267،519

فیش واریز وجه نقد

 100/62364مورخ ،89/08/15
 101/84702مورخ 83/05/12
و  99/142014مورخ
99/03/31

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
احداث رادیه و برید پل¬ها
/108ج1400/3

 -محل تحویل پاکات الف  ،اداره حراست شهرداری بم می باشد.

بهای واحد پایه رشته ابنیه سال  1400می باشد.

های کمربندی شمالی شهر

بخشنامه های شماره

ضمانت نامه بانکی

جیرفت (تجدید)

 -مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  ۱۷:۰۰مورخ

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،

 -برآورد اجرای کارمبلغ  92.271.665.397ریال بر اساس فهرست

/107ج1400/3

طرح احداث بزرگراه و مطالعات

طراحی تفصیلی پل ها و تقاطع

 -سایراطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه دراسناد مندرج است.

 -مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  ۱۷:۰۰مورخ ۱۴۰۰/07/06

مراحل ثبت نام درسایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی

عنوان
مطالعات توجیه نهایی ،تفصیلی

 -شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

چمران را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید ،کلیه

تضمين (لاير)

نوع

براورد (ریال)

فهرست بها

و دیوارهای هدایت آب حد

فاصل پل شور تا تونل اسفند
(تجدید)2

مانت نامه بانکی

6،683،000،000

(مطابق با فرمت ارایه

شده در اسناد) _ اصل

139،122،496،852

فیش واریز وجه نقد

فهرست بهای راه ،راه آهن

و باند فرودگاه سال  1400و
فهرست بهای تجمیعی

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت عمومی :ساعت  14روز 1400/06/24تا تاریخ .1400/06/31

oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای :تا ساعت  14روزسه شنبه تاریخ .1400/07/20
oزمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای :ساعت  8روزچهارشنبه تاریخ .1400/07/21

oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس :جیرفت -حدفاصل سیلو

و پلیس راه ،بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره  2تلفن 034-43310516 :و سایت  www.jkerman.mrud.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
کشور()http://iets.mporg.ir

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکزتماس  021-41934و دفترثبت نام  88969737و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

