
 شهردار  تهران:

سر ای محالت قر ار گاه محلی می شوند 
چند روزی است که بخشنامه تازه ای درباره سراهای محله در شهر تهران در 
فضای مجازی دست به دست می شود. بخشنامه ای که در ابتدای آن نوشته 
شده با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح شهر و لزوم بازنگری در عملکرد 
فعالیت های  چرخه  به  آن ها  برگشت  و  تهران  شهر  محالت  سرای  فعالیت  و 
مشارکت محور و آموزشی: »خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ ابالغ این 

نامه تا اطالع ثانوی، از انعقاد هرگونه قرارداد...

 پانزدهمین دوره حراج تهران باز هم
 با چند حاشیه به کار خود پایان داد

چهره پنهان حراج تهران
به  آثار  همه  و  یافته  پایان  تهران  حراج  ما|  |پیام 
رویداد  این  درباره  حرف وحدیث ها  اما  رفته  فروش 
هنوز ادامه دارد. حراج امسال با فروش بیش از ۱۵۸ 
میلیارد تومان در حالی به کار خود پایان داد که چهار 
سهراب  فرمانفرماییان،  منیر  تناولی،  پرویز  از  اثر 
سپهری و حسین زنده رودی با رقمی باالی ۱۰ میلیارد 
رکورد  نشسته«  »شاعر  و  رسید  فروش  به  تومان 

فروش را شکست. 

 بخشی از سقف بازار 
نقش جهان فروریخت

از  یکی  سقف  ریزش  از  تصاویری  شنبه  صبح 
بازارهای میدان نقش جهان خبرساز شد. این تصاویر 
به  نزدیک  بازار  سقف  از  بخشی  می داد که  نشان 
است. کرده  پیدا  ریزش  لطف هللا  شیخ  مسجد 
یافت  گسترش  مجازی  فضای  در  که  تصاویری 
حاکی از آن است که بخش زیادی از گچ در سقف 
بازار جنبی مسجد شیخ لطف هللا دچار ریزش شده 
پایگاه  به گفته مدیر  این در حالی است که  است. 
تمام  سقف  پوشش  نقش جهان،  جهانی  میدان 
به طور  و  است  آجر  از  نقش جهان  میدان  بازارهای 

طبیعی بدون نیاز به گچ کاری، مستحکم است.

 به رغم تناقض ها،  وقوع انفجار 
در غرب ایران را تکذیب کرد

 وزار ت کشور:
 ر عد و برق بود

باز هم صدای انفجار، باز هم در ساعات پایانی روز، 
اینبار غرب ایران. واپسین دقایق بیست و پنجم دی 
ماه بود که صدایی مهیب از غرب ایران مخابره شد. 
صدایی که دست کم در 4 استان شنیده شده بود. 
ساکنان مناطق غربی ایران یکی پس از دیگری در 
را  مهیب  صدای  این  شنیدن  اجتماعی  شبکه های 
تایید کردند. پس از آن هم اظهارات ضد و نقیض 

مسئوالن یکی پس از دیگری منتشر شد.  شکست صنعت بیمه ازخودروهای ناایمن 
کارشناس صنعت بیمه:  صنعت بیمه ابزاری برای شناسایی ریسک ندارد که یک خودرو را به دلیل نقص فنی یا فرسودگی بیمه نکند

»پیام ما« خالءهای قانونی موجود در صنعت بیمه را در پیشگیری از حوادث جاده ای بررسی می کند

| مهدی زارع |

سیرچ منطقه لرزه خیز 
استان کرمان

امسال  دی ماه   2۵ شنبه  روز   ۱7:۰۵ ساعت 
زلزله ای با بزرگای 4.۵  در فاصله 4۰ کیلومتری 
این  داد.  رخ  سیرچ  ۵ کیلومتری  و  کرمان 
در  گلباف  و  سیرچ  گسل های  تالقی  محل 
لرزه  بسیار  ای  پهنه  و  داده  رخ  شرق کرمان 
زلزله  سالروز  چهلمین  امسال  است.   خیز 
های مهم گلباف و سیرچ در همین پهنه بود. 
 )۱۹۸۱ ژوئن   ۱۱(  ۱۳۶۰ خرداد   2۱ زمین لرزه 
گلباف، زمین لرزه مخرب و ویرانگر دیگر  استان 
کرمان است که بزرگای آن ۶.۸ بوده  و در اثر 
آن شهر گلباف به کلی ویران شد.   این زلزله 
۱۰7۱ نفر کشته و 4 هزار نفر مجروح به همراه 
داشت، حداکثر جابه جای قائم گسل گلباف در 
زلزله 2۱ خرداد سال ۱۳۶۰ حدود ۱۰ سانتی متر 
)شرق گلباف( بود.  در این زمین لرزه حدود ۱۶ 
کیلومتر از گسل گلباف جابه جا شد. زمین لرزه ۶ 
مرداد ۱۳۶۰ هـ.ش )2۸ ژوئیه ۱۹۸۱ میالدی( 
سیرچ، )چهار فرسنگ( با بزرگای 7.۱ از نظر 
بزرگا مهمترین زلزله  ثبت شده تاکنون در استان 
کرمان است. در اثر این زمین لرزه  ۱۳۰۰ نفر 
کشته، ۹۱۵ نفر زخمی و 2۵ هزار نفر در ناحیه 
چهار "فرسنگ" )فرسخ(، "سیرچ"، "هشتادان"، 
آنها  اطراف  آبادی های  و  "شهداد"  "فندقا"، 
بی خانمان شدند. گسل فشاري شهداد   گسلی 
كواترنر با راستاي شمال غربی – جنوب شرقی،  
مرز جنوب غربی  دشت لوت را در شرق کرمان 
شکل مي دهد. این گسل جوان در تمامي مسير 
خود مرز رسوبات كواترنر را مشخص می کند در 
پهنه های دیگر لرزه خیز کرمان ،  از 2۹ مهر تا ۱۰ 
بار   ۱۰۰ از  بیش  آبان سال ۹۵ شهرستان زرند 
لرزید که دو مورد لرزه هایی با بزرگای 4.۵  و 
4.7 بود.  زلزله های شمال کرمان که در ۹، 22 
و 2۳ آذر ۹۶ در چترود و شرق هجدک، زرند 
با  زمین لرزه  سه  با  عمدتا  ناحیه کوهبنان  و 
بزرگای ۶ شناخته می شود و پس لرزه های آن 
هنوز ادامه دارد  در سابقه لرزه خیزی کرمان در 
سده نوزدهم نیز چنین پیشینه ای وجود داشته 
)نوامبر  آذر ۱2۳۳ هـ.ش  است،   زمین لرزه 
۱۸۵4 میالدی( خورجند از جمله آن است   این 
زمین لرزه در 4۰ کیلومتری شمال خاور کرمان 
این  ویرانی کامل  سبب  و  پیوسته  وقوع  به 
آبادی و خسارات قابل توجهی به روستاهای 
"درختنگان"،"ده شیر" و "دوران" شد. این زلزله 
در کرمان احساس شده و به نظر می رسد که در 

اثر جنبش گسل "لکرکوه" روی داده است.

سازمان حفاظت محیط  زیست می گوید به هیچ نیروگاهی اجازه 
استفاده از مازوت نداده اما این سوخت در مناطقی مصرف می شود
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امیرعلی  گفت وگوی  که  بود  گذشته  هفته 
با  سپاه  فضای  و  هوا  فرمانده  حاجی زاده، 
روزنامه کیهان واکنش های بسیاری را به دنبال 
تند  انتقاد  از  دیدار  این  در  حاجی زاده  داشت. 
جریان  در  روحانی  حسن  از  سپاه  فرماندهان 
تاکید  و  خبرداد   ۹۶ در سال  برگزار شده  دیدار 
کرد که فرماندهان سپاه به روحانی گفته اند در 
انتقاداتش، دیگر تحمل نخواهند  صورت تداوم 
کرد. این اظهارات با واکش های بسیاری همراه 
شد. دیروز اسماعیل کوثری، یکی از فرماندهان 
که  اظهاراتی  در  دیدار  این  در  حاضر  نظامی 
دیده بان ایران آن را منتشر کرد، تلویحا اظهارات 
تایید کرد  را  حاجی زاده  سوی  از  شده  مطرح 
مسائل  خصوص  در  جلسه  این  در   « و گفت: 
جعفری،  آقای  حاجی زاده،  آقای  مملکت  کالن 
ایشان  با  پرور  غیب  آقای  و  بنده  قاسم،  حاج 
شما  بود که  این  اصلی  بحث  صحبت کردیم. 
جمهوری  رئیس جمهوری  رسمًا  شما  دیگر  االن 
اسالمی هستید و ما هم برای رسیدن به اهداف 

سپاه  کرد.  خواهیم  کمک  شما  به  دولت تان 
در  و  دولت کمک کند  به  می تواند  راه  این  در 
توجه تان  شد که  روحانی گفته  آقای  به  نهایت 
با ایشان  را معطوف به داخل کنید. صحبت ما 
در این خصوص بود که مسائل حاشیه ای را کنار 
بگذارند و بیشتر در جهت خدمت کردن به مردم 
گام برداریم. باالخره حضرت آقا تاکید دارند که 
دولت اگر نیاز داشته باشد ما هم آماده کمک 
کردن به او هستیم چون دولت، دولت جمهوری 
بعدی  اقدامات  در خصوص  اما  است.  اسالمی 
که روحانی انجام داد در زمان دیگری درباره آن 
صحبت خواهم کرد.« او درباره پاسخ روحانی به 
سلیمانی،  قاسم  از سوی  مطرح شده  اظهارات 
اسالمی  جمهوری  قدس  سپاه  سابق  فرمانده 
نیز بیان کرد: »بنده حضور ذهن ندارم که آقای 
پاسخی  چه  قاسم  حاج  به  جواب  در  روحانی 
دادند اما آن چیزی که واضح است که هدف ما 
او  نصیحت کردن  روحانی،  نزد حسن  رفتن  از 
بود ما پیش او رفتیم که او را نصیحت کنیم.«

 تایید تلویحی اظهارات حاجی زاده
 از سوی اسماعیل کوثری
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2ادامه در صفحۀ

آگهی مناقصه عمومی     
اجرای پروژه زیرسازی فاز 1 معابر شهرک صنعتی 

تخصصی گل گهر سیرجان
شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد اجرای پروژه زیرسازی 
فاز 1 معابر شهرک صنعتی تخصصی گل گهر سیرجان را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی به شرکت های پیمانکاری دارای رتبه حداقل 2رسته راه و باند واگذار 
نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 

27 /10 /1400 به سایت این شرکت به آدرسwww.ggz.ir  مراجعه نمایند.
1-آخرین زمان ارائه پاكت ها و پیشنهادات : ساعت 13:30 مورخ 1400/11/5 

2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 
3-سپرده شركت در مناقصه: 26.368.135.045 ریال 

4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5-تاریخ بازدید از پروژه: 2/ 11 / 1400 

6-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7-محل تحویل اسناد ،پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر 50 جاده محور سیرجان 
_شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، 

بلوك 5)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (
8-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :0۹131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام 

تعطیل( 
مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصـه 
)تهیه ، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر زرند (

شهرداری زرند درنظر دارد جهت آسفالت معابر سطح شهر زرند مقدار 2100 تن آسفالت را از طریق مناقصه عمومی از شرکت های واجد شرایط خریداری 
نماید ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تولید کننده که توانایی تهیه ، حمل و پخش انجام کاررا دارند دعوت بعمل می آید ضمن واریز 
مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 010772603۹008 یا به شماره شبا  )IR2۹017000000010772603۹008  (  نزد شعبات بانک ملی اسناد مناقصه را از 

امور قراردادها دریافت و قیمت پیشنهادی خود را اعالم و در پاکت سربسته گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند . 

1 – متقاضیان می بایست 5% قیمت پیشنهادی خود را به صورت ضمانتنامه بانکی ، ضمانتنامه از موسسات مالی معتبر و دارای مجوز از بانک مرکزی تهیه و ارائه 
) IR320170000003100006850002( نمایند و یا به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره 3100006850002 نزد شعبات بانک ملی واریز نمایند یا به شماره شبا

2 – متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 لغایت شنبه 1400/11/0۹ مهلت دارند اسناد مناقصه را از امور قراردادها دریافت 
نمایند.

3 – متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/11/0۹ تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 
4 – تاریخ بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ 1400/11/10 می باشد. 

5 – سپرده شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و در صورتی که برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد 
نشوند سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری زرند ضبط خواهد شد. 

6 – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. ) ضمنًا پرداخت وجه بصورت اسناد خزانه ارائه می شود ( 
7 – هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد )سایر شرایط در اسناد مناقصه تعریف شده است.(

8 – متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به حوزه معاونت فنی شهرسازی شهرداری مراجعه نمایند. 

روابط عمومی شهرداری زرند

شرایط شرکت در مزایده :

آب جارو نیست

آگهی  تجدید مناقصه عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه ذیل را  به تامین کننده  واجد صالحیت واگذار نماید . 

*- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران www.setadiran.ir انجام می گردد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز دوشنبه  مورخ  1400/10/27  و حداکثر تا ساعت 1۹ روز شنبه 1400/11/02  خواهد بود  .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 1۹  روز  سه شنبه   مورخ 1400/11/12  خواهد بود. 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت راس ساعت  10 صبح روز چهار شنبه   مورخ 1400/11/13  خواهد بود.
*- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 14 روزسه شنبه مورخ 1400/11/12 

الزامی می باشد .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف  : 

آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 7618815676
تلفن تماس : 5-32110403 داخلی 1063

روابط عمومی برق جنوب استان کرمان

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم.

کد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف

2۰۰۰۰۰۱۵74۰۰۰۱۹۸ خرید کنتاکتور۱۱ ۱4۶  – ۱۱4۰۰
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سیرچ منطقه لرزه خیز 

استان کرمان
 زمین لرزه 2۸ دی ۱242 هـ..ش )۱7 ژانویه 
زلزله های  دیگر  از  را  چترود  ۱۸۶4میالدی( 
در  ویرانگر  زمین لرزه  است.  کرمان  استان 
انسانی  تلفات  هـ.ق   ۱2۸۰ شعبان   7 شب 
در  آبادی هایی که  و  چترود  در  را  بسیاری 
آورد.  بار  به  داشتند،  قرار  خاوردشت  شمال 
این زلزله آسیب های چشمگیری به کرمان 
مظفر  جامع  ایوان  که  طوری  به  رسانید 
نیز  سبز"  "قبه  دیوارهای  به  و  فروریخت 
آسیب رسید. بزرگای این زلزله را ۶ تعیین 

کرده اند.
  زمین لرزه ۱2۵۵ هـ..ش )۱۸77میالدی( 
)چترود-سرآسیاب(    آباد"  "سیرچ-حسن 
خسارات سنگینی به بار آورد به گونه ای که در 
آباد"،  "آبگرم"، "سیرچ"، "حسن  روستاهای 
"ده قلی" و "هشتادان" خانه ها خراب شد و 

چشمه های معدنی خشک شدند.
)27 می  هـ.ش  زمین لرزه 2 خرداد ۱27۶ 
۱۸۹7 میالدی( کرمان- چترود )قبه سبز(   
بیشتر  و  سرآسیاب  خانه های  و  "چترود" 
آسیاب های این منطقه را ویران کرد، ضمن 
آنکه منابع تأمین آب قطع شد و بیشتر مردم 
کرمان به حومه شهر پناه بردند.   گنبد "قّبه 
سبز" فروریخت و به ساختمان "باغ ناصریه" 
و "سقف تکیه تعزیه" نیز آسیب وارد شد. 
پیرامون  روستاهای  زلزله،  رویداد  از  پس 
بازماندگان  و  شده  رها  متروک  چترود 
زمین لرزه در کرمان استقرار یافتند. بزرگای 

برآورد شد.  لرزه ۵.۵  این 
 2( هـ.ش   ۱۳4۸ شهریور   ۱2 زمین لرزه 
دیگر  از  را  سیرچ  میالدی(   ۱۹۶۹ سپتامبر 
با  است.   منطقه  این  لرزه ای  رخدادهای 
بزرگای ۵.۳  در سیرچ  رخ داد و در کرمان 
احساس شد و خسارات مختصری به وجود 
و  "ماهان"  در  زلزله  این  آن  بر  عالوه  آورد، 
"خبیض" به شدت احساس شد. زمین لرزه 
)باب  زرند  گیسک  هـ.ش   ۱۳۵۶ آذر   2۹
تنگل( )۱۹ دسامبر ۱۹77 میالدی(   بزرگای 
۵.۹ در عمق ۳۱ کیلومتری زمین در کرمان 
رخ داد.   این زمین لرزه  که پیش از آن دو 
پیش لرزه  شدید روی داده بود، چند روستا 
را در منطقه زرند ویران کرد و موجب کشته 
شدن ۶۶۵ نفر و مجروح شدن 2۶۰ تن شد.
"درتنگل"،  روستاهای  زمین لرزه  این 
"گیسک" و "سرباغ" را ویران کرد و مسبب 
آن بخشی از گسل "کوهبنان"  بود که درست 
از پشت این روستاها، از ۸ کیلومتری شمال 

می گذرد. زرند،  شرق 
 زلزله ویرانگر ۵ دیماه ۱۳۸2 بم با بزرگای 
۶.۵ )پرتلفات ترین زلزله قرن اخیر ایران(  
و   4 اسفند ۱۳۸۳ داهوئیه زرند را از دیگر 
زلزله  هستند.  استان کرمان  مهم  زلزله های 
داهوئیه  با بزرگای ۶.۵ در شرق شهر زرند  
نفر   ۱4۰۰ حدود  و  کشته  نفر   ۶۱2 موجب  

مجروح شد .
کوهبنان  گسل  به  داهوئیه  در  گسل  این 
 – "اسالم آباد  جاده  طول  در   می رسد،  
زیادی سنگ ریزش مشاهده  موارد  حتکن" 
قطعه  سقوط  باعث  مورد  یک  در  که  شد 
سنگی با وزن تقریبی ۱۵۰ تن بر سطح جاده 
و آسیب رساندن و بسته شدن راه دسترسی 
به چند روستای تخریب شده در زلزله در روز 

شد. حادثه  اول 
  در نقاط مختلف جاده مذکور، ترک هایی در 
شیروانی های کناری جاده با احتمال مربوط 
بودن به زمین لغزه بالقوه و همچنین اختالف 
پل های  طرفین  در  جاده  در سطح  نشست 
آبگذر و یک مورد فرونشست نیز در کنار یک 
ساختمان در روستای اسالم آباد نیز مشاهده 
شد. سکون های لرزه ای  در گسل جیرفت، 
از  بخش هایی  و  گسل کوهبنان  از  بخشی 
گسل گلباف،  نایبند و لکرکوه و در بخش های 
مختلف استان دیده می شود. سکون گسل ها 
به  معنای عدم رخداد  موقت زمین لرزه است.
بر این اساس منطقی است زلزله های کوچک 
را نشانه فعال بودن گسل های همان منطقه 
در نظر بگیریم و بر اساس درک فعال بودن 
آمادگی  افزایش سطح  مورد  در  منطقه،  هر 
برای رخداد زمین لرزه شدید در همان منطقه 

کوشا باشیم.
ماه  دی   ۵ زلزله   وقوع  از  پیش  سال   4  
۱۳۸2 بم، در جلسه ای که در روز 2۰ مهرماه 
۱۳7۸ در استانداری  کرمان برگزار شد، اعالم 
کردم گسل بم که در انتهای خود به شهر بم 
می رسد، در صورت فعالیت مجدد می تواند 
سال  زمین لرزه  مشابه  شدتی  با  حادثه ای 
۱۳۵7 طبس به وجود آورد. متاسفانه چهار 
زلزله  سخنرانی  آن  از  پس  ماه  دو  و  سال 

بم رخ داد.
شهر کرمان روی آبرفت های جوان کواترنری 
احداث شده و گسترش یافته است و با توجه 
و  زمین شناسی، گسل های جوان  به شرایط 
لحاظ  از  قدیمی،  و گسل های  منطقه  فعال 
است.   داشته  پرحادثه ای  تاریخ  لرزه خیزی، 
آبرفتهای دشت  در کرمان دو گسل مهم در 
و  آنها  مورد  در  دارد که کاوش  وجود  کرمان 
پی جویی میزان فعالیت شان از نظر ایمنی لرزه 

ای شهر کرمان بسیار با ارزش است.

پیام خرب

1ادامه از صفحۀ

در  را  »انفجار«  هشتگ  است  کافی 
شبکه های اجتماعی نظیر توئیتر و تلگرام 
مواجه  اخباری  انبوه  با  تا  جستجو کنید 
خاص  تاریخی  به  هرکدام  که  شوید 
اختصاص دارد. نقطه اشتراک اکثر آن ها 
اما وقوع در ساعات پایانی روز است. یکبار 
در  یکبار  تهران،  غرب  در  یکبار  کرج،  در 
شهریار و اینبار در کرمانشاه، ایالم، همدان 
و  بیست   24 ساعت  البته کردستان.  و 
پنجم دی ماه ساکنان این 4 استان غربی 
شنیده  از  همزمان  طور  به  تقریبا  ایران 
شدن صدای انفجاری مهیب خبر دادند. 
اطالع رسانی  برای  منبعی  شد  توئیتر 
مطابق  اما  ایران  رسمی  رسانه های  آنان. 
ولی  بودند  کرده  اختیار  سکوت  معمول 
از یک سو  تلگرامی  در عوض کانال های 
و رسانه های برون مرزی از سوی دیگر در 
کنار خبرنگاران در شبکه اجتماعی توئیتر 
جزئیات  انتشار  به  دیگری  از  یکی پس 
این واقعه و تایید ساکنان استان های یاد 
شده پرداختند تا اینکه خبرگزاری فارس 
باالخره سکوت رسانه های رسمی در ایران 
را شکست و خبری را به نقل از استاندار 
گذشت  با  حاال  که  کرد  منتشر  همدان 
حدود یک روز از اصل واقعه، با بسیاری 
از اظهارات مطرح شده از سوی مقامات 
این مقام  تناقض است.  در  وزارت کشور 
مسئول محلی رسما احتمال شنیده شدن 
این صدای مهیب به دلیل رعد و برق را 
رد کرده بود. معاون انتظامی وزارت کشور 
پرداخت  ماجرا  به  بود که  فردی  آخرین 
درباره  توضیحی  هیچ گونه  ارائه  بدون  و 
تناقض اظهاراتش با سایر مقامات محلی 
و البته برخی نشانه ها، رعد و برق را دلیل 

اعالم کرد. واقعه  این 

 ضد و نقیض های اولیه
اصوال در ایران رسم بر سکوت در قبال 
چنین موضوعاتی است اما بامداد بیست 

و دیروز مقامات استان همدان در اظهاراتی 
منتشر  را  آن  که خبرگزاری های مختلف 
دادند.  نشان  واکنش  مساله  به  کردند، 
رسید.  ایسنا  خبرگزاری  به  نوبت  سپس 
و  سیاسی  معاون  باب الحوائجی،  مهدی 
خبرگزاری  به  همدان  استانداری  امنیتی 
ایسنا گفته بود در پی شنیده شدن صدای 
شهرستان های  از  یکی  در  انفجار  مهیب 
استان همدان »همه دستگاه ها و نهادهای 
امنیتی، انتظامی و اطالعاتی بسیج شدند 
انفجار را بیابند.« او  تا منشا این صدای 
رخ  انفجاری  همدان  استان  در  گفت که 
نداده و در تماس با استانداران استان های 
مجاور همدان هم، مقامات سایر استان ها 
کامل  امنیت  در  آنها  »استان  که  گفتند 
است.« این مقام استان همدان احتمال 
داد که صدا مربوط به برخی از »اقدامات 
آموزشی بوده باشد.« او افزود که »وزارت 
است.«  موضوع  پیگیری  حال  در  کشور 
امنیتی  معاون  است  اینکه چطور ممکن 
و سیاسی یک استان از فعالیت نیروهای 
است  پرسشی  باشد،  اطالع  بی  مسلح 
بی پاسخ اما با پیشینه تاریخی. در آخرین 
مورد و در ماجرای انفجار و صدای مهیب 
شنیده شده در نطنز نیز مقامات دولتی از 
موضوع بی اطالع بودند. نیروهای مسلح 
تمرین  برگزاری  مشغول  اعالم کردند که 

بوده اند. پدافندی 
تلویحی موضوع  انتساب  و  اظهارات  این 
ادامه  در  مسلح  نیروهای  فعالیت  به 
بامداد پر ماجرای بیست و ششم دی ماه 
وابسته  تلگرامی  سوی کانال های  از  هم 
برخی کانال های  گرفت.  قرار  تایید  مورد 
خاص  نهادهای  به  نزدیک  تلگرامی 
همچون »صابرین نیوز« و کانال هایی که 
عنوان سپاه پاسداران را یدک می کشند، 
در مطالبی به نسبت مشابه، علت شنیده 
ایران  استان   4 در  مهیب  صدای  شدن 

انفجار در  را چنین اعالم کردند: »صدای 
نتیجه  در  همدان،  و  سنندج  کرمانشاه، 
رزمایش پدافند هوایی ایران برای آزمایش 
سامانه های پدافند هوایی جدید است که 
به تازگی به زرادخانه نیروهای مسلح ایران 
پیوسته اند.« همه این مطالب در کنار هم 
با واکنش خبرگزاری تسنیم همراه شد. 
تسنیم به نقل از منابعی آگاه در نیروهای 
شود،  فاش  نامش  نخواست  مسلح که 
ارتباطی  شده  شنیده  »صداهای  نوشت: 
با فعالیتهای نیروهای مسلح و آزمایش 
است.«  نداشته  پدافندی  سامانه های 
این منبع آگاه همچنین احتمال »حمله 
رد  هم  را  خرابکارانه«  عملیات  و  خارجی 
کرده و علت صدا را »وقوع رعد و برق در 

اعالم کرد. ایران  غرب« 
همدان  اسدآبادی  فرماندار  سعید کتابی، 
صدای  رفت که  »ابتدا گمان  هم گفت: 
رعد و برق با توجه به شرایط جوی است، 
اما این امکان رد شد.« او همچنین چون 
وقوع  همدان  استانداری  امنیتی  معاون 
انفجار را تکذیب و تاکید کرد: »هیچ گونه 
نداشتیم،  شهرستان  سطح  در  انفجاری 
تماس  در  خدمات رسان  دستگاه های  با 
هستیم و اتفاقی در حوزه گاز، اورژانس، 
آتش نشانی نبوده و در شهرستان گزارشی 
نداشتیم. در حال حاضر نیز دستگاه های 
خدمات رسان در حال بررسی هستند و با 
تماس مستقیم  در  ادارات  روسای  تمام 
هستم و بحثی در جایگاه های سوخت نیز 

رخ نداده است.«

 آخرین پاسخ
این بی اطالعی از منشا صدای مهیب 
به  منحصر  اما  نقیض  و  ضد  اظهارات  و 
مسئوالن دولتی و منابع آگاه نظامی نشد. 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم صبح 
دیروز خبری از چند و چون ماجرا نداشت. 
عباس زاده مشکینی گفت: »علت  محمود 

در  مهیب  انفجار  صدای  شدن  شنیده 
نیمه شب هنوز مشخص نشده است.« او 
گفت که از صبح 2۶ دی »تماس هایی با 
نهادهای ذی ربط« داشته اما هنوز »دالیل 
اصلی این موضوع مشخص نشده است.« 
چند ساعت بعد از اینکه این اظهارات از 
شد،  منتشر  دانشجو  خبرگزاری  سوی 
مجید  ورود کرد.  مساله  به  وزارت کشور 
انتظامی  و  امنیتی  معاون  میراحمدی، 
اظهارات  در  سیزدهم  دولت  کشور  وزیر 
کوتاهی که در پایگاه اطالع رسانی این نهاد 
صدای  شدن  شنیده  دلیل  شد،  منتشر 
انفجاری مهیب در 4 استان ایران را این 
شده  شنیده  »صدای  کرد:  اعالم  چنین 
ناشی از رعد و برق بوده و حادثه خاصی 
رخ نداده است.« اینکه چطور صدای رعد و 
برق در 4 استان با آن شدت شنیده شده 
ولی هیچکس رعد آن را ندیده، پرسشی 
است حداقل تا لحظه نگارش این گزارش، 
بدون پاسخ. ارتش جمهوری اسالمی هم 
به  نهاد  این  دیروز اطالعیه ای صادر کرد. 
منشا حادثه اشاره ای نکرد و نامی از رعد 
و برق به میان نیاورد فقط تاکید کرد که 
مشترک  قرارگاه  از  واصله  اطالع  »برابر 
پدافند هوایی خاتم االنبیا در شب گذشته 
اقدامات  و  تمرین  رزمایش،  گونه  هیچ 
عملیاتی در شبکه یکپارچه پدافند هوایی 
و کلیه گمانه زنی ها  نگرفته  کشور صورت 
در این خصوص تکذیب می شود.« سپاه 
پاسداران هم تا این لحظه سکوت اختیار 
کرده و ترجیح داده به این مساله ورود 

باشد. رسمی نداشته 
آنچه اما اطالعیه ارتش را با ابهام مواجه 
چهار  آسمان  شدن   Clear می کند، 
و  کردستان  کرمانشاه،  همدان،  استان 
دی ماه  ششم  و  بیست  بامداد  در  ایالم 
ضد  اخبار  ساعاتی که  در  درست  است. 
انفجار در  با  ارتباط  در  نقیض بسیاری  و 
این استان ها شنیده می شد، آسمان این 
مناطق عاری از هرگونه پرواز بود. معاون 
خبرگزاری  به  ایران  هواپیمایی  سازمان 
آسمان  در  پروازها  توقف  که  ایلنا گفت 
به دلیل شرایط جوی  ایران »فقط  غرب 
جاللی، گفت که  ابوالقاسم  است.«  بوده 
مسیر  در  پرواز  »چند  یکشنبه  بامداد  از 
استند بای  حالت  در  ایران  غرب  آسمان 
ایمنی جان  دلیل حفظ  به  و  است  بوده 
مسافران لغو شدند تا شرایط جوی بهتر 
مطرح  شرایطی  در  اظهارات  این  شود.« 
شده که نگاهی به نقشه های هواشناسی، 
نشانگر آن خواهد بود که وضعیت جوی 
نیاز  که  نبوده  شکلی  به  مناطق  این 
واکنش  باشد.  آسمان  پاک سازی  به 
توجه  قابل  میان  این  در  صداوسیما هم 
سال  در  آن  بودجه  که  رسانه  این  بود. 
یافته،  افزایش  درصد   ۵۰ از  بیش  آینده 
دوربین به دست به خیابان های کرمانشاه 
رفت و از مردم پرسید: »صدای رعد و برق 
دیشب را شنیده اید؟!« برخی از مصاحبه 
شوندگان پاسخ مثبت دادند و برخی خیر. 
یکی از آن ها اما گفت که »اول فکر کردیم 
زلزله است!« این اظهارنظر احتماال نشان 

صداست. شدت  دهنده 
اولیه  ساعات  که  هم  رکنا  خبرگزاری   
وقوع این حادثه خبری منتشر کرده بود، 
نوشته بود که »مردم از ترس به خیابان ها 
و  دقیق  طور  به  اما  هیچکس  آمده اند«. 
صریح توضیح نداده که این چطور رعد و 
برقی بوده که چنین شدت و قدرتی داشته 
است. مساله ای که با انتقادهای بسیاری 
ویژه  به  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از 
خبرنگاران مواجه شده اما نگاهی به رسم 
مواقعی  چنین  در  رسانی  اطالع  معمول 
است که  آن  اسالمی، گواه  جمهوری  در 
دیگر نمی توان انتظار پاسخی بیش از این 
داشت و باید امیدوار بود که در آینده نه 
چندان دور، خبری که همه این اظهارات را 

تکذیب کند، منتشر نشود.

به رغم تناقض ها،  وقوع انفجار در غرب ایران را تکذیب کرد

وزارت کشور: رعد و برق بود
سازمان هواپیمایی بدی آب و هوا را دلیل توقف پروازها در آسمان غرب ایران اعالم کرد

 رئیس دولت سیزدهم در پیامی
 به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

ایران مدیون زنان است

با گرامیداشت  ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری  سید 
تاکید  شهداء«،  همسران  و  مادران  واالی  »جایگاه 
ایثار،  ایمان و  آنان را که در  کرد که »پروردگار متعال 
الگوی همه بانوان ملت شریف ایران هستند، در زمره 
از  و  زینبی  نبی منعمان سفره صبر  جرعه نوشان کوثر 
همزمان  داد.«  خواهد  قرار  شهدا  و  صلحا  همنشینان 
شهرداری تهران و بنیاد شهید نیز بنرهایی در سطح شهر 
نصب کرده اند که در آن ها تصاویر برخی از مادران شهدا 
نقش بسته است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
به  پیامی  ایران  جمهوری  رئیس  هفتمین  جمهوری، 
همایش تکریم مادران و همسران شهدا که به مناسبت 
سالروز وفات حضرت ام البنین)سالم هللا علیها( برگزار 
شده، ارسال کرد. در بخشی از پیام این مقام مسئول 
آمده است که »ملت شهید پرور ایران به وجود چنین 
بانوان شکیبا و شایسته بر خود می بالد و راه و منش 
و سلوک آنان را سرمشق همه زنان و مادران نسل های 

کنونی و آتی این سرزمین کهن می داند.«
ابتدایی پیام رئیس جمهوری که که توسط  در بخش 
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران دولت سیزدهم در این همایش قرائت 
پاک  ارواح  بر  خدا  سالم  و  »درود  است:  آمده  شد، 
همه شهیدان و ایثارگران واالمقام و پاک سیرت که در 
راه پاسداشت دین و میهن، با از خودگذشتگی و نثار 
جان، مایه عزت و سربلندی نظام اسالمی و سعادت و 
بلندآوازگی ملت بزرگ ایران شدند. سالم و درود خدا 
بانوان گرانقدری  بر مادران و همسران شهیدان و همه 
که با ایمان راسخ و تحمل همه دشواری ها، همراهان 
امروز  و  بودند  مقاومت  و  جهاد  اسوه های  همیشگی 
نیز الگوهای بی بدیل و مروجان حقیقی مکتب ایثار و 
شهادت هستند.« رئیسی در بخش دیگری از پیام خود 
به این همایش آورده است: »به یقین در سایه چنین 
منزلت  از  شهدا  معظم  همسران  و  مادران  جایگاهی، 
واالیی برخوردارند و پروردگار متعال آنان را که در ایمان 
و ایثار، الگوی همه بانوان ملت شریف ایران هستند، در 
زمره جرعه نوشان کوثر نبی منعمان سفره صبر زینبی و از 

همنشینان صلحا و شهدا قرار خواهد داد.«

 لزوم الگوبرداری از مشی همسران
 و مادران شهدا

عالی ترین مقام انتخابی جمهوری اسالمی در ادامه پیام 
خود به همایش برگزار شده برای تکریم مقام مادران و 
همسران شهدا با بیان اینکه »جمهوری اسالمی ایران 
همواره مدیون همت و تالش بانوانی با ایمان و صبور است 
نوشته  بالیدند«،  آنان  دامان  در  اسوه های مقاومت  که 
است: »ملت شهید پرور ایران نیز به وجود چنین بانوان 
شکیبا و شایسته بر خود می بالد و راه و منش و سلوک 
نسل های کنونی  مادران  و  زنان  همه  را سرمشق  آنان 
و آتی این سرزمین کهن می داند.« رئیسی همچنین 
خاطرنشان کرد: »اینجانب با گرامیداشت سالروز وفات 
هللا  ام البنین)سالم  حضرت  ایثارگر  و  شجاع  شیرزن 
علیها(، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای قدردانی از 
مجاهدت بانوان مؤمن و انقالبی کشور می دانم که با کالم 
و رفتار خویش راه پرفروغ جلوه های ایثار و شهادت را به 
بهترین وجه، درخشان و جاودانه نگه داشتند.« رئیسی 
از  متذکر شد: »همچنین الزم می دانم ضمن قدردانی 
برگزارکنندگان این مراسم معنوی و فرهنگساز، از پروردگار 
متعال سالمت و عزت همه مادران و همسران شهدا و 
همه بانوان ایثارگر ایران اسالمی را در ادامه راه نورانی 
شهیدان و گسترش ارزش های اسالمی، مسالت دارم.« 
رئیس جمهوری در بخش پایانی این پیام آورده است: 
»امید آنکه به فضل الهی دعای خیر این عزیزان بدرقه راه 
مردم و پشتوانه ای برای دولت در خدمت گذاری بیشتر به 

ملت شهید پرور ایران باشد.«

 مقامات وزارت کشور وقوع
 رعد و برق را علت صدای 
انفجار مهیب شنیده شده در 
استان های ایالم، کرمانشاه، 
کردستان و همدان اعالم کردند

 حشمت هللا فالحت پیشه:
 به هیچ وجه به توافقنامه 
ایران و چین در شرایطی که 
صرفا کلیاتی از آن می دانیم 
و نقاط مبهم زیادی درباره آن 
وجود دارد، رأی نمی دادم و 
اگر آقای امیرعبداللهیان قبل از 
آنکه مجلس آن را به تصویب 
برساند، می گفت که اجرایش 
آغاز شده، حتما سعی می کردم 
برای طرح سؤال او را به 
مجلس بیاورم

باز هم صدای انفجار، باز هم در ساعات پایانی روز، اینبار غرب ایران. واپسین دقایق بیست و پنجم دی ماه بود که صدایی 
مهیب از غرب ایران مخابره شد. صدایی که دست کم در 4 استان شنیده شده بود. ساکنان مناطق غربی ایران یکی پس از 
دیگری در شبکه های اجتماعی شنیدن این صدای مهیب را تایید کردند. پس از آن هم اظهارات ضد و نقیض مسئوالن یکی 
پس از دیگری منتشر شد. برخی رسانه ها فعالیت پدافند در یک رزمایش تمرینی را دلیل شنیده شدن این صدای مهیب اعالم 
کردند. موضوعی که از طرف معاون امنیتی استاندار همدان تایید شد اما در ادامه برخی رسانه ها رعد و برق را دلیل شنیده 
شدن این صدا اعالم کردند. موضوعی که از طرف استانداری همدان رد شد ولی ظهر دیروز وزارت کشور به رغم تناقض ها، تاکید 

کرد که صداها ناشی از »رعد و برق« بوده است. 

بازتاب
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انتقاد یک نماینده سابق مجلس از اجرای بی سروصدای قرارداد 25 ساله ایران و چین

امیرعبداللهیان را به مجلس بکشانید
کمیسیون  رئیس  فالحت پیشه،  حشمت هللا 
دهمین  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
تحلیلگر  و  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
فعلی مسائل سیاست خارجی درباره اجرای 
توافقنامه ایران و چین 2۵ ساله از روز جمعه 
گفت: »در ابتدا الزم است یک نکته را یادآوری 
قراردادهای  و  معاهدات  تمام  آنکه  کنم؛ 
شورای  مجلس  تصویب  به  باید  بین المللی 
امیرعبداللهیان  آقای  اینکه  و  برسد  اسالمی 
اعالم کرده توافقنامه 2۵ ساله ایران و چین 
آغاز شده، بیشتر یک تعارف دیپلماتیک بوده 
این  قانونی.  و  دقیق سیاسی  یک حرف  تا 
موضوع نص قانون اساسی است و در برجام 
هم دیدیم رعایت شد. نیت قانون گذار قانون 
از  مردم  بوده که  این  بر  مبنی  هم  اساسی 
قراردادهای  و  توافق نامه ها  معاهدات،  مفاد 
مردم  نمایندگان  و  شوند  آگاه  بین المللی 
بتوانند در صورت عدم رعایت منافع ملی آن 
توافق بین المللی را نپذیرند. پس بازهم تکرار 

صرفا  امیرعبداللهیان  آقای  سخن  می کنم 
یک تعارف دیپلماتیک بوده است«. او ادامه 
توافق نامه  از  جزئیاتی  هیچ  »تا کنون  داد: 
راهبردی با چین منتشر نشده است و صرفا 
در  گسترده ای  همکاری های  می شود  گفته 
نفتی  فناوری،  تجاری،  اقتصادی،  حوزه های 
به دقت  باید  دارد؛ در صورتی که  و... وجود 
بیان شود که این همکاری ها در چه سطحی، 
با چه کیفیتی، به چه میزانی و بر اساس چه 
تعهداتی است. دولت ها و مسئوالن می آیند و 
می روند و بار مسئولیت هر تعهدی بر دوش 
به  توافقنامه  این  باید  اوال  ملت است؛ پس 
تصویب مجلس برسد تا قدرت اجرایی شدن 
داشته باشد و ثانیا باید شفاف و با جزئیات 

شود«. منتشر 
»نامه  به  مجلس  پیشین  نماینده  این 
مانند  بزرگی  قدرت   »اینکه  بیان کرد:  نیوز« 
با  دارند که  تمایل  روسیه  احتماال  یا  چین 
وجه  ببندند،  بلندمدت  توافقنامه هایی  ایران 

است  خوب  هم  خیلی  و  ماجراست  مثبت 
چین  اکنون  که  باشیم  داشته  نظر  در  اما 
در  و  دارد  آمریکا  با  را  چالش  بیشترین 
رقابتی بزرگ با یکدیگر به سر می برند. این 
است که  شده  امضا  شرایطی  در  توافقنامه 
آمریکا  و  میان چین  هژمونیک  چالش های 
پذیرش  برای  شرایطی  چنین  و  دارد  وجود 
نیست.  مناسبی  زمان  توافقنامه ای  چنین 
از طرفی گفته می شود که این توافقنامه در 
بر  یعنی  بود؛  خواهد  تأثیرگذار  شئون  تمام 
اساس این توافقنامه باید دید چه شرایطی 
بومی  و  زیرزمینی  منابع  ایران،  کارگران  بر 
می آید  وجود  به  و...  ایران  نفت  استان ها، 
جریان  در  که  دارد  وجود  مخاطره  این  و 
شرایطی  بین المللی،  سیاسی  رقابت های 
خود  حقوق  از  ایران  ملت  که  آید  فراهم 
دارند  حق  نمایندگان  پس  شوند؛  محروم 
که بدانند چه توافقنامه ای مورد پذیرش قرار 
تأثیری  چه  است  قرار  مردم  و  است  گرفته 

کرد:  مطرح  او  بگیرند«.  توافقنامه  این  از 
»برخی در ایران باور دارند که توافقنامه 2۵ 
مذاکرات  در  را  ایران  موضع  چین،  با  ساله 
درصورتی که  می کند؛  تقویت  برجام  احیای 
چین  با  توافقنامه  اجرایی شدن  من  نظر  به 
موکول  غربی ها  با  مذاکرات  از  بعد  به  باید 
تحریم  ایران  است که  این  واقعیت  می شد. 
شرایط  تحت  موافقنامه ای که  نباید  و  است 
2۵ساله  مسیر  شده،  بسته  چین  با  تحریم 
نتیجه  به  مذاکرات  اگر  زیرا  تعیین کند  بعد 
برسد و برجام احیا شود، حتما ظرفیت های 
باز می شود«. فالحت پیشه  ایران  بر  بسیاری 

در پایان در پاسخ به این پرسش که اگر به 
فرض شما اکنون هم نماینده مجلس بودید 
و توافقنامه ایران و چین با همین کلیاتی که 
موجود است، به مجلس می آمد، به آن رأی 
می دادید یا خیر، گفت: »به هیچ وجه به این 
توافقنامه در شرایطی که صرفا کلیاتی از آن 
می دانیم و نقاط مبهم زیادی درباره آن وجود 
دارد، رأی نمی دادم و اگر آقای امیرعبداللهیان 
قبل از آنکه مجلس آن را به تصویب برساند، 
می گفت که اجرایش آغاز شده، حتما سعی 
مجلس  به  را  او  سؤال  طرح  برای  می کردم 

بیاورم«.



پیامک شما را دربـاره 
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مدت ها  از  ازن  الیه  از  حفاظت  برای  نگرانی ها 
پیش به یکی از مطالبات جدی از مسئوالن محیط 
زیست در سراسر جهان بدل شده است. ابراهیم 
حاجی زاده، مدیر کل حفاظت از الیه ازن می گوید 
و  صنعت، کشاورزی  در  ازن  الیه  مخرب  مواد 
خدمات استفاده می شود. به گفته او، ایران در 
سال 2۰2۰ باید ۳۵ درصد از مواد مخرب الیه را از 
چرخه خارج می کرد که با اقدامات صورت گرفته 
4۰ درصد خارج شده است. »در روند اقدامات 
حفاظت از الیه ازن همواره مشارکت ذینفعان را 
مد نظر داشتیم و توانستیم فناوری های جایگزین 
داشته باشیم و تکنولوژی های مرتبط را با شرایط 

کشور بومی سازی کنیم.«
حاجی زاده همچنین تاکید کرد که برای سال آینده 
تعهد داریم تا 2 هزار و ۶2۶ تن مواد مخرب الیه 
کنیم،  خارج  را  صنعت  و  کارخانه   ۸4 از  ازن 
اقدامات مربوطه را انجام دادیم و در حال گرفتن 
بودجه هستیم، هر چند تحریم ها اذیت می کند 

اما تالش کردیم تا کارها پیش رود.
نشست  این  در  مطرح شده  موارد  دیگر  از 
حمید  بود.  سمنان  به  خزر  آب  انتقال  مجوز 
جاللوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی 
سازمان حفاظت محیط  زیست دراین باره گفت: 
دارای  و  دارد  ساله  قدمتی ۱2  یادشده  »پروژه 
آیا دولت  اینکه  اما  و مخالفانی است  موافقان 
مصمم به اجرای پروژه است را باید متولی اصلی 
آن یعنی وزارت نیرو اطالع رسانی کند. شواهد و 
قرائن نشان می دهد که سرمایه گذار خصوصی 

پای کار نیامده است و این پروژه از نظر فنی هم 
مشکالت بسیاری دارد. ما در طول دوره بررسی 
این پروژه اعالم کردیم که باید شیرین سازی در 
مقصد اتفاق بیفتد همچنین این دستگاه ها باید 
در فاصله دور از دریا قرار بگیرد تا پیامدهای کمی 

برای محیط  زیست داشته باشد.«
از  برخی  اینکه  درباره  همچنین  جاللوندی 
با  شده  مطرح    ۱4۰۱ بودجه  در  پروژه هایی که 
ضوابط محیط  زیست همخوانی ندارد و در فصل 
بودجه تحت عناوین متفاوت با اصل پروژه ذکر 
شده است، گفت: »بررسی این پروژه ها آزمون 
دیگر  سوی  از  است.  نمایندگان  برای  سختی 
دو  به  مربوط  مسئله دار  پروژه های  درصد   ۹۶
وزارتخانه کشور است و این نشانگر رویکرد این 
دو وزارتخانه برای اجرای پروژه ها است که بعدًا 
به دنبال ارزیابی های پروژه ها آمده اند و در زمان 
امکان سنجی و مکان سنجی طرح ها باید ارزیابی 

بگیرد.« صورت 

هیچ نیروگاهی اجازه سوزاندن
 مازوت ندارد

گل علیزاده،  داریوش  نشست  این  ادامه  در 
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط  زیست درباره سوزاندن مازوت 
توسط واحدهای صنعتی با تاکید بر اینکه تاکنون 
سازمان حفاظت محیط   زیست به هیچ نیروگاهی 
اجازه سوزاندن مازوت نداده است و با قرار دادن 
نام واحدهای سوخت ناسالم، پیگیری حقوقی 

می کند، گفت: »با اینکه سازمان حفاظت محیط  
مازوت سوزی  اجازه  نیروگاهی  هیچ  به  زیست 
نداده، این سوخت در مناطقی مصرف می شود. 
سازمان نسبت به آن ها اقدام های قانونی انجام 
می دهد که در چند مرحله انجام می شود، یکی 
قرار گرفتن در فهرست صنایع آالینده و دیگری 

پیگیری حقوقی است.«
او ادامه داد: »۱۶ نیروگاه بخار در کشور داریم 
این  فقط  و  مستقر هستند  استان   ۱4 در  که 
بر  دارند.  را  مازوت  از  استفاده  قابلیت  تعداد 
نیروگاه ها  این  اگر  پاک  هوای  قانون  اساس 
اقدام به استفاده از سوخت مازوت کنند باید 
اما  رعایت کنند  را  مجاز  حدود  و  نصب   فیلتر 

نمی شود.« انجام  این کار  متاسفانه 
به گفته او طی سال های گذشته پنج نیروگاه در 
استان های تهران، البرز و اصفهان به دلیل رعایت 
نکردن ضوابط محیط زیستی پلمب بودند، اکنون 
نیروگاه اصفهان فک پلمب شد، همچنین مخازن 
نیروگاه بعثت تهران نیز از سال ۹۳ پلمب شده 
است. نیروگاه منتظر قائم نیز در کرج نیز مصرف 
مازوت نداشته و هفته گذشته فک پلمب شده 
ما  پاالیشگاه  اینکه  دلیل  به  سویی  از  است. 
فرسوده هستند، 24 درصد محصوالت نهایی آن ها 
مازوت است در حالی  که در پاالیشگاه دنیا این 

عدد ۱2 درصد است.
کاربراتوری  موتوسیکلت های  درباره  گل علیزاده 
گفت:  نیز  هوا  آلودگی  در  آن ها  نقش  و 
»موتوسیکلت های کاربراتوری ۱7 تا ۱۸ برابر یک 

خودروی استاندارد آلودگی ایجاد می کند که تردد 
آنها از سال آینده متوقف  شده است، این قانون 
درباره تاکسی های فرسوده نیز صدق می کند.«
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
نظارتی  »هیچ  افزود:  زیست  محیط   حفاظت 
انجام  دارند،  مازوت  مصرف  واحدهایی که  بر 
مصرف  گاز  مشترکان  درصد  پنج  و  نمی گیرد 
می کنند. بخش زیادی از گاز تولیدی کشور در 
و ما  و تجاری مصرف می شود  بخش خانگی 
افزایش  دنیا زمانی که مصرف گاز  خالف همه 

را قطع می کنیم.« ابتدا گاز صنایع  می یابد 
علی محمد طهماسبی، رئیس ستاد ملی مقابله با 
گرد و غبار هم از دیگر افراد حاضر در این نشست 
بود که به کانون های گرد و غبار اشاره کرد گفت: 
»در سال های گذشته ۵۸۰ میلیارد تومان برای 
پوشش گیاهی در کانون های گرد و غبار هزینه 
شده که برای نگهداری آنها در این شرایط به ۱4۰ 
میلیارد تومان اعتبار اضطراری نیاز است که اگر 
داده نشود در بهار و تابستان سال آینده چالش 
او  داریم.«به گفته  غبار  و  زمینه گرد  در  جدی 
بودجه مقابله با گرد و غبار در سال ۱4۰۰ حدود 
24۵ میلیارد تومان بود که از محل منابع عمومی 
تامین شد. »دیگر مجوز برداشت از صندوق ملی 
محیط زیست را نداریم، اما مشکل اینجاست 
اعتبار  میزان  این  از  مبلغی  هیچ  تاکنون  که 
تخصیص نیافته است، رئیس سازمان محیط 
زیست دو نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال 

کرده و موضوع در حال بررسی است.«

رئیس ستاد ملی مقابله با گرد و غبار افزود: 
غبار  و  میزان وسعت کانون های گرد  این  »از 
حدود ۵.۵ میلیون هکتار آن مربوط به اراضی 
می زنند،  آسیب  هم  بسیار  که  است  زراعی 
دوباره  و  زده می شود  زمینی شخم  زمانی که 
به حال خود رها می شود مستعد گرد و غبار 

است.« زیادی  خیزی 
طهماسبی با اشاره به اینکه از سال ۹7 مالچ بر 
پایه نفت تولید نمی شود ادامه داد: » در مدت 
می شد  انجام  مالچ پاشی  سال گذشته که   ۵۰
فقط در زمینه حرکت ماسه های روان استفاده 
می شد، با توجه به مواردی که مالچ نفتی دارد 
یک کارگروه تثبیت کننده ایجاد شد که بر اساس 
آن ۸۰ متقاضی داشتیم که 4۰ تا پرونده خود 
ارسال کردند که بعد از بررسی محصول هشت 
متقاضی مورد آزمایش محیط زیستی قرار گرفت 
و چهار محصول آماده پاشش شد که از این تعداد 
دو محصول موفق بود که به زودی مجوز مالچ 
می شود،  صادر  محصوالت  این  برای  جایگزین 
یک سال و هفت ماه است که این مالچ ها بر 
روی زمین پاشیده شدند و مشخص شد که با 

محیط زیست سازگار هستند.«

استاندارد خودروهای 
داخلی یورو 2 است

مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی 
هم از جمله دیگر حاضران این نشست بود و 
خودروهای  استاندارد  میانگین  اینکه  اعالم  با 
مصرف  »یعنی  گفت:  است   2 یورو  داخلی 
ازای هر ۱۰۰ کیلومتر  دارند، در  باالیی  سوخت 
۱۰ لیتر سوخت مصرف می کنند که رقم باالیی 
بر  اثرش  و  اقلیمی  تغییرات  به  او  است.« 
زندگی مردم هم اشاره کرد و افزود: »خسارت 
روزمره می توان  زندگی  در  را  اقلیمی  تغییرات 
مناطق  برخی  در  سال ها  این  در  شد.  متوجه 
امسال  داشتیم،  دما  افزایش  سانتی گراد   ۱.۸
در صادرات برخی محصوالت کشاورزی موفق 
با  چون  برمی گردد  اقلیم  تغییر  به  نبودیم که 
توجه به تغییر اقلیم نمی دانیم که از چه میزان 
کود و در چه زمانی باید استفاده کنیم که تمام 

به آموزش دارد.« نیاز  اینها 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست ادامه داد: » وزارت جهاد کشاورزی 
در زمینی به وسعت بیش از سه هزار هکتار از 
کم  بذرهای  کشور  غربی  شمال  تا  کرمانشاه 
این  تناوب  مهم  مساله  می شود،  آب برکشت 
کشت است که باید تغییر کند، این مسائل باید 

به صورت کالن در کشور دیده شود.«
او همچنین به مشکل پسماند در کشور و خصوصا 
مناطق شمالی هم پرداخت و با اعالم آنکه قرار 
است این مشکل ظرف مدت پنج سال مرتفع 
هستیم  کشورهایی  معدود  »جزو  گفت  شود 
را  زیادی  بخش  پسماندها  دفن  غیر  به  که 
تلنبار می کنیم، بر اساس آمار 4۰ تا 4۵ درصد 
پسماندهای کشور تلنبار می شوند، در اینجا قانون 
مشخص کرده که شهرداری ها وظیفه مدیریت 
بر این اساس  را بر عهده دارند که  این بخش 
برنامه های داده شد که سال ۱۳۹۸ به تصویب 
استانداران وقت و وزارت کشور رسید که در این 
از  طیفی  گرفت که  قرار  تایید  مورد  هم  دوره 
جداسازی زباله از مبدا، تعرفه ها، زباله سوزها و 

تهیه کمپوست مورد توجه قرار گرفت.«
موضوع  اهمیت  به  توجه  با  او  گفته  به 
عملیاتی  نوشهر  زباله سوز  پسماند،  مدیریت 
سال  پایان  تا  در  هم  ساری  زباله سوز  شد، 
عملیاتی می شود، در رشت هم مکان زباله سوز 
تجهیز شده و در شمال حجم کارهایی که در 
حجم  به  نسبت  شده  انجام  پسماند  زمینه 
موضوع بسیار کم است؛ مدیریت کردن چنین 
پدیده ای که در جایی که زمین زیاد ندارد کار 
راحتی نیست اما دولت خود را موظف می داند 

رفع کند. را  این مشکل  که 

 سازمان حفاظت محیط  زیست می گوید به هیچ نیروگاهی اجازه استفاده از مازوت نداده اما این سوخت 
در مناطقی مصرف می شود

 مازوت سوزی بدون نظارت
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم: هیچ نظارتی بر واحدهایی که مصرف مازوت دارند، انجام نمی گیرد

رئیس ستاد ملی مقابله با گرد و غبار: اگر اعتبار اضطراری برای نگهداری پوشش گیاهی در کانون های گرد و غبار را ندهند، سال آینده 
چالش جدی غبار داریم

 بیش از 5000 هکتار
 از اراضی ملی فیروزکوه 
و مالرد سنددار شدند 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
تهران از اخذ سند تک برگی برای بیش از 
۵۰۰۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان های 

مالرد و فیروزکوه خبر داد.
مالکیت  »تثبیت  گفت:  حیدریان  علینقی 
دولت با اخذ سند کاداستر )سند تک برگی( 
به میزان ۱۹4۶هکتار از اراضی ملی پالک های 
و  مالرد  شهرستان  رضا آباد  و  شیرین آباد 
مزداران  پالک  ملی  اراضی  از  ۳۵4۹هکتار 
از  جلوگیری  منظور  به  فیروزکوه  شهرستان 
زمین خواری با همت روسای ادارات منابع 
طبیعی این دو شهرستان و با همکاری اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان های مالرد و 

شد.«            انجام  فیروزکوه 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیر کل 
تهران ادامه داد: عرصه هایی که زیر پوشش 
سامانه  در  می گیرند،  قرار  کاداستر  طرح 
و  می شوند  بارگذاری  اسناد  ثبت  کاداستر 
برطرف شدن بسیاری  بر  بدین وسیله عالوه 
مهم  گامی  اقدام  این  ثبتی،  مشکالت  از 
برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین خواری 
و  انفال  به  تعدی  و  تجاوز  از  جلوگیری  و 
بیت اللمل مردم که در واقع متعلق به نسل 

می آید. شمار  به  است،  آینده 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع 
از عموم  تهران  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
مشاهده  صورت  در  کرد:  درخواست  مردم 
منابع  اراضی  به  تصرف  و  تخریب  هرگونه 
طبیعی، مراتب را فورًا از طریق شماره تلفن 
۱۵۰4 و سامانه ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع 

دهند. اطالع  طبیعی 

نهمین گشت دریایی کاوشگر 
خلیج فارس آغاز شد 

نهمین گشت دریایی »کاوشگر خلیج فارس« 
بلند  پایش  برنامه  راستای  در   ) PGE22۰۱  (
مدت خلیج فارس و دریای عمان، برای مدت 

یک ماه در بندر بوشهر آغاز شد. 
ابوالفضل صالح، عضو هیات علمی و مدیر 
خلیج  اقیانوس شناسی  پایش  برنامه  کالن 
این  در  عمان  پژوهشگاه  دریای  و  فارس 
محققان  دریایی  این گشت  »در  باره گفت: 
پژوهشگاه با  تمرکز بر چالش های پیش روی 
خلیج فارس و دریای عمان بر روی موضوعاتی 
نظیر ارزیابی وضعیت زیستگاه های مرجانی 
در  خلیج فارس، وضعیت بیوژئوشیمی الیه 
سنجش  عمان،  دریای  در  اکسیژن  کم 
و  آب  در  سموم  و  پایدار  آلی  آالینده های 
ارزیابی  دریایی،  پستانداران  رسوب،  پایش 
شناورزی ها و کفزیان دریایی، صحت سنجی 
داده های سنجش از دور برای منطقه خلیج 
 فارس و دریای عمان، تاثیر اختالط زمستانی 
ستون آب بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 
آب در خلیج فارس و دریای عمان و  میزان 
اثر  در  جنوبی کشور  آب های  شدن  اسیدی 
نشر جهانی گاز دی اکسید کربن در اتمسفر، 

انجام خواهند داد.« را  مطالعات خود 
بیش  تحقیقاتی  این گشت  در  او  به گفته 
و  هرمز  تنگه  فارس،  خلیج  در  نقطه   ۹۰ از 
دریای عمان در حد فاصل اروند رود تا خلیج 
قرار  برداری  نمونه  و  سنجش  مورد   چابهار 

خواهد گرفت.

سرپرست مرکز ملی هوا و 
تغییر اقلیم: ۱۶ نیروگاه بخار 

در کشور داریم که در ۱4 استان 
مستقر و فقط این تعداد 

هستند که قابلیت استفاده از 
مازوت را دارند که بر اساس 

قانون هوای پاک اگر این 
نیروگاه ها اقدام به استفاده از 

سوخت مازوت کنند باید فیلتر 
نصب  و حدود مجاز را رعایت 

کنند که متاسفانه این کار انجام 
نمی شود

|پیام ما| نشست خبری روز گذشته معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست پرسوال بود. از پرسش درباره مالچ پاشی تا 
وضعیت آلودگی هوا و استانداردهای موجود در آن و مازوت سوزی پرسیده شد و البته صحبت از انتقال آب دریای خزر به سمنان هم 
به میان آمد؛ طرحی پرمناقشه که مسئوالن محیط زیستی گفتند »سازمان محیط زیست مجوز ارزیابی انتقال آب خزر به سمنان را دو 
سال پیش صادر کرده اما با توجه به ابعاد پروژه تاکنون هیچ پیشرفتی نداشته است.« در این میان پرسش درباره میزان تخریب الیه 
ازن توسط ایران هم به میان آمد. پرسشی که مدیر طرح حفاظت از الیه ازن درباره آن به »پیام ما« گفت: »ایران با توجه به اینکه درگیر 

کووید 1۹ و همچنین تحریم است، یکی از کشورهای پیشرو و سطح اول دنیا در زمینه حفاظت از الیه ازن است.«

معاون محیط زیست انسانی:  
در این سال ها در برخی مناطق 

۱.۸ سانتی گراد افزایش دما 
داشتیم، امسال در صادرات 
برخی محصوالت کشاورزی 

موفق نبودیم که به تغییر اقلیم 
برمی گردد چون با توجه به 

تغییر اقلیم نمی دانیم که از چه 
میزان کود و در چه زمانی باید 

استفاده کنیم که تمام اینها نیاز 
به آموزش دارد

|  
رنا

 ای
 |
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و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ......  ۱4۰۰۶۰۳۰۱۶۰۰۰4۳۵۸......  
هیات اول / موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی عرب عامری فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 
۸۳۵۳ صادره از ** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
۱۵۰ متر مربع پالک شماره ۱۶ فرعی از 2۳ اصلی واقع در ریحان آباد بخش حوزه 
ثبت ملک ورامین خریداری از سید محمد محبی **  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  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 که در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۱۰/۱2- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۰/27

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ......  ۱4۰۰۶۰۳۰۱۶۰۰۰4۳۵۶......  
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمد وطن دوست  فرزند علی جان بشماره شناسنامه ۳۰7 صادره از 
ورامین ** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۵۳.۶۶ 
متر مربع پالک شماره ۱۰2۶۱ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین سند مالکیت مشاعی بنام متقاضی احمد وطن دوست ** 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  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 که در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۱۰/۱2- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۰/27

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

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

محمود داودی - رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی: 1253328  میم الف: 483

محمود داودی - رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی: 1253336  میم الف: 485

وم
 د

ت
نوب

وم
 د

ت
نوب

شهرداری بابل با ارئه دو برگ استشهادیه المثنی که در دفترخانه 
درخواست  طی  و  شده  امضاء  تصدیق  بابل   ۱۳2 رسمی  اسناد 
شماره ۱4۰۰2۱7۱۰۰۰4۰۳2۰22 مورخ ۱4۰۰/۱۰/۰۵ تقاضای  صدور 

سند المثنی ششدانگ 
از 4۸۶۹- اصلی بخش دو غرب  تحت پالک شماره 277فرعی 
حوزه ثبتی بابل که سند مالکیت آن ذیل دفتر2۱۶  و صفحه 2۳۸ 

و ثبت 22777 به نام ایشان ثبت و صادر و تسلیم گردید.  در اثر 
جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده ۱2۰- اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا سند معامله به اداره 
ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود.

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد وامالک مازندران 
 آگهی فقدان سند مالکیت 

تاریخ انتشار: 1400/10/27 
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام  )ره( جهت استحضار 

شناسه آگهی: 1260780 م الف: 0

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

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

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

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰7۸۰۰۹4۹7 هیات دوم مورخه ۱4۰۰/۱۰/۰۶موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی خانم عشرت طبسی نژادباغچمکی فرزند علی بشماره شناسنامه ۵۵۹ صادره از بم 
در ششدانگ یك باب تعمیرگاه به انضمام مغازه )با کاربری عرصه مسکونی( به مساحت 2۰4 مترمربع تحت 
پالك 2۳فرعی از ۳۳۳۰ اصلی بخش۳ واقع در خیابان خورشید کوچه 4۹ خریداری از مالك رسمی آقای 
جهانگیر زعیم  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/11
شناسه آگهی : 125۹868

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰7۸۰۰747۵ هیات دوم مورخه ۱4۰۰/۸/۱۱موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم طیبه قمری فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه ۶۰7 صادره از بم در ششدانگ یك باب 
خانه مشتمل بر زیرزمین به مساحت ۱7۳/۶ مترمربع تحت پالك ۱۶۶47 فرعی از۳۹۶۸  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالك ۸۹۹ فرعی از۳۹۶۸ اصلی بخش2کرمان  واقع در کرمان سراسیاب خیابان شهیدان محمدی کوچه22 
خریداری از مالك رسمی آقای باقر مقتدر محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/11
شناسه آگهی : 1260001

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰7۸۰۰۹2۵2 هیات دوم مورخه ۱4۰۰/۹/2۸موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای گرامی محمودی فرزند اصغر بشماره شناسنامه ۳۵۳7 صادره از رابر در ششدانگ یك باب 
خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت 24۹ مترمربع تحت پالك۳۰4۱  فرعی از 2۹42 اصلی بخش۳کرمان 
واقع در کرمان خیابان گلدشت خریداری از مالك رسمی آقای عبدالرسول هدایت  محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/11
شناسه آگهی : 125۹6۹4

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳  قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی -برابر رای شماره ۰۰۳۶۸۶ ۱4۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰  هیات اول / موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد هادی فرزند عباس بشماره شناسنامه 2۱۰7 صادره از ری ** ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۱2۵/7۶ مترمربع از پالک شماره ۶۱۶ فرعی از ۱۰۰  اصلی واقع در عمر آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
از مالکیت علیرضا سیاه منصوری ** 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.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/27- تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/12
محمود داودی- رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی: 1261451 م الف: 510
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به  که  تهران  حراج  دوره  پانزدهمین 
داشت،  اختصاص  ایران  مدرن  هنر  آثار 
به  شده  ارائه  اثر   ۸۰ تمامی  فروش  با 
۸۹۰ میلیون تومان  ۱۵۸ میلیارد و  مبلغ 
رویداد  این  در  داد.  پایان  خود  کار  به 
آزادی  پارسیان  هتل  در  جمعه  روز  که 
این  فروش  رکورد  شد،  برگزار  تهران 
حراج شکسته شد و این میان چهار اثر 
تومان  میلیارد   ۱۰ باالی  حراج  این  در 
از ۳۹  فروش رفت که در مجموع بیش 
به  را  این حراج  از حجم فروش  میلیارد 
نشسته«  »شاعر  دادند؛  اختصاص  خود 
میلیارد   ۱4 قیمت  به  تناولی  پرویز  اثر 
اثر »شیراز« منیر  ۶۰۰ میلیون تومان،  و 

میلیارد   ۱۳ قیمت  به  فرمانفرماییان 
عنوان«  »بدون  نقاشی  تابلوی  تومان، 
میلیارد   ۱۱ قیمت  به  سپهری  سهراب 
»ال+ال+صر«  و  تومان  میلیون   ۸۰۰ و 
میلیارد.  ۱۱ قیمت  به  زنده رودی  حسین 
به  چون  هنرمندانی  آثار  این  بر  عالوه 
ترقی جاه،  علی  محمد  افجه ای،  نصرهللا 
دریابیگی،  عبدالرضا  درخشانی،  رضا 
صادق  تباتبایی،  ژازه  حاجی زاده،  قاسم 
مسعود  احصایی،  محمد  تبریزی، 
ایرج  وزیری مقدم،  محسن  عربشاهی، 
حسین  ملکونیان،  سیراک  اسکندری، 
منصور  شیشه گران،  کوروش  کاظمی، 
کالنتری،  پرویز  الشایی،  فریده  قندریز، 

اسماعیلی،  توکل  روح بخش،  جعفر 
بهمن  عصار،  ناصر  یکتایی،  منوچهر 
ابوالقاسم  و  دادخواه  بهمن  محصص، 
حراج  پانزدهم  دوره  در  نیز  سعیدی 
تهران به قیمت باالی یک میلیارد تومان 

رسید. فروش  به 

محرمانه کارشناسی 
با وجود پایان حراج و فروش تمامی 
آخرین  نیافته.  پایان  حاشیه ها  آثار، 
کارشناسی  گروه  به  مربوط  حاشیه 
را  تهران  حراج  آثار  اصالت  است. 
منتقدان  می کند؟  تعیین  کسی  چه 
بزرگ  حراج های  حالی که  در  می گویند 
را  آنها  سابقه  و  کارشناسی  گروه  دنیا، 

آثار  کارشناسی  روند  می کنند،  معرفی 
همین  در  است.  مبهم  تهران  حراج  در 
»هفدانگ«  اینستاگرام  صفحه  ارتباط 
عجیب ترین  از  »یکی  است:  نوشته 
در  مقاومت  تهران،  حراج  رفتارهای 
است.  کارشناسی  گروه  معرفی  برابر 
حراج های  همه  که  است  حالی  در  این 
در  از جمله حراج کریستیز،  دنیا،  بزرگ 
با  را  تیم کارشناسی  نام  کاتالوگ هایش 
علیرضا  اینکه  با  می آورند.  افراد  سابقه 
که  گفته  تهران  حراج  مدیر  سمیع آذر، 
اما  نیست  کار  در  محرمانه ای  لیست 
که  نخواهید  من  »از  که  کرده  تاکید 
شاخه های  و  اعالم کنم«  را  آنها  اسامی 
اثر«  شناسنامه  و  خریدار  »سابقه، 
کرده  عنوان  اثر  یک  پذیرش  برای  را 
با این عدم شفافیت  است. حراج تهران 
غرض ورزانه اش، نه تنها سود اصلی را به 
بلکه  می رساند  هنر  دنیای  بی نام  دالالن 
بزرگ  هنرمندان  نام  به  را  اصلی  ضرر 
زمینه  چنین  در  آثارشان  که  می زند 
در  می شود.  معرفی  مردم  به  نادرستی 
عدد  کنار  در  مجازی  خبری  کانال های 
پرداخت کننده های  که  باال  رقم های  و 
همین  از  را  مخاطبان  و  نامعلوم اند  آنها 
هنر  به  نسبت  هستند  که  هم  چیزی 

می کنند.« بدبین تر  معاصر 

اصالت درباره  حاشیه هایی 
دیگر  سوی  از  امسال  حراج  در 
اصالت  درباره  زیادی  اگرهای  و  اما 
بعضی  که  اینطور  شد.  مطرح  هم  آثار 
این  تهران  حراج  نوشته اند،  رسانه ها 
تاکید کرده  آثار  معرفی  کاتالوگ  در  بار 
نمی   کند«.  تضمین  را  آثار  »اصالت  که 
نوشته:  ارتباط  همین  در  امروز«  »هنر 
»موسسه حراج تهران که این روزها در 
خود  حراجی  پانزدهمین  برگزاری  پی 
دی   ماه   24 حراج  کاتالوگ  در  است 
اضافه  سوال   برانگیزی  و  تازه  بند   ،۱4۰۰
و  ضمانت  هیچ   گونه  حراج  که  کرده 
اثر  اصالت  خصوص  در  مسئولیتی 
و  ندارد  حراج  در  ارائه   شده  هنری 
به  اثر  فروش  از  پس  درصورتی   که 
اثر  اصالت  عدم  ادعای  خریدار  خریدار، 
کند، باید به مالک اثر جهت جبران ضرر 

کند.« رجوع  وارده  زیان   های  و 
تهران  حراج  عمومی  روابط  همه  این  با 
هنری  آثار  اصالت  مسئولیت  درباره 
دوره  پانزدهمین  کاتالوگ  در  مندرج 
است:  داده  توضیحی  رویداد چنین  این 
تهران  حراج  در  شده  ارائه  آثار  »کلیه 
و  بررسی  معتبر  کارشناسان  توسط 
اصالت و انتساب آنها به پدیدآورنده اثر 
درخصوص  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
توسط  بررسی  عنداللزوم  کالسیک،  آثار 

فرهنگی  میراث  وزارت  کارشناسان 
گرفت.  خواهد  صورت  گردشگری  و 
علی ایحال با توجه به آنکه آثار ارائه شده 
رویت  جهت  روز   ۳ مدت  به  حراج  در 
قرار  عموم  بازدید  معرض  در  متقاضیان 
جهت  را  امکان  این  متقاضیان  می گیرد، 
جانب  از  متعارف  بررسی های کارشناسی 
کارشناسان منتخب خود در مدت مزبور 
باز هم  اما  اطالعیه  این  دارا می باشند.« 
در  تجسمی  فضای  در  را  واکنش هایی 

داشت. پی 

هانیبال  از  »عاشورا«  اثر  دیگر  سوی  از 
 ،۵۹.۶۰ سال  اثر  خلق  تاریخ  الخاص، 
هشتاد  و  دویست  از  قیمت گذاری 
چهارصد  مبلغ  به  و  تومان  میلیون 
این  اما  شد.  فروخته  تومان  میلیون 
شخصی  مجموعه  یا  کدام گالری   از  اثر 
یافت؟  راه  تهران  حراج  پانزدهمین  به 
بونا  آنکه  چه  نیست.  روشن  پاسخ 
موضوع  این  نیز  هانیبال  فرزند  الخاص، 
با هفدانگ مطرح کرده و گفته است:  را 
آثار  می پرسم  تهران  حراج  از  سال  »هر 
پدرم را از کجا آورده اند و با اینکه به آنها 
شده  دزدیده  پدرم  کارهای  که  گفته ام 
جواب  و  نکردند  همکاری  من  با  هم  باز 

ندادند.« درستی 
فروشندگان  بین  واسطه ای  تهران  حراج 
که  است  هنری  آثار  خریداران  و 
رشد  دنبال  به  می گویند  طرفداران 
و  هنرمندان  معرفی  و  هنر  ترویج  و 
دید  از  اما  آنهاست  به  و کمک  آثارشان 
منتقدان، صرفا اهداف مالی و اقتصادی 

می کند. دنبال  را 

صبح شنبه تصاویری از ریزش سقف یکی 
از بازارهای میدان نقش جهان خبرساز شد. 
از  بخشی  که  می داد  نشان  تصاویر  این 
سقف بازار نزدیک به مسجد شیخ لطف هللا 

است. پیدا کرده  ریزش 
گسترش  مجازی  فضای  در  که  تصاویری 
زیادی  بخش  است که  آن  از  حاکی  یافت 
شیخ  مسجد  جنبی  بازار  سقف  در  گچ  از 
در  این  است.  شده  ریزش  دچار  لطف هللا 
حالی است که به گفته مدیر پایگاه میدان 
تمام  سقف  پوشش  نقش جهان،  جهانی 
است  آجر  از  نقش جهان  میدان  بازارهای 
گچ کاری،  به  نیاز  بدون  طبیعی  به طور  و 

است. مستحکم 
پایگاه  مدیر  خطابخش،  فریبا  دراین باره 
با  گفت وگو  در  نقش جهان  میدان  جهانی 
نیروهای  )شنبه(  صبح  داد:  توضیح  ایمنا 
یگان حفاظت میراث فرهنگی به من اطالع 
دادند که بخشی از سقف این بازار که جنب 
مقصود  چهارسو  تا  لطف هللا  شیخ  مسجد 

است. پیدا کرده  ریزش  شده  واقع 
بازار در  او اضافه کرد: این بخش از سقف 
زمانی نامعلوم گچ کاری شده بود، در حالی 
که تمام بازارهای میدان نقش جهان با آجر 
شدن  دلیل کشیده  و  است  شده  پوشیده 
و  است  نامشخص  سقف ها  این  روی  گچ 
این  به  دست  بازار  اهالی  می رود  احتمال 

باشند. زده  اقدام 
خطابخش تصریح کرد: این گچ ها به مرور 
و  داده  دست  از  را  خود  استحکام  زمان 
پشت بام  روی  حتی  کرده اند.  پیدا  ریزش 
سقف مشکلی نداشته و ریزش آن به دلیل 
این حال همه گچ ها  با  نیست.  نیز  بارندگی 
تقریبًا  هم  سقف  مرمت  و  شده  تراشیده 

است. سطحی 
درباره  نقش جهان  جهانی  پایگاه  مدیر 
از  استفاده  و  سقف  این  مرمت  چگونگی 
اگر  گفت:  پیمانکاران،  یا  امانی  نیروهای 
با  بخواهیم  اضطراری  مرمت های  برای 
ببندیم بسیار زمان بر است  پیمانکار قرارداد 
سامانه  در  اجرا  از  قبل  باید  آن  قرارداد  و 

مرمت  روند  در  این  و  شود  تایید  دولت 
موضوع  این  بنابراین  می کند؛  ایجاد  خلل 
دادم  اطالع  فرهنگی  میراث  سازمان  به  را 
فرهنگی  میراث  اداره کل  امانی  گروه  و 
تخریب  احتمال  که  قسمت هایی  استان 
آن ها وجود داشت را جدا کرده و قرار است 
آن  مرمت  طرح  و  زده  داربست  امروز  که 

شود. شروع 
و  قدیمی ترین  از  یکی  اصفهان  بازار 
این  است؛  خاورمیانه  بازارهای  بزرگترین 
در  قرن  چهار  بر  افزون  قدمتی  با  بازار 
و  لطف هللا  شیخ  مسجد  امام،  مسجد  کنار 
نقش  میدان  مجموعه  در  عالی قاپو  عمارت 

دارد. قرار  جهان 

پانزدهمین دوره حراج تهران باز هم با چند حاشیه به کار خود پایان داد

چهره پنهان حراج تهران
بونا الخاص، فرزند هانیبال الخاص: هر سال می پرسم آثار پدرم را که پیش از این دزدیده  شده بود از کجا می آورید؟ جواب درستی نمی دهند

بخشی از سقف بازار نقش جهان فروریخت

آغاز دومین فصل کاوش 
در تپه رستم سیستان

رستم  تپه  باستان شناسی  گروه  سرپرست 
گروه  برنامه های  پی  در  گفت:  سیستان 
که  معماری  و  هنر  دانشکده  باستان شناسی 
باستان شناسی  دانشجویان  آموزش  هدف  با 
و استفاده از توان متخصصان داخلی و بومی 
جهت کاوش در محوطه های کلیدی سیستان 
تپه  در  فصل کاوش  دومین  می گیرد،  صورت 
رستم سیستان توسط اعضای هیات علمی و 
دانشجویان گروه باستان شناسی دانشگاه زابل 
کاوش  دکتر  شد.  آغاز  متفاوت  رویکردی  با 
از  نفر   ۱۵ تعداد  افزود:  ایسنا  با  گفت وگو  در 
بر  عالوه  باستان شناسی  آخر  ترم  دانشجویان 
فعالیت میدانی و کسب تجربه، به منظور یافتن 
پاسخ های احتمالی، دو ترانشه 7 و ۱۰ را  با هدف 
شناسایی آثار معماری تعیین و کاوش می کنند. 
عضو هیات علمی دانشگاه زابل ادامه داد: با توجه 
به نتایجی که تاکنون از کاوش های این محوطه 
به دست آمده است، برخی از قطعات سفالینه ها 
و دیگر داده های مکشوفه از این محوطه باستانی 
ارتباط و تاثیرپذیری آن با شهر سوخته را اثبات 
می کند و از این رو اهمیت این محوطه را در عصر 
مفرغ )پنج هزار سال پیش( یعنی همزمان با 
شهر سوخته سیستان آشکار می دارد. او ادامه 
داد: محوطه مذکور بر روی یک تپه مصنوعی 
ساخته شده و ساختار معماری آن از یک حصار 
مدور با دیوارهای بلند بر گرد یک بنای بزرگ 
مرکزی تشکیل شده است. فضاهای متعددی 
با دیوارهای قطور بصورت مدور در اطراف بنای 
مرکزی وجود داشته است که به دلیل اهمیت 
این سازه در گذشته توسط ساکنان آن قبل از 
ترک کردن تپه، فضاهای اطراف بنای مرکزی 
جهت حفاظت با خاک و پهن حیوانات پر شده 
سازه  این  اهمیت  نشانگر  مسئله  این  است. 
معماری است و به فرضیه کارکرد آن به عنوان 
بی تردید  می بخشد.  قوت  مقدس  بنای  یک 
تداوم حفاری و هویدا شدن کامل بنا از زیر خاک 
کارکرد آن در عصر مفرغ و یا دوره تاریخی را به 
قطعیت مشخص می کند. تپه رستم سیستان 
یکی از محوطه های اقماری شهر سوخته است 
محدوده  در  و  سیستان  جنوبی  دشت  در  که 
قرار  رستم  قلعه  نزدیکی  در  تاریخی  حوضدار 
دارد. این فصل از حفاری با مجوز پژوهشکده 

می گیرد. باستان شناسی کشور صورت 

کشف ظروف سفالی هزاره 
اول قبل از میالد در طارم

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی زنجان از 
کشف ۹ ظرف سفالی تاریخی با قدمت هزاره 
اول قبل از میالد در حین پایش نیروهای یگان 
حفاظت در یکی از روستاهای این منطقه خبر 
این اشیا شامل  داد. حسینعلی فضلی گفت: 
لیوان  دو  دسته دار،  دو کوزه  سفالی،  ظرف   ۹
دسته دار، یک بشقاب و چهار ظرف سفالی دیگر 
به رنگ سیاه و نخودی است که در حین پایش 
از تپه های تاریخی شهرستان طارم کشف شد.
زنجان  میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  فرمانده 
افزود: نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی، 
با  زنجان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
میراث بانان  مردم نهاد،  سازمان های  همکاری 
و  امنیتی  دستگاه های  همچنین  و  افتخاری 
انتظامی به صورت شبانه روزی از بناهای تاریخی 
و  مراقبت  استان  این  باستانی  و محوطه های 
محافظت می کنند. او بیان کرد: شهرستان طارم 
به دلیل قدمت تاریخی دارای محوطه ها، تپه ها 
و بناهای فراوان از دوران مختلف پیش  از تاریخ 
تا دوران تاریخی و همچنین اسالمی است، این 
آثار در ارتفاعات و دشت های باستانی قرار دارد.
فضلی آثار فرهنگی و تاریخی را سند هویت و 
آن  از  صیانت  خواستار  و  دانست  ملی  افتخار 

اجتماع شد. اقشار مختلف  توسط همه 

نام گذاری خیابان های 
شهرکرد با نام 

میراث فرهنگی ناملموس
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
صنایع دستی شهرستان شهرکرد گفت: »تعدادی 
میراث فرهنگی  نام  با  شهرکرد  خیابان های  از 
به گزارش  می شود.«  نام گذاری  ناملموس 
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال 
و بختیاری، حمیرا راهنورد با اعالم این خبر تاکید 
کرد: »در نخستین کارگروه مشارکت در معرفی 
شهرستان  ناملموس  میراث فرهنگی  ترویج  و 
میراث فرهنگی  آثار  لیست  شد  قرار  شهرکرد، 
ارائه شود.« فرمانداری  به  ثبت شده  ناملموس 
میراث فرهنگی  آثار  ثبت  افزود: »شناسنامه  او 
اجرایی  دستگاه های  اختیار  در  ناملموس 
ترویج  و  معرفی  در  مشارکت  کارگروه  عضو 
میراث فرهنگی ناملموس در شهرستان شهرکرد 
قرار گیرد.« راهنورد تصریح کرد: »همچنین قرار 
شد اقدام الزم برای نام گذاری خیابان ها و معابر 
شود.« انجام  ناملموس  میراث فرهنگی  از  عمومی 
اعضای  تصمیم  اساس  »بر  شد:  یادآور  او 
نخستین کارگروه مشارکت در معرفی و ترویج 
شهرکرد،  شهرستان  ناملموس  میراث فرهنگی 
المان های شهری  قرار شد شهرداری در نصب 
اقدام کند.« ناملموس  میراث فرهنگی  موضوع  با 

با وجود پایان حراج و فروش 
تمامی آثار، حاشیه ها پایان نیافته. 
آخرین حاشیه مربوط به گروه 
کارشناسی است. اصالت آثار حراج 
تهران را چه کسی تعیین می کند؟ 
منتقدان می گویند در حالی 
که حراج های بزرگ دنیا، گروه 
کارشناسی و سابقه آنها را معرفی 
می کنند، روند کارشناسی آثار در 
حراج تهران مبهم است

|پیام ما| حراج تهران پایان یافته و همه آثار به فروش رفته اما حرف وحدیث ها درباره این رویداد هنوز ادامه دارد. حراج امسال با فروش 
بیش از 158 میلیارد تومان در حالی به کار خود پایان داد که چهار اثر از پرویز تناولی، منیر فرمانفرماییان، سهراب سپهری و حسین 
زنده رودی با رقمی باالی 10 میلیارد تومان به فروش رسید و »شاعر نشسته« رکورد فروش را شکست. منتقدان این رویداد اما هنوز درباره 
روند ناشفاف آن می پرسند، از اینکه صاحب این آثار کجا و چه کسی بوده؟ چرا تنها آثار گروهی از هنرمندان به حراج تهران راه می یابد؟ و 

چرا جزئیاتی درباره گروه کارشناسی آثار و سابقه آنها منتشر نمی شود؟

محوطه

تردد خودروهای سنگین از 
زیر این پل ۳۰۰ ساله در چند 
سال گذشته سبب ساییدگی 
بخشی از تاق و دیواره آن 
شده بود و از دیروز این روند 
متوقف شده است

خودروهای  تردد  که  گفت  بابل  فرماندار 
سنگین از زیر پل افشاری محمدحسن خان 
شورای  مصوبه  اجرای  با  شهرستان  این 
از  ورودی  راه  شدن  مسدود  و  ترافیک 

است. شده  متوقف  )یکشنبه(  دیروز 
به گزارش ایرنا، تردد خودروهای سنگین 
از زیر این پل در چند سال گذشته سبب 
ساییدگی بخشی از تاق و دیواره آن شده 
بود و اعتراض و هشدار دوستداران میراث 
به  احتمالی  فروپاشی  به   نسبت  را  بابل 

دنبال داشت.
اگر چه قرار بود از سال ۹۵ و با بهره برداری 
محمدحسن خان  پل  جایگزین،  پل  از 
هیچگونه  و  یافته  گردشگری  کاربری 
تردیدی از رو و زیر آن صورت نگیرد، ولی 
نبود مصوبه قانونی الزم االجرا سبب شد تا 
تردد خودروها از جمله خودروهای سنگین 
از زیر این پل ادامه یابد و ممنوعیت تردد 

تنها از روی پل اعمال شود.
شورای  افزود:  ولی زاده بورا  قربانعلی 
راستای حفظ  در  بابل  ترافیک شهرستان 
پل محمدحسن  ۳۰۰ ساله  تاریخی  سازه 
با  جاری  ماه  سیزدهم  تاریخ  در  خان 
تصویب کرد که  اضطراری  تشکیل جلسه 
خودروهای سنگین  تردد  نخست  گام  در 
سوی  از  مانع  ایجاد  با  سنگین  فوق  و 
ممنوع شود که  پل  این  زیر  از  شهرداری 
این اتفاق از یکشنبه اجرایی شده است.

ترافیک  شورای  مصوبه  طبق  گفت:   او 
این  پل  زیر  در  تردد  موجود  الین  دو  از 
تاریخی، یک الین با نیوجرسی به صورت 
دیگر  الین  از  و  است  شده  بسته  کامل 
هم در حال حاضر فقط تردد خودروهای 

. است  امکان پذیر  سبک 
احداث  با  زودی  به  افزود:  ولی زاده 
موجود  دیگر  پل  دو  بین  خروجی  رمپ 
محمدحسن  تاریخی  پل  محدوده  در 
پل  این  زیر  از  تردد  به شکل کامل  خان 
تاریخی قطع می شود و خودروهای سبک 
نخواهند  را  مسیر  این  از  تردد  اجازه  هم 

داشت.
 ۳۰۰ تاریخی  بنای  گفت:  بابل  فرماندار 
و  بابل  در  زیبایی  و  قدمت  این  با  ساله 
در  باید  همه   و  است  بی نظیر  مازندران 
حفظ و نگهداری این بنا همکاری داشته 
و  نجات  برای  اگر  افزود:  او  باشند. 
افتخار  مایه  تاریخی که  بنای  این  حفظ 
شهرستان  برای  مالی  هزینه   است  بابل 
سرمایه گذاری  یک  امر  این  باشد  داشته 
به  ما  از  آیندگان  که  است  ارزشمندی  

می کنند. یاد  نیکی 
این پل ۳۰۰ ساله که در سال ۱۳۵۶ ثبت 
به  افشاریه  دوران  اواخر  در  شد،  ملی 
سبک پل های دوران صفوی ساخته شده 
و استفاده از سفیده تخم مرغ و ساروج از 

است. آن  ساخت  مهم  ویژگی های 

تردد خودروهای سنگین از زیر پل تاریخی بابل متوقف شد
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اثر »عاشورا« از هانیبال الخاص، 
تاریخ خلق اثر سال ۵۹.۶۰، 
قیمت گذاری از دویست و 
هشتاد میلیون تومان و به 

مبلغ چهارصد میلیون تومان 
فروخته شد. اما این اثر از کدام 

گالری  یا مجموعه شخصی 
به پانزدهمین حراج تهران راه 

یافت؟ پاسخ روشن نیست. چه 
آنکه بونا الخاص، فرزند هانیبال 

الخاص موضوع دزدیده شدن 
نقاشی های پدرش را مطرح 
کرده و گفته است که حراج 
تهران جواب درستی به او 

نمی دهد

حریم اثر فرهنگی، تاریخی و 
طبیعی با حفاظت از یکپارچگی و 
موجودیت اثر پیوند آن را با بستر و 
محیط پیرامون تضمین می کند و بر 
این اساس حیات اثر ملی در گرو 
پایداری عامل های کالبدی، کارکردی 
و معنایی واقع در حریم اثر است

حریم

»حریم آثار ملی« مستندنگاری و منتشر شد
کتاب »حرایم آثار ملی فرهنگی-تاریخی« نوشته 
محمدحسن طالبیان، مصطفی پورعلی و مجید 
یگانگی به همت مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری، حرایم آثار ملی فرهنگی-تاریخی 
خالصه ای از دستاوردهای تالش همکاران معاونت 
میراث فرهنگی کشور طی نیم قرن در زمینه تعیین 
حریم آثار ملی غیرمنقول فرهنگی- تاریخی است 
که به همت اداره کل ثبت آثار و حفظ و احیای 

میراث معنوی و طبیعی به چاپ رسیده است.
در این کتاب آثار ملی فرهنگی-تاریخی استان های 
آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
ایالم، بوشهر، تهران، چارمحال و بختیاری خراسان 
شمالی،  خراسان  رضوی،  خراسان  جنوبی، 
خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، 
فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، 
لرستان،  گیالن،  گلستان،  کهگیلویه وبویراحمد، 
به  یزد  همدان،  هرمزگان،  مرکزی،  مازندران، 
تفکیک در جداول جداگانه آمده است. این اقدام 

تا  است.  میراث جهانی  مطالعات  تکمیل  آغازگر 
کنون ۳4۹۸۵  اثر تاریخی و فرهنگی منقول و 
غیرمنقول، 7۵۵ اثر طبیعی، 2۳72 عنصر فرهنگی 

ناملموس در فهرست
آثار ملی و همچنین، 24 اثر فرهنگی- تاریخی 
و طبیعی و ۱4 عنصر فرهنگی ناملموس کشور 
در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده 
است. حریم آثار ملی محدوده ای با ضابطه های 
قانونی مشخص است که به واسطه شان عمومی 
و ملی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی از طرف 

وزارت میراث فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی 
و به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران 
تعیین شده و با حدود و ثغور مشخص به همراه 

ضوابط کمی و کیفی حفاظتی ابالغ می شود.
ضمن  طبیعی  و  تاریخی  فرهنگی،  اثر  حریم 
حفاظت از یکپارچگی و موجودیت اثر پیوند آن را 
با بستر و محیط پیرامون تضمین می کند و بر این 
اساس حیات اثر ملی در گرو پایداری عامل های 
کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم اثر است 
و بی توجهی به حریم آن می تواند به گسست اثر از 

محیط و گاه نابودی آن منجر شود.
و  طبیعی  و  فرهنگی  ـ  تاریخی  میراث  ثبت 
مشخصات  کردن  مستند  با  کشور  ناملموس 

کردن  مهیا  ضمن  آثار،  ارزشمند  ویژگی های 
ارزش های  شناخت  ارتقا  برای  الزم  امکانات 
تاریخی، فرهنگی و طبیعی آثار، پشتوانه ای قانونی 
و حقوقی برای حفاظت پایدار ثبت شده در فهرست 
آثار ملی و فهرست های ذی ربط را فراهم می آورد.
این مجموعه پنج جلدی که به تبیین فرآیندهای 
اجرایی امور مربوط به ثبت آثار تاریخی-فرهنگی 
فهرست  انتشار  همچنین  و  آثار  حریم  تعیین 
با آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی و  مرتبط 
حرایم آن می پردازد و فارغ از جنبه های علمی و 
پژوهشی آن امری مهم در شفاف سازی اقدامات 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

است.



پیامک شما را دربـاره 
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»پیام ما« خالءهای قانونی موجود در صنعت بیمه را در پیشگیری از حوادث جاده ای بررسی می کند

شکست صنعت بیمه از خودروهای ناایمن
 صنعت بیمه ابزاری برای شناسایی ریسک ندارد و هیچ امکانی در اختیار ندارد که یک خودرو را به دلیل نقص فنی یا فرسودگی بیمه نکند

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

بار اصلی درآمدهای مالیاتی سال 1401 بر دوش مردم و بخش خصوصی است
رئیس اتاق ایران ضمن انتقاد از نحوه تدوین 
بودجه ۱4۰۱ و بی اعتنایی به بخش خصوصی، 
سال  مالیاتی  درآمدهای  اصلی  بار  می گوید: 
خصوصی  بخش  و  مردم  دوش  روی   ۱4۰۱
شافعی  غالمحسین  مهر،  گزارش  به  است. 
گفت:   ،۱4۰۱ سال  بودجه  الیحه  به  اشاره  با 
افزایش حساسیت ها نسبت به بودجه همواره 
مختلف  بخش های  و  است  واکنش  دارای 
زیرا  هستند  حساس  آن  به  نسبت  جامعه 

سند بودجه صرفًا یک سند حسابداری نیست 
هزینه های  و  درآمدها  ارتباط  از  بازتابی  بلکه 
با ملت را به  از تعامل دولت  دولت و آینه ای 
ایران  بازرگانی  اتاق  نمایش می گذارد. رئیس 
افزود: بخش خصوصی شاید برای اولین بار به 
کلی در تدوین بودجه ۱4۰۱ غایب بوده است. 
خصوصی  بخش  قبل که  سال های  خالف  بر 
توسط ستاد بودجه دعوت می شد اما امسال 
هیچ دعوتی صورت نگرفت. جالب تر اینکه در 

نحوه نگارش بودجه حتی یک بار هم عبارت 
در  است.  نیامده  بودجه  در  خصوصی  بخش 
عمومی_ مشارکت  عبارت  قبل  سال های 
خصوصی در الیحه استفاده می شد اما امسال 
از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده است 
که یک بار معنایی و حقوقی دارد که جایگزین 
عبارت بخش خصوصی شده است. شافعی با 
اشاره به وجه تامین ساختار درآمدها در بودجه 
مالیات  مربوط می شود، گفت:  مالیات  به  که 

درصدی   ۱4۰ رشد  غیردولتی  شرکت های  بر 
تومان  میلیارد  هزار   ۱2.۱ رقم  به  و  داشته 
شرکت های  برای  مقابل  در  اما  است  رسیده 
صرفشان  هم  عظیمی  بودجه  که  دولتی 
دیده اند  افزایش  درصد   ۸۳ فقط  می شد 
در  دالر می شود.  میلیارد  هزار   7.۵ که حدود 
الیحه، رشد 7۰ درصدی برای مالیات بر ارزش 
اصلی  بار  می دهد  نشان  که  دیده اند  افزوده 
دوش  بر   ۱4۰۱ سال  در  مالیاتی  درآمدهای 
مردم و بخش خصوصی گذاشته شده است. 
در کنار این افزایش، فشار بر بخش خصوصی 
با حذف  بودجه سیاست  دیگر بخش های  در 
حذف  است.  شده  دیده  مالیاتی  معافیت 

مانند  باالدستی  قوانین  در  معافیت ها  یکباره 
معافیت مالیاتی صادرات یا ماشین آالتی که 
در داخل تولید نمی شوند باعث تغییر گسترده 
برنامه ریزی ها در واحدهای تولیدی و کاهش 
رئیس  می شود.  اقتصاد  پیش بینی پذیری 
داشت  توجه  باید  ایران گفت:  بازرگانی  اتاق 
مالی  تامین  سرمایه گذاری  ریسک  رشد  که 
افزایش  بازرگانان  و  اقتصادی  فعاالن  برای  را 
مطرح  سوال  این  همچنان  بنابراین  می دهد. 
است که آیا از طریق بودجه می توان تعهدات 
روش  با  گرفت؟  نادیده  را  دولت  بلندمدت 
فعلی چه اطمینانی می توان به دیگر قول های 

داشت؟ دولت 

| نایب رئیس کمیسیون 
صنایع مجلس |

  | علی جدی |

|  مدیر بیمه های 
اتومبیل بیمه آرمان |

  | اسماعیل فالحی |

|  
ان

یر
ر ا

ص
 ع

 |

معاون امور تولیدات دامی وزارت 
جهاد کشاورزی:

تخصیص ارز ترجیحی 
برای نهاده های طیور 
ادامه خواهد داشت 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: رئیس جمهوری و وزیر 
جهاد تاکید داشتند که تغییری در ارائه 
به  نگیرد.  صورت  مرغداران  به  خدمات 
ترجیحی  ارز  تخصیص  که  معنا  این 
داشت.  خواهد  ادامه  طیور  نهاده  برای 
دماوندی نژاد  حسین  ایسنا،  به گزارش 
دقت  با  پایش  طیور  بخش  در  گفت: 
می شود  انجام  روزانه  به صورت  کامل 
ما  همکاران  روز  هر  استان   ۳2 در  که 
فعالیت دارند به طوری که ما از 4۵ روز 
روز   4۵ در  شرایط  می دانیم که  جلوتر 
آینده چگونه خواهد بود. قیمت مرغ به 
صورت مصوب ۳۱ هزار تومان است که 
این  از  تر  پایین  و  فراتر  قیمت های  با 
خواهیم  برخورد  قانونی  صورت  به  نرخ 

کرد.
کمیسیون  رئیس  عسکری،  محمدجواد 
توزیع  نحوه  از  انتقاد  با  کشاورزی 
نهاده های دامی گفت: بارها تولیدکنندگان 
انتقال  ما  به  مرغ  تخم  و  مرغ گوشتی 
داده اند که توزیع نهاده های دامی منطقی 
نشان  نیز  ما  بررسی های  که  نیست، 
بر  و  درست  تولیدکنندگان  می دهد گالیه 
حق است. اگر نهاده ها به موقع به دست 
آرامش  بازار  حتما  برسد  تولیدکنندگان 

می کند. پیدا 

وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد:

رصدخانه کشاورزی تا سال 
آینده شروع به کار می کند 

برای  کرد  اعالم  جهادکشاورزی  وزیر 
تولید  اطالعات  و  داده ها  به  دستیابی 
آینده  سال  تا  کشاورزی  بخش  در 
راه اندازی  را  کشاورزی  رصدخانه 
سید  ایسنا  گزارش  به  کرد.  خواهیم 
شرایط  گفت:  ساداتی نژاد  جواد 
آب  منابع  و  اقلیمی  نظر  از  ما  کشور 
محدودیت های  وجود  با  خاک  و 
به  نسبت  اقلیم  تغییرات  از  ناشی 
شرایط  همسایه  کشورهای  و  منطقه 
بی نظیری  ظرفیت های  و  است  بهتری 
کشورها  سایر  با  مقایسه  در  که  داریم 
غذای کشور  تامین  بر  عالوه  می توانیم 
غذای  تامین  در  هم  نقشی  خودمان 

باشیم. داشته  همسایگانمان 
 امروزه امنیت غذایی در قانون اساسی 
کشورها وجود دارد و نسبت به وضعیت 
گذشته خود ارتقا پیدا کرده و به اقتدار 
کشورها  بنابراین  است.  رسیده  غذایی 
امنیت  و  قدرت  ابزار  عنوان  به  غذا  به 
اسلحه  از  غذا  امروزه  می کنند.  نگاه 

دارد. باالتری  جایگاه 
 با توجه به ظرفیت ها کشور ما باید در 
حوزه اقتدار غذایی در جنوب غرب آسیا 
و خاورمیانه کرسی اول را داشته باشد.

وزارت  در  اینکه  به  اشاره  با  ساداتی نژاد 
اولویت  را  مسائلی  جهاد کشاورزی 
جهت  در  و  قرارداده ایم  خود  کاری 
از  آن تالش می کنیم، گفت: یکی  رفع 
است.  کشت  الگوی  اجرای  اولویت ها 
دوم  برنامه  قانون  از  موضوع  این 
ششم  برنامه  در  شده،  عنوان  همیشه 
هم  هفتم  برنامه  در  و  شده  گفته  هم 

بود.  خواهد 
طبیعتا الگوی کشت ضرورت زیادی در 
بهره وری آب وخاک دارد. باید مشخص 
امیدواریم  نمی شود.  اجرایی  چرا  کنیم 
اجرایی  در مسیر  بتوانیم  دولت  این  در 
موثری  قدم های  کشت  الگوی  شدن 
برداریم. ابزار دیگر این است که باید به 
سمت کشاورزی قراردادی حرکت کنیم. 
کشت  الگوی  قراردادی  کشاورزی  با 
اولویت های  از  یکی  می شود.  تضمین 
کشاورزی  ترویج  وزارتخانه  در  ما 
بیش  میانگین  طور  به  است.  قراردادی 
در  محصوالت کشاورزی  درصد   4۰ از  
حالی  در  می شود  تولید  قراردادی  دنیا 
درصد  یک  به  ایران  در  عدد  این  که 

می رسد.
گفت:  ادامه  در  جهادکشاورزی  وزیر 
جهاد کشاورزی  وزارت  دیگر  اولویت 
است.  اطالعات  و  داده  به  دستیابی 
برآورد تولید داریم ولی آمار دقیقی در 
دست نداریم. باید دقیقا مشخص شود 
در  و  میزانی  چه  به  محصوالتی  چه  که 
برای حل  می شوند.  تولید  مناطق  کدام 
رصدخانه  آیند  سال  تا  نیز  موضوع  این 
خواهیم  راه اندازی  را  ایران  کشاورزی 
کرد تا همه مسئوالن و محققان بتوانند 
شوند. آگاه  کشور  در  تولید  وضعیت  از 

 حوادث جاده ای و آمار باالی مرگ ومیر آن در 
ایران موضوع جدیدی نیست. در بسیاری از مواقع 
کارشناسان توپ را به زمین رانندگانی می اندازند 
که هنگام رانندگی هوشیاری الزم را نداشتند و 
نکات ایمنی را رعایت نکردند. یا وضعیت جوی 
مقصر حادثه شناخته می شود و کاهش دید به 
می شود.  معرفی  تصادفات  اصلی  عامل  عنوان 
شاید  دارد که  هم  دیگری  روی  سکه  این  اما 
کمتر به آن پرداخته می شود: ناامنی جاده ها و 
غیراستاندارد بودن خودروها. همان عاملی که در 
دو تصادف تلخ و مرگبار خوزستان نقش اصلی 
خوزستان  جاده های  بودن  امن  نا  داشتند.  را 
را  استان  این  شهروندان  جان  سال هاست که 
در  خودرو   ۵۹ تصادف  در  حاال  می کند.  تهدید 
جاده بهبهان گویی جایی برای کتمان باقی نمانده 
وقتی تنها یک خودروی چینی مجال این را یافته 
که جان سرنشینانش را با ایربگ نجات دهد و 
خودروهای ساخت تولیدکنندگان داخلی مرکب 
نایب رئیس  بودند. دیروز  مرگ سرنشینانشان 
اعالم کرد استیضاح  کمیسیون صنایع مجلس 
وزیر صمت با ۱۹ امضا کلید خورده است. اما سوال 
اینجاست که استیضاح وزیر تنها راهی برای آرام 
کردن افکار عمومی است یا قرار است این مسئله 
شود؟  حل  ریشه ای  شکلی  به  سال ها  از  پس 
وضعیت جاده ها را چه کسی سامان خواهد داد؟ 
همچنان  است  قرار  تا کی  فرسوده  خودروهای 
مجوز تردد و تهدید جان آدم ها را داشته باشند؟
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس دیروز با 
اعالم اینکه سازمان ملی استاندارد یک آزمایشگاه 
مناسب برای آزمایش خودرو ندارد گفته است: 
»این سازمان وظیفه داشت که آزمایشگاهی برای 

خودرو تاسیس کند، در جاده قم زمینی هم برای 
این کار اختصاص داده شد تا در مورد تخریب 
اما  شود  انجام  آزمایش ها  خودرو  تصادف  و 
سازمان ملی استاندارد چندین سال است که هنوز 
این پروژه را به نتیجه نرسانده است« مدیرکل 
نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان 
سازمان  »گالیه  می گوید:  اما  استاندارد  ملی 
استاندارد این است که چرا بعد از چهار دهه هنوز 
خودروسازان اقدامی برای ایجاد این آزمایشگاه ها 
نمی کنند« و در این میان تنها موضوعی که به قوت 
خود باقی است، جان هایی است که در جاده ها 
قربانی این قصور سلسله وار متولیان امر می شوند.
ماجرای تصادفات جاده ای بعد دیگری هم دارد. 
یکی از بخش های این پازل صنعت بیمه است. 
می تواند  قانونی  حمایت  صورت  در  صنعتی که 
پیشگیری  برای  توجهی  قابل  توان  و  انگیزه 
به  قانون  اما  باشد.  داشته  حوادث  این  بروز  از 
بازیگران این صنعت این اجازه را نداده است که 
از صدور بیمه نامه برای خودروهای دارای نقص 
فنی یا فرسوده ممانعت کند. اسماعیل فالحی، 
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه آرمان، در گفت و گو 
اخیر در  به تصادفات  اشاره  با »پیام ما« ضمن 
خوزستان می گوید: »سالیان سال است که شاهد 
خوزستان  مواصالتی  راه های  در  اتفاقات  این 
هستیم. در جاده ها بسیار باریک و ترانزیتی این 
استان متاسفانه از این قبیل حوادث زیاد اتفاق 
خودروها  عبور  مسیر  در  حالی که  در  می افتد. 
تابلوی هشدار یا سرعت گیر وجود ندارد« فالحی با 
تاکید بر اینکه خودروسازان به ازای تولید خودرو 
ساالنه از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 
اغلب  در  »اما  می گوید:  می کنند،  دریافت  رتبه 

مواقع این نمره ها، نمره های بسیار پایینی است. 
برای پیشگیری از حوادث این خودروهای تولیدی 
مطلوبی  نتیجه  اما  گرفت  صورت  تالش هایی 
به دست نیامد. چند سال پیش از توقف تولید 
پراید، پلیس راهور اعالم کرد که تا زمانی که این 
خودرو مجهز به ایربگ نشود مجوز شماره گذاری 
صادر نمی کند. در نهایت بعد از کش و قوس فراوان 
ایربگ فقط در سمت راننده نصب شد« ایربگی 
که به هنگام حادثه به داد سرنشینان نمی رسد. 
فالحی معتقد است: »در تولید خودرو تست فنی 
و اصولی نداریم. شاید بعضی بگویند تست ها بعد 
از تولید خودرو انجام می شود، اما حقیقت این 
است که این تست ها گزینشی است و فقط در 
مورد تعداد خاصی از خودروها انجام می شود. آیا 
این امکان وجود دارد که در بین هزاران خودرو یک 
خودرو به صورت تصادفی انتخاب شود و تست 
فنی روی آن انجام شود؟ متاسفانه این تست ها 
سنجش  برای  که  است  جاده ای  تست  فقط 
سالمت کمک فنر خودرو انجام می شود. تست 
نمی شود«  انجام  خودروها  اغلب  مور  در  کرش 
صنعت  با  جهتی  از  جاده ای  تصادفات  موضوع 
بیمه مرتبط است، شرکت هایی که بعد از حادثه 
مکلف به پرداخت خسارات هستند، اما پیش از 
حادثه مجالی برای اظهار نظر در مورد مشکالت 
فنی خودروها و یا فرسودگی آنها ندارند. فالحی 
در این رابطه می گوید: »دست صنعت بیمه در این 
موضوع بسته است. هر چند که ساالنه شرکت های 
بیمه مکلفند ساالنه 4۰۰ میلیارد تومان )در سال 
۱4۰۰( از محل حق بیمه صادره به منظور کاهش 
حوادث رانندگی به خزانه دولت واریز نمایند که 
این میزان که به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه 

به نیروی انتظامی و سازمان راهداری اختصاص 
داده می شود که مقرر شده است برای سال ۱4۰۱ 
این میزان مجددا افزایش و سازمان هال ل احمر 
و صداوسیما هم در این موضوع سهیم باشند که 
به نظرم هزینه کرد صنعت مهم نیست میزان و 
روش هزینه کرد سازمان های مذکور در پیشگیری 
می رسد  نظر  به  است که  مهم  حادثه  وقوع  از 
گزارشی در خصوص ارائه نشده است. هر چند 
که این موضوع نباید نادیده گرفته شود که صدور 
بیمه نامه برای خودروهای صفر کیلومتر منافعی 
برای شرکت های بیمه دارد. به همین دلیل اغلب 
شرکتها نسبت به این موضوع تمایل دارند و چندان 
موضوع ارزیابی ریسک را در نظر نمی گیرند. از 
طرفی صنعت بیمه ابزاری برای شناسایی ریسک 
ندارد و هیچ امکانی در اختیار ندارد که یک خودرو 
را به دلیل نقص فنی یا فرسودگی بیمه نکند. 
خودرویی  هر  هستند  مکلف  بیمه  شرکت های 
که پالک شده را بیمه کنند. در غیر اینصورت از 
سوی مقام ناظر بازخواست می شوند. تنها کاری که 
شرکت های بیمه می توانند انجام دهند این است 
که برای خودروها درصد کهنگی در نظر بگیرند.« 
تمام  ثالث،  شخص  اجباری  بیمه  قانون  طبق 
وسایل نقلیه زمینی باید دارای بیمه نامه باشند. 
شرکت های بیمه ملزم هستند هر خودرویی که 
پالک شده و مدارک آن برای دریافت بیمه نامه 
به این شرکت ها ارائه می شود را بیمه کنند. اما در 
این میان نه قانون گذار و نه شرکت های بیمه گر و 
نه حتی نهاد ناظر بر صنعت بیمه، این ضرورت را 
درک نکرده است که به حوزه ارزیابی ریسک ورود 
کند تا شاید از این مسیر تا حدودی از بروز حوادث 
و تصادفات جاده ای پیشگیری کند، فالحی با ذکر 

مثالی در این رابطه می گوید: »سال گذشته یک 
مینی بوس به علت نقص فنی ترمز در کردستان 
مدل ۱۳۵۶ در سراشیبی کنترل خود را از دست 
رغم  به  خودرو  این  کشته شدند.  نفر  و ۵  داد 
فرسوده بودن بیمه نامه داشت و شرکت بیمه ملزم 
به پرداخت خسارت بود. در حالی که اگر بیمه نامه 
نداشت اجازه تردد نداشت تا بتواند جان مسافران 

را اینطور به خطر بیندازد«
کارشناس بیمه های اتومبیل: »ساالنه 24 تا 2۵ 
میلیون بیمه نامه صادر می کنیم. در عوض چقدر 
خسارت پرداخت می کنیم، کمتر یک میلیون 
-حدود ۹۰۰ هزار فقره- اگر این میزان به دو 
میلیون فقره برسد چه اتفاقی برای صنعت بیمه 
می افتد؟ خودروهای بیمه شده اغلب ایمنی 
پایینی دارند، اما شرکت بیمه طبق قانون این 
اجازه را ندارد که یک خودرو را به دالیل فنی بیمه 
نکند. اگر هم شرکتی با تکیه بر اصول اخالقی 
این کار را انجام ندهد، یک شرکت بیمه دیگر 
باالخره این خودرو را بیمه می کند، چون قانون 
این کار کرده است. در حوادث  به  را ملزم  او 
این چنینی مطابق ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری 
شخص ثالث حتی اگر حادثه مقصرانی چون 
سازمان یا شرکت ها به دلیل نقص راه ، نبودن یا 
نقص عالئم رانندگی و تجهیزات مربوط یا عیب 
ذاتی وسیله نقلیه داشته باشد و برای قصور آنها 
و سهم این مقصران در حادثه درصد خسارت 
مشخص شود شرکت بیمه موظف است صد 
درصد خسارت را پرداخت کند. بعد از پرداخت 
خسارت در محاکم قضایی به دنبال اثبات قصور 
مقصران حادثه و بازیافت خسارت برود« او در 
مورد تکرار حوادث جاده ای و نقش مشکالت 
این حوادث می گوید:  در  به خودروها  مربوط 
»بر اساس قوانین موجود اگر علت تامه حادثه 
داده  تشخیص  مستمر  فنی  نقص های  جزو 
شود و حادثه تواما جانی و مالی باشد، شرکت 
در  درصد   2.۵ اول  حادثه  در  می تواند  بیمه 
حادثه دوم ۵ درصد و در حادثه سوم ۱۰ درصد 
از خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند. اما 
در اجرا این اتفاق کمتر می افتد. آیا در حادثه 
تشخیص  که  دارد  وجود  کارشناسی  بهبهان 
دهد که حادثه نتیجه نقص فنی مستمر بوده 
آیا  باشد؟  پاسخگو  باید  سازنده  کارخانه  و 
این  است  حاضر  استاندارد  اداره  کارشناس 
موضوع را بررسی کند؟ به نظرم نه! هیچکس 
این کار را انجام نخواهد داد. در حادثه بهبهان 
باید کارشناس اداره استاندارد، کارشناس وسایط 
نقلیه و کارشناس بیمه حضور داشته باشند و 
موضوع به شکلی همه جانبه بررسی شود تا 
از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود« هرچند 
که موضوع پیشگیری باید به یک نوع فرهنگ 
در صنعت بیمه مبدل شود و بیمه گذاران بعد از 
صدور بیمه نامه رها نشوند فالحی در خصوص 
سوال  »باید  می گوید:  شرایط  این  چاره  راه 
به  راه سازی  ناتمام  پروژه های  پرسید که چرا 
به  چرا  فرسوده  خودروهای  نمی رسد؟  اتمام 
راحتی از چرخه خارج نمی شوند؟ چرا شرکت 
خودروساز وقتی عیبی را در خودروی تولیدی 
نمی دهد که  فراخوان  می کند  خود شناسایی 
دارندگان آن خودروها برای رفع مشکل مراجعه 
کنند؟ در دنیا این اتفاقات می افتد، یک شرکت 
از یک  وقتی  آمریکای شمالی  در  خودروساز 
مطلع  خود  تولیدی  خودروی  در  فنی  نقص 
می شود، فراخوان می دهد. خودروها از مناطق 
مختلف دنیا بارگیری می شوند به کارخانه این 
شرکت در آمریکا می روند تا مشکل فنی  آنها 
مرتفع شود و دوباره به دست مصرف کنندگان 
ایران برای خودروهای تولید  برگردند. چرا در 
بهبهان  حادثه  نمی افتد؟«  اتفاق  این  داخل 
بود که  جاده ای  مرگبار  حوادث  از  یکی  تنها 
شاید به واسطه وسعت فاجعه بیش از دیگر 
حوادث بازتاب رسانه ای داشت. اما جان های 
بسیاری هر روز در پیچ و خم جاده های نا امن 
این سرزمین در مرکب های آهنین ناامن تر در 
معرض تهدید هستند. از دانشجو و سرباز و 
معلم و خبرنگار تا پدر و مادر و فرزند و ... همه 

ما در معرض این تهدید مرگبار هستیم.

دوشنبه بیستم دی ماه در جاده بهبهان - رامهرمز حادثه مرگباری رخ داد و 5 کشته و 41 مصدوم به جا گذاشت. دو هفته پیش از این نیز در جاده 
اهواز – خرمشهر حادثه دیگری منجر به فوت 10 نفر شد. ابعاد مختلف این حادثه هنوز در حال بررسی است. اما یکی از مهم ترین مسائلی که در این 
حادثه مطرح است، اظهارات کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور کشور است که پس از بررسی صحنه حادثه اعالم کرد: »در این حادثه ایربگ هیچ 
خودرویی باز نشده بود« پیمان پیرایش مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در خصوص بررسی این موارد قبل از 
تحویل خودرو به خریدار به جام جم گفته است: »در ایران تست کرش )برخورد با مانع( برای خودروهای تولیدی انجام نمی شود. چون آزمایشگاه آن 
وجود ندارد و گالیه سازمان استاندارد هم این است که چرا بعد از چهار دهه هنوز خودروسازان اقدامی برای ایجاد این آزمایشگاه ها نمی کنند« شاید گالیه 
خریداران هم این باشد که چرا اهرم فشاری از سوی سازمان های متولی برای الزام خودروسازان در این زمینه وجود ندارد؟ در این میان شرکت های 
بیمه که بخشی از پازل گسترده تصادفات جاده ای در ایران هستند هم توانی برای پیشگیری از بروز این حوادث ندارند. هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند 
فرسودگی یا نقص فنی یک خودرو را دلیلی برای صادر نکردن بیمه نامه اجباری عنوان کند. خودروها ولو با نقص فنی و فرسودگی و میزان ریسک باال 
باید بیمه اجباری شخص ثالث -که حکم مجوزی برای تردد آنها را دارد- دریافت کنند. گویی تمام راه ها برای پیشگیری از بروز چنین حوادثی بسته 

است و همه اقدامات و اظهار نظرها به پس از وقوع حادثه موکول می شود.

سازمان ملی استاندارد یک 
آزمایشگاه مناسب برای 

آزمایش خودرو ندارد، این 
سازمان وظیفه داشت که 

آزمایشگاهی برای آزمایش 
خودرو تاسیس کند، اما چندین 
سال است که هنوز این پروژه را 
به نتیجه نرسانده و عمال هنوز 

آزمایشگاه مناسبی هم ندارد

صنعت بیمه هیچ ابزاری برای 
شناسایی ریسک ندارد و هیچ 
امکانی ندارد که یک خودرو را 

به دلیل نقص فنی یا فرسودگی 
بیمه نکند. شرکت های بیمه 

مکلف هستند هر خودرویی که 
پالک شده را بیمه کنند. در غیر 

اینصورت از سوی مقام ناظر 
بازخواست می شوند

گردشگری

یک کارشناس اقتصاد گردشگری مطرح کرد:

سهم ناچیز گردشگری از عوارض خروج از کشور
درآمد دولت از محل خروج مسافر از کشور در 
میلیارد   ۱۵۰۰ حدود   ۱4۰۱ سال  بودجه  الیحه 
تومان پیش بینی شده است که بررسی ها نشان 
می دهد فقط 7۰ میلیارد تومان آن برای توسعه 
میراث  از  حمایت  و  زیرساخت های گردشگری 
فرهنگی و صنایع دستی اختصاص پیدا می کند. 
به گزارش ایسنا سعید امیریان، کارشناس اقتصاد 

برای  پیشنهادی  بودجه  در خصوص  گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
میراث  وزارت  بودجه  می گوید:   ۱4۰۱ سال  در 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۳4 درصد 
رشد پیشنهاد شده است. بیشترین افزایش در 
اعتبارات عمرانی رخ داده است که سهم میراث 
بخش  دو  از  بیشتر  اعتبارات  این  از  فرهنگی 

همچنین،  است.  دستی  صنایع  و  گردشگری 
اعتبارات هزینه ای گردشگری و اعتبارات عمرانی 
صنایع دستی در بودجه سال آینده رشد بیشتری 
می کنند.  تجربه  دیگر  بخش های  به  نسبت  را 
جمع بودجه مصوب سه فصل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در سال ۱4۰۰ مبلغی در 
حدود ۱۵۱۰ میلیارد تومان بود که این عدد در سال 

۱4۰۱ به 2۰2۳ میلیارد تومان افزایش یافته است 
که البته باید جزئیات آن در مجلس تصویب شود.
این کارشناس اقتصاد گردشگری درباره تکلیف 
سهمی که از محل اعتبارات عوارض خروج از کشور 
برای توسعه گردشگری و کمک به میراث فرهنگی 
و صنایع دستی اختصاص داده می شد در بودجه 
۱4۰۱ توضیح داد: در سال ۱4۰۰ چون تعداد سفرها 
این  بود، درآمد  یافته  تاثیر کرونا کاهش  تحت 
بخش در بودجه امسال نیز کم شد، اما در سال 
۱4۰۱ با این پیش بینی که سفرها تا حد زیادی به 
روال سابق بازخواهد گشت، درآمد عوارض خروج 

از کشور دوباره افزایش داده شده است. براساس 
روال گذشته سهمی از این درآمد برای کمک به 
دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  گردشگری، 
 ۱4۰۱ بودجه  الیحه  در  می شد.  داده  اختصاص 
از محل عوارض خروج از کشور مبلغ 2۰ میلیارد 
تومان  میلیارد   ۵۰ و  هزینه ای  اعتبارات  تومان 
زیرساخت های  توسعه  برای  عمرانی  اعتبارات 
گردشگری و حمایت از میراث فرهنگ و صنایع 
دستی اختصاص یافته است. این ارقام در مقایسه 
با ارقام مصوب سال ۱4۰۰ به ترتیب ۳۰۰ و ۳۵۰ 

درصد رشد دارند.
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پردل رئیسی - شهردار رمشک

وم
ت د

آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوب
)دو مرحله ای(

دستگاه مناقصه گذار : شهرداری رمشک 
شماره مناقصه 400/1053  مورخ 1400/10/18

عنوان پروژه: آسفالت گرم
منابع تامین اعتبار : مبلغ 20.000.000.000  ریال ) بیست میلیارد ریال ( 

شرح مختصر پروژه : آسفالت گرم خیابانهای رمشک
1-اجرای آسفالت گرم به ضخامت 5 سانتی متر پس از کوبیدگی به میزان حداقل 50 کیلوگرم قیر در هر تن 

آسفالت گرم
2-اجرای مرمت و رفع نقاط حادثه خیز در سطح شهر

شرکت کنندگان باید مبلغ 100.000.000 ریال بعنوان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه بصورت وجه نقد واریز به حساب شماره 
0112۹32077001  بنام شهرداری رمشک و یا بصورت ضمانت نامه بانکی و با اسناد خزانه اوراق شرکت بی نام موضوع قانون نحوه 
انتشار اورای مشارکت مصوب 1376 به همراه سایر اسناد تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند ، بنابراین از کلیه پیمانکاران 
تایید صالحیت شده که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته مربوط متقاضی شرکت در مناقصه هستند 
دعوت میشود جهت خرید اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7 روز و آخرین مهلت تحویل 

پیشنهادات 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم می باشد.
 زمان گشایش پاگات و پیشنهادات اولین روز اداری بعد از اتمام 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم میباشد .

۱-در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
2-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

۳-به پیشنهاد مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

۵-پیشنهاد دهندگان جهت اطالعات بیشتر در خصوص سایر مشخصات فنی پروژه و همچنین آنالیز قیمت به دفتر فنی شهرداری مراجعه نمایند.

سایر شرایط :

آگهی مزایده
تامین اجتماعی شعبه خلخال در نظر دارد به استناد فصل هشتم آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی، 

ملک با پالک ثبتی شماره 361۹ فرعی از 82 اصلی قطعه ۹ به متراژ  32۹/27 مترمربع واقع در شهرستان کوثر میدان 
نیروی انتظامی خیابان شهید بهشتی پشت درمانگاه شهری را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

۱-شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 32۹/27 مترمربع با کاربری تجاری- خدماتی بشماره پالک 361۹ فرعی 
از ۸2اصلی قطعه ۹ به ازای هر مترمربع 50/000/000 ریال به ارزش کل 16/463/500/000 ریال واقع  در شهر گیوی سفلی 

میدان نیروی انتظامی خیابان شهید بهشتی پشت درمانگاه شهری  را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

جلسه مزایده در روز چهارشنبه 1400/12/11 از ساعت ۹ صبح لغایت 12:00 درساختمان تامین اجتماعی خلخال در 
حضور نماینده محترم دادستان برگزار خواهد شد . برنده مزایده موظف است 10 درصد کل قیمت پیشنهادی را 
بصورت نقدی و یاچک تضمین شده بانکى فی المجلس به حساب پرسنلی سازمان واریز و مابقی مبلغ  ظرف 
سه روز از تاریخ مزایده پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مابقی، مبلغ ۱۰درصدتوسط سازمان ضبط و 

مزایده طبق بخشنامه  سازمان  به نفر دوم واگذار خواهد شد.

مشخصات مال غیرمنقول مورد مزایده:

زمان مزایده 

 پرداخت کلیه هزینه های مربوط به شهرداری – دارایی - و ... بعهده برنده مزایده می باشد.
 متقاضیان می توانند از روز 1400/10/27 تا  یک روزمانده به برگزاری مزایده به جز ایام تعطیل از ساعت 8 لغایت 13:00 

جهت کسب اطالع  از شرایط و بازدید از محل و رفع ابهام احتمالی به واحد اجراییات شعبه خلخال مراجعه نمایند.
آدرس مال غیر منقول مورد مزایده: شهرستان کوثر – گیوی سفلی میدان نیروی انتظامی خیابان شهید بهشتی پشت 

درمانگاه شهری

تأمین اجتماعی شعبه خلخال

ول
ت ا

نوب

گذشته  روزهای  در  تهران  شهردار  نامه 
به  خبری  کانال های  برخی  سوی  از 
و  محالت«  سرای  برای  »شبیخونی 
سرای  تعطیلی  برای  »زمرمه هایی 
که  اماکنی  است.  شده  تعبیر  محالت« 
سال  در  بار  نخستین  برای  شهرداری 
تکلیفی  شد.  آن ها  ایجاد  به  مکلف   ۸۸
برنامه  براساس  تهران  شهر  شورای  که 
توسعه دوم تهران ایجاد کرده بود. الیحه 
سال  انتهای  در  محالت  سرای  تشکیل 
مخالفت هایی  با  و  آمد  شورا  به   ۸۸
محالت  سرای  نهایت  در  اما  شد  روبه رو 
آمار  آخرین  براساس  و  شدند  پذیرفته 
در  محله  سرای   ۳74 حدود  تاکنون 
می کنند.  فعالیت  و  شده  ایجاد  محالت 
ستاد  زیرمجموعه ها  یکی  محالت  سرای 
ارتقای  به  و کمک  است  محله  مدیریت 
مشارکت  افزایش  شهروندان،  سالمت 
برای  بستر  ایجاد  محالت،  در  اجتماعی 
تالش  و  نهاد  مردم  فعالیت سازمان های 
و  هویت  برجسته کردن  و  احیا  در جهت 
است که  اهدافی  جمله  از  محله  جایگاه 

بود.  شده  تعریف  برایش 
شهرداری  مسئوالن  از  یکی  نامه  ابالغ، 
تهران که تحدید فضای سرای محالت نیز 
پارلمان  واکنش  با  اما  است  شده  تعبیه 
علوی،  احمد  شد.  روبه رو  نیز  شهری 
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  عضو 

تصمیمی  هر  که  کرد  تاکید  تذکری  در 
باید مصوبه شورای  درباره سرای محالت 
و  اجتماعی  معاون  از  باشد:  داشته  شهر 
مربوط  تصمیمی  هر  فرهنگی می خواهیم 
را  محالت  سرای  و  محله  مدیریت  به 
مصوبه  و  مطرح  شهر  شورای  در  حتما 
شهر  سیاست گذار  اینکه  از  فارغ  بگیرد؛ 
شورا  در  ما  همکاران  است،  شهر  شورای 
می تواند کمک کننده  دارند که  تجربیاتی 

باشد. 
پس از او ناصر امانی نیز در تذکر دیگری 
ابالغیه شهرداری را نقض غرض خواند و 
تاکید کرد: اگر می خواهید بعد از برطرف 
شدن ویروس کرونا دوباره سرای محالت 
را رونق دهید و مشارکت اجتماعی مردم 
خانه های  قرارداد  چرا  دهید  افزایش  را 
ممنوع  را  محالت  سرای  زیرمجموعه 
خانه  ورزش،  خانه  یعنی  می کنید؟! 
که  خانه هایی  و  قرآن  خانه  سالمت، 
مردم از طریق آنها با شهرداری مشارکت 
قرارداد  تمدید  حتی  همچنین  و  می کنند 
محالت  سرای  استیجاری  واحدهای 
مخالفتی  ما  می کنند.  ممنوع  هم  را 
تجدید  شهرداری  بناست  اگر  نداریم. 
نظر یا اصالحی کند و یا تغییری در این 
آیین نامه بدهد حتما باید به شورای شهر 
بیاید و شورای شهر آن را اصالح کرده و 

شود.  عمل  شورا  مصوبه  طبق  سپس 

جریان  در  تهران  شهردار  زاکانی،  علیرضا 
جلسه دیروز شورا پای تریبون اعالم کرد 
نظر  در  محالت  سرای  برای  گام   7 که 
بیشتر  شفافیت  دنبال  به  و  است  گرفته 
بر  تاکید  با  جلسه  از  بعد  آن هاست. 
درباره  بیشتر  صحبت  است  مایل  اینکه 
این بخشنامه را به جلسات آینده موکول 
کند، در نهایت به روزنامه پیام ما گفت: ما 
شفاف سازی  دنبال  به  محالت  سرای  در 
چه  محالت  سرای  ببینیم که  تا  هستیم 

چه  است،  قدر  چه  ابعادشان  و  قدرند 
چه  و  است  شده  بسته  قراردادهایی 
تاکید  او  داریم.  آن ها  به  نسبت  تعهداتی 
ابالغ شده  در سال ۱۳۹۳  قاعده ای  مرد: 
است،  افتاده  اتفاقاتی که  دید  باید  است 
ارتباط  قدر  چه  و  دارد  سنخیت  قدر  چه 
دنبال  به  اینکه  به  اشاره  با  زاکانی  دارد. 
ترفیع سرای محالت است ادامه می دهد: 
تبدیل  محلی  قرارگاه  به  محالت  سرای 
بهترین  بتوانند  اینکه  یعنی  می شوند، 
نخبگان  و  ارائه کنند  محل  در  را  خدمت 
محل  سرای  مامنشان  محل  موثرین  و 
شوند  جمع  و  بنشینند  هم  کنار  باشد، 
طراحی  که  سازوکارهایی  طریق  از  ما  و 
و مدیریت شهری  برای شهرداری  کردیم 
دهند  هدیه  را  مدیریت  و  تصمیم سازی 
کنند.  تصمیم گیری  محله ای  هر  برای  و 
رویکرد  تغییر  از  زاکانی  صحبت های 
تغییر  می دهد،  خبر  محله  سراهای 
مشخص  هنوز  آن  جزئیات  رویکردی که 
به نظر می رسد که شورای شهر  نیست و 
علیرضا  نیست.  آن  جریان  در  هم  تهران 
در  تهران  نادعلی، سخنگوی شورای شهر 
احتمال  از  پیام ما  روزنامه  با  گفت وگو 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  حضور 
شهرداری تهران در کمیسیون فرهنگی و 
می دهد:  خبر  رابطه  همین  در  اجتماعی 
قرار  بود که  مشخص  هم  توضیحات  از 
است اتفاقی بیفتد تا موانع و مشکالتی 
بعضی  او  شود.  رفع  داشت  وجود  که 
سرای  شدن  خارج  را  اشکاالت  این  از 
عنوان  خودش  اصلی  کارکرد  از  محالت 
می کند: بعضی قراردادها مشکالتی دارد، 
بی اطالع  مشکالت  از  هم  ما  مجموعا 
محله  معتمدین  و  عادی  افراد  نبودیم، 
اما  می دادند  انتقال  هم  ما  به  نکات  از 
باید  اصالح  و  نامه نگاری  و  تعامل  نوع 
جریان  در  هم  شورا  باشد که  نحوی  به 
آن قرار بگیرد. او در نهایت شهرداری را 
باید  طبعا  می داند:  مسیر  اصالح  محق 
در  مقدمه  عنوان  به  را  نکات  یکسری 
خدمتی که  در  هم  آن ها  بگیرد که  نظر 

نخورند.  لطمه  می کنند 
فاصله گرفتن سراهای محالت از کارکرد و 
اهداف اولیه شان در یکی از پژوهش هایی 
تهران  شهرداری  مطالعات  مرکز  که 
این  نویسنده  است.  شده  مشخص 
جامعه شناس  فاضلی  محمد  پژوهش، 
نواقص  برشمردن  ضمن   ۹۵ سال  در 
آن ها  فعالیت  گستردگی  سراها  عملکرد 
و الزام هر منطقه به داشتن سرای محله 
اخالل  سبب  دانسته که  مواردی  جزو  را 

برخی  »در  است:  شده  آن ها  عملکرد  در 
ساخته  جدید  و  مجهز  سراهای  محالت 
نامناسب  مکانی  دیگر  برخی  در  و  شده 
عنوان  به  اندک  دسترسی  با  جایی  در 
است.  شده  گرفته  نظر  در  محله  سرای 
سرای  ساخت  به  مناطق  الزام  و  اجبار 
زمان  کمترین  در  محالت  کلیه  در  محله 
سرای  مکان  انتخاب  به  منجر  ممکن 
موجود  ظرفیت های  براساس  محالت 
سطح  در  خالی  زمین  یعنی  منطقه  در 
محله، صرفه جویی در هزینه خرید سرا و 
ناکافی بودن امکانات درون برخی سراها 

است.  شده 

سرای  هر  برای  خانه   ۱4 ابتدا  همان  از 
مجری  واقع  در  آن ها  بیشتر  که  محله 
و  اجتماعی  معاونت  اداره کل  برنامه 
است،  شده  تعریف  هستند،  فرهنگی 
 ۶ کارگروه های  تشکیل  اینکه  بر  افزون 
جمله  از  72 کانون  حدود  ایجاد  و  گانه 
غیرواقع بینانه  و  سنگین  برنامه های 
بود.«  محالت  سرای  در  شده  تعریف 
به  استناد  با  نهایت  در  پژوهش  این 
پنجم  تصریح کرده حدود یک  پیمایشی 
سرای  با  نحوی  به  توانستند  خانواده ها 
 ۶.۸« همچنین:  بگیرند  ارتباط  محالت 
 4.2 و  آموزشی  برای کالس های  درصد 
خانه  خدمات  از  استفاده  برای  درصد 
از  و  مراجعه  محالت  سرای  به  سالمت 
و  اعداد  این  همه  استفاده کرده اند.  آنها 
توانسته  شهرداری  می دهد  نشان  ارقام 
ارتباطی  راه  محالت،  سرای  طریق  از 
اعدادی  بگشاید.«  مردم  با  جدیدی 
برای  محالت  سرای  می دهد،  نشان  که 
دید  باید  و  دارند  اهمیت  شهروندان 
قرارگاه  به  سرا  از  آن ها  کارکرد  تغییر 
افزایش  به  منجر  می تواند  هم  محلی 
تنها  تغییر  این  یا  باشد  رضایتمندی 
محالت  سراهای  برای  فعالیت  گسترش 

دارد؟ همراه  به  را 

 زاکانی، شهردار تهران: 

سرای محالت قرارگاه محلی می شوند 

 نماینده مردم
 قزوین، آبیک و البرز در مجلس: 

درمان اعتیاد استان 
قزوین باید مورد توجه 
شهرداری ها قرار بگیرد 

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس 
دهه  سه  از  بیش  گفت:  اسالمی  شورای 
ایجاد  مشکل  فرسوده  بافت های  که  است 
کرده و باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین 
حل مشکالت تعاونی های مسکن به صورت 

است. اهمیت  دارای  خالقانه 
به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی در نشست 
سالن  در  قزوین که  شهرداران  اندیشی  هم 
مفاخر شهرداری برگزار شد، گفت: در عرصه 
ارتباط  برای  جلساتی  نیازمند  مردم  خادمی 
با پارلمان های محلی هستیم و در طول ۱۸ 
ماه این یکپارچی را ندیده بودیم که خال بود 
فقط صدای  چرا که  کشیدیم  زجر  خیلی  و 
نماینده نیست که باید به گوش برسد بلکه 
باید بردار تمام مدیران شهری به یک سمت 
باشد.نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در استان 
همدلی خوبی داشتیم با مجموعه دولت که 
اتفاقات خوبی رقم خورد اما در شهرها کمتر 
نمونه موفقی داشتیم که به همدلی برسیم، 
البته در بسیاری از شهرها اقدامات خوبی با 
همکاری بوجود آمده اما ای کاش همدلی ها 
شنیدن  حال  در  کرد:  بیان  بود.او   بیشتر 
و مدیریت  نو هستیم  قالب های  و  حرف ها 
شهری را در سراسر استان جلو خواهد برد.

این مسئول افزود: ما مطالبات مردم را ذکر 
می کنیم، خواهش من این است که مدیران 
و  گرفته  نظر  در  را  مردم  مطالبات  شهری 
رسیدگی به امور را تسهیل کرده و در دسترس 
بدون  فرصت هایی  در  مردم  تا  باشند  مردم 

واسطه مسئوالن را ببینند.
شفافیت،  رویکرد  کرد:  اظهار  محمدبیگی 
هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمد سازی 
به کاهش سیستماتیک فساد کمک می کند، 
از مواقع وقوع فساد ناخواسته است  خیلی 
چرا که برخی در پشت صحنه سیستماتیک 
برنامه ریزی می کنند و مدیران شهری که در 

گود هستند دچار مشکل می شوند.
او ادامه داد: ارتقای وضعیت نمای شهرها و 
باید  حرکت به سمت نمای اسالمی شهرها 
ارائه  گیرد،  قرار  توجه مدیریت شهری  مورد 
خدمات فرهنگی و اجتماعی نیز مورد انتظار 
ما است، درمان اعتیاد نیز از مواردی است که 
باید مورد توجه شهرداری ها قرار گیرد چرا که 
در استان از نظر اعتیاد در افراد زیر ۱۸ سال 
جزء استان های اول هستیم و از این رو این 

حوزه باید در اولویت قرار گیرد.

 یک عضو شورای
 شهر اصفهان استعفا داد 
استعفای »غالمحسین صادقیان« عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان به دلیل اشتغال در وزارت 
بهداشت در صحن علنی شورای اسالمی شهر 
موافق  رأی  هفت  با  و  وصول  اعالم  اصفهان 
غالمحسین  ایمنا،  گزارش  شد.به  تأیید 
دی ماه   2۶ _یکشنبه  دیروز  صبح  صادقیان 
_ در جلسه علنی امروز شورای اسالمی شهر 
اصفهان با استفاده از وقت بیان تذکر به دالیل 
درخواست استعفای خود پرداخت و گفت: به 
خاطر شرایط ویژه ناخواسته مجبور به استعفا 
شدم و یک ماه از مرخصی استفاده کردم.او 
ادامه داد: حتی بر اساس الزامی که در قانون 
تصریح شده است در همه جلسات علنی و دو 
کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری و کمیته نظارتی مناطق حضور یافتم، 
اما تکالیفی که برای یک عضو شورا معین شده 
است با این میزان وقت گذاری هم خوانی ندارد 
و به این علت درخواست استعفایم را به صحن 
شورا تقدیم کردم. صادقیان خاطرنشان کرد: 
با توجه به ظرفیت قانونی شورا در بهره مندی 
انجام  مشورت های  و  علی البدل  اعضای  از 
شده استعفا دادم. مجید نادراالصلی، رئیس 
برخوردار  کم  مناطق  و  آب  ویژه  کمیسیون 
شورای اسالمی شهر اصفهان نیز درباره پذیرش 
صادقیان گفت:  غالمحسین  استعفای  رد  یا 
در  پست  و  شغل  داشتن  شانیت  و  جایگاه 
استان اصفهان حتی از مسئولیت های کشوری 
هم باالتر است و ما مخالفت خود را با این 
اینکه  بر  تاکید  با  او  اعالم کرده ایم.  استعفا 
استدعا دارم این استعفا پذیرفته نشود، افزود: 
یک  شهر  اسالمی  شورای  عضو  نفر   ۱۳ هر 
اثرگذاری خاص دارند که غالمحسین صادقیان 

هم در راس آن بوده است.
کم  مناطق  و  آب  ویژه  کمیسیون  رئیس 
برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه مسئولیت او در وزارت بهداشت و درمان 
و در حوزه سالمت بسیار مهم است، تصریح 
کرد: حضور در اصفهان مهم تر از آن مسئولیت 
است و در نهایت تکلیف با خودشان است. در 
نهایت اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در 
بیست و ششمین جلسه شورا با به رای گذاشتن 
صادقیان  غالمحسین  استعفای  درخواست 
نسبت به پذیرش استعفای او رای موافق دادند.

شهرداری برای نخستین بار در 
سال ۸۸ مکلف به ایجاد آن ها 
شد. تکلیفی که شورای شهر 
تهران براساس برنامه توسعه 
دوم تهران ایجاد کرده بود

چند روزی است که بخشنامه تازه ای درباره سراهای محله در شهر تهران در فضای مجازی دست به دست می شود. بخشنامه ای که در 
ابتدای آن نوشته شده با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح شهر و لزوم بازنگری در عملکرد و فعالیت سرای محالت شهر تهران و 
برگشت آن ها به چرخه فعالیت های مشارکت محور و آموزشی: »خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ ابالغ این نامه تا اطالع ثانوی، 
از انعقاد هرگونه قرارداد جدید تحت هر عنوان و فعالیتی در زیرساخت های سرای محالت هر منطقه اکیدا جلوگیری شود.« در ادامه این 
بخشنامه نیز تاکید شده که بهره برداران و مشارکت کنندگانی که مدت قراردادشان تمام شده تمدید قرارداد نشود و: »از ادامه فعالیتشان 
جلوگیری به عمل آید.« بخشنامه ای که اعضای شورای شهر تهران از آن بی اطالعند، در جلسه علنی شورا در روزی که علیرضا زاکانی، شهردار 
تهران به همراه معاونانش به صحن آمده تا گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره رصد محالت را بشنود به او تذکر می دهند. تذکری که 

البته او در پاسخ به آن ها به صورت تلویحی از تغییر شکل  سرای محالت خبر می دهد. 

شهرداری محق اصالح مسیر 
است  طبعا باید یکسری نکات 
را به عنوان مقدمه در نظر بگیرد 

که آن ها هم در خدمتی که 
می کنند لطمه نخورند

| سخنگوی شورای شهر تهران |

  | نادعلی |

|  
ی

ظم
 کا

ن
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 |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی  |
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افقی
 ۱ - وتر کمان، احسنت، ابریشم تابیده 
پوئیدن  پوئیدن،  به  امر   - بادمجان   -
قدرت   - ها2  ویتنامی  عید   - امری 
دباغ   - دهان   - صبحانه۳   - وتوان 
 - پیكاندار4  تیر   - فوتبال  دفاع   -
واحد  مربع،  متر  نرمی - صد  خواری، 
سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر - از 
شهرهای بزرگ ژاپن - هرگز نه عرب۵ 
صاف  جامه   - متفکر  اندیشمند،   -

كننده  صاف  بهانه،  و  دستاویز  كن، 
چروك پارچه - کاشف پنیسیلین۶ - 
سرپرست - نوشته - برابر ومساوی7 
که  جانوری  نسوز،  جانور   - درك   -
 - شتر  سالخ   - نمیسوزد۸  آتش  در 
از  ای  خداوند، چاشنی غذا - سلسله 
 - دهان۹  سقف   - چین   امپراتوران 
كلمه ای برای تاكید - آب منجمد، آب 
صفر درجه - رایحه - روش و طریقه۱۰ 
از هرمان ملویل - تخم مرغ  اثری   -
فرنگی، گندم - نرده۱۱ - عشق بیگانه 

- رودی در روسیه - راه میانبر، طریق 
کوتاه - تحریک کردن۱2 - صد و یازده 
پنبه۱۳  غوزه  دانه،  پنبه   - - گوناگون 
- اثری از اخوان ثالث - یال اسب - 
نوعی رنگ مو، رنگ موی فوری۱4 - 
زن برعکس - مصیبت، آزمون الهی، از 
نازل شدنی ها - قضاوت، محاكمه۱۵ 
- رده - سبزی نقلی، ریشه خوردنی - 

رستگاری  - شطرنج  مساوی 

عمودی
بانگ  نزدیک،  بانگ   - نوعی ساز   -  ۱
در  ای  - گوشه  عربی  ضمیر  چوپان، 
مرد  آورنده،  یاد  به   - ماهور2  دستگاه 
، وعظ کننده، واعظ ، مربوط یا متعلق 
و  نر - گریانیدن - درشتی  به جنس 
نوبل  برنده  تندی۳ - نفس خسته - 
بله  انتخاب،  حرف   -  ۱۹۶۸4 فیزیک 
آلمانی، حرف گزینش - شهر مذهبی، 
و  حرص   - زدن  تپق   - تبریزی  من 
طمع، زیاده خواهی، از حروف اضافه۵ 
از   - وارونه  حس   - دادن  رشوه   -
 - الروس۶  المعارف  دایره  نویسندگان 
تجدد طلب - عضو باال نشین، راز - تکرار 
حرف - جزیره ایتالیایی7 - هزار كیلو، 
نداری،  حرف   - ماهی كنسروی  بدن، 
معتمدین،  امانتداران،   - فقدان  كالم 
هیئت معتمدین مساجد۸ - خون آشام 
دریایی - دوش و كتف، كتف - زمینه 
ورودی  بزرگ  سرسرای   - موسیقی۹ 
اپرایی   - مرکزی۱۰  آمریکای  - کشور 
از فریتس کرایسلر - خدای دراویش، 

مترادف  آذری،  - گوشت  قلندر  خدای 
- همراه مت -  ترك۱۱  اسب  آشغال، 
تپه  دخترانه،  سر  گیره  خاك،  پشته 
كوچك - وابسته، مربوط - بخشودن۱2 
ناله، نفس  آمریکا - سودای  ایالت   -

بلند، از دل پر سوز بر آید - آبرو، مجد 
پدر   - پیكاندار  تیر   - بزرگواری۱۳  و 
امید  امیدوار،  - عدس،  نبی   ادریس 
ضمیر  بیگانه،  شمای   - شده  داشته 
مهندسی،  كش  خط   - انگلیسی۱4 

چای خارجی - هرگز نه عرب - پهلوان 
شاهنامه، تهمتن زابلستان، پدر سهراب 
- حس بویایی، بوئیدن۱۵ - بیشه، می 
ندارد -  قانونی وجود  آن  در  گویند كه 

پراکندگی  - دوران گذشته 
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هرمزگان

هرمزگان  استان  به  رئیس جمهور  سفر  با  همزمان 
محله  از  شهرسازی  و  راه  وزارت  نمایندگان  بازدید  و 
اسالم آباد شهر بندرعباس مشکل اسناد مالکیت بیش 
از ۵۰۰ باب از خانه های مسکونی این منطقه در دستور 

گرفت. قرار  کار 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از وزارت راه 
به استان  با سفر رئیس جمهور  و شهرسازی، همزمان 
هرمزگان و بازدید نمایندگان وزارت راه و شهرسازی از 
محله اسالم آباد شهر بندرعباس مشکل اسناد مالکیت 
بیش از ۵۰۰ باب از خانه های مسکونی این منطقه در 

دستور کار قرار گرفت.
و  عملکرد  ارزیابی  بازرسی،  مدیرکل  مذنب،  حسین 
حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در این سفر 
در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری این وزارتخانه در 

این خصوص گفت: در ادامه برکات سفر استانی ریاست 
نمایندگان  استان  به  دولت  هیات  و  جمهور  محترم 
از  بازدیدی  و مسکن  زمین  ملی  و سازمان  وزارتخانه 

داشتند. بندرعباس  شهر  اسالم آباد  محله 
اسناد  مشکل  رفع  بازدید  این  از  هدف  داد:  ادامه  او 
مالکیت بیش از ۵۰۰ باب خانه های مسکونی این محله 
بود. با توجه به اینکه مالکیت دولت بر عرصه خانه های 
مورد نظر به صورت یک و نیم دانگ مشاع بود براساس 
تصمیم اتخاذی پس از اخذ حقوق دولتی سهم دولت 
در این اراضی به مالکان دارای چهار و نیم دانگ مشاع 

از عرصه واگذار شود.
مذنب در پایان گفت: مجوز مربوطه در هفته پیش رو 
ناحیه  از  استان هرمزگان  و شهرسازی  راه  اداره کل  به 

سازمان ملی زمین و مسکن ابالغ می شود.

حل مشکل اسناد مالکیت 
بیش از 500 خانه در بندرعباس

این مانور با هدف آمادگی کامل اکیپ ها برای 
شرایط خاص در هنگام افت فشار و قطعی گاز، 
تامین پایدار جریان شبکه گازرسانی خصوصًا در 

بخش خانگی صورت گرفت.
محمد کامرانی رئیس اداره گاز شهرستان میامی 
با اعالم خبر فوق گفت: با ورود به فصل زمستان 
و با هدف آمادگی کامل نیروها برای انتقال و 
افت  مشکل  با  مقابله  مانور  گاز،  پایدار  توزیع 
فشار گاز با حضور نیرو های امدادی و عملیاتی 

برگزار شد.
کامرانی به بخشی از اهداف مهم برگزاری این 
مانور اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این مانور 
امداد رسانی،  آمادگی گروه های  میزان  ارزیابی 
کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات، ایجاد 
آمادگی بیشتر برای مقابله با حوادث و بحران ها 
و كنترل آنها، همچنین ارزیابی نحوه مدیریت 
تقویت  اضطراری،  شرایط  در  حوادث  اجرایی 
نقاط قوت و مدیریت تهدیدات، توانمند سازی 

نیروی انسانی و سنجش میزان اثر آموزش های 
پرسنل و در کل  ارزیابی عملكرد این گروه ها در 

مواجه با شرایط اضطراری است.
رئیس اداره گاز شهرستان میامی در مورد نحوه 
اینکه سناریوی  به  اشاره  با  مانور  این  برگزاری 
مانور با قطع جریان گاز به علت افت فشار پس 
از تماس با ۱۹4 آغاز شد، افزود: مسئول شیفت 
مشترکان  از   تماس گروهی  از  بعد  بالفاصله 
مبنی بر افت فشار و قطع گاز، سریعًا موضوع را با 
رئیس اداره گاز میامی مهندس کامرانی مطرح و 
سپس کلیه اکیپ های امدادی، عملیات تغییر 
ورودی  شکن های  فشار  ایستگاه  در  سیستم 
شهر و داخل شهری را در دستور کار قرار می 
دهند؛ طی این عملیات در حین انجام  اقدامات 
الزم در ایستگاه های CGS و TBS ، دستور 
C شامل شرکت های  قطع گاز مصارف گروه 
صنعتی و سپس  مشترکان  گروه B شامل 
نهایت پمپ های  مصرف کنندگان عمده و در 

CNG های شهرستان توسط فرمانده عملیات به 
نیروهای ذی ربط داده شد تا از قطع گاز خانگی 

شهرستان جلوگیری کند.
او در ادامه افزود: در این مانور نقاط آسیب پذیر 
بحران  شرایط  در  گاز  ایستگاه های  و  شبکه 
بررسی و عملکرد تجهیزات خاص مورد نیاز نیز 
ارزیابی شدند؛ مهم ترین نقاط قوت اجرای این 
مانور، سرعت عمل نیروهای امداد و تعمیرات در 
جهت رسیدگی به اهداف مورد نظر و کامل بودن 

تجهیزات و امکانات نیروهای امدادگر است.
در  به صرفه جویی  توجه  با  پایان  در  کامرانی 
: شبکه گاز در سطح استان  مصرف گاز گفت 
انجام  تمهیدات  با  است  امید  و  است  پایدار 
شده در فصل زمستان افت فشار و قطعی گاز 
در هیچ یک از نقاط این استان پهناور صورت 
نگیرد و  مشترکان با صرفه جویی در مصرف گاز 
یاری رسان این شرکت برای برقراری جریان گاز 

و جلوگیری از قطعی باشند.

مانور مقابله با بحران افت فشار گاز در میامی برگزار شد

وجود  به  اشاره  با  مشهد  شهردار  صدقی/  فهیمه   
نقاط مختلف شهر، گفت:  در  نا ایمن  ساختمان های 
به موضوع  و دستگاه قضایی  نشانی  آتش  سازمان 

کنند. ورود  ناایمن  ساختمان های 
سید عبدهللا ارجائی در مراسم افتتاح ۳2 پروژه شهری 
که با حضور جمعی از مادران شهدا، رئیس کمیسیون 

خدمات شهری شورای اسالمی شهر و مدیران
شهری برگزارشد، با ستایش از جایگاه رفیع مادران 
شهید؛ افزود: والدین شهدا به ویژه مادران شهید مانند 
کوه پشت انقالب ایستادند و با وجود مشکالت خم 
جایگاهی  و  امنیت  ما  اگر  امروز  و  نیاوردند  ابرو  به 
برای خدمت داریم مرهون خون شهیدان و ایستادگی 

خانواده شهدا است.
او در ادامه به ۳2 پروژه شهری که امروز به بهره برداری 
رسید اشاره کرد و گفت: طبق وعده ای که برای افتتاح 
و یا آغاز پروژه شهری در هر 4۵ روز دادیم امروز و کمتر 
از 4۵ روز بعد از بهره برداری پروژه های مرتبط با معلوالن 

عزیز در آذر ماه امروز ۳2 پروژه به بهره برداری می رسد، 
این پروژه ها در سه بخش است، بخش اول ایمنی 
که تعارف بردار نیست، زیرا جان و مال مردم در گرو 
اقدام به موقع مسئوالن در آتش نشانی، هالل احمر و 

مدیریت بحران استان در حوزه ایمنی است. 
او افزود: متاسفانه تعدادی ساختمان در شهر داریم 
که از ایمنی کافی برخوردار نیستند، مالکان این اماکن 
باید در حوزه ایمنی ساختمان هایشان را تعیین تکلیف 
کنند، حتما باید حادثه ای مانند پالسکو ایجاد شود تا 

مورد توجه قرار بگیرد.
شهردار مشهد اضافه کرد: به این ساختمان ها اخطار 
داده شده است، اگر نیاز است دستگاه قضایی ورود 
پیدا کند این کار انجام شود، دستگاه های ذی ربط برای 
دادن مهلتی مشخص به توافق برسند و مالکان مجاب 
به ایمن کردن ساختمان های ناایمن شوند؛ ایمن شدن 

اماکن به نفع مردم است. 
ارجائی تصریح کرد: از مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 

دستگاه قضایی می خواهم که به صورت جدی به بحث 
ساختمان های نا ایمن ورود پیدا کنند، این ساختمان ها 
لحظه، لحظه برای مردم خطر دارند، ما دائم ایستگاه 
این  اما  را گسترش دهیم  احداث کنیم و تجهیزات 

اماکن ناایمن بالتکلیف چه می شود؟ 
او با بیان اینکه یک سرا در شهر وجود دارد که وقتی 
وارد آن می شوی احساس می کنی هر لحظه ریزش 
می کند، اظهارکرد: چه اصراری برای ماندن آن است، در 
حالی که دستگاه متولی آن پولی برای هزینه کردن در 
جهت ساماندهی، بازسازی و ایمن کردنش ندارند، لذا 
درخواست دارم تا به نفع مردم تغییر را شروع کنیم و 
برای رفع خطر این ساختمان های پرخطر کارگروهی 

در استانداری تشکیل شود. 
حوزه  در  ما  اقدامات  البته  داد:  ادامه  مشهد  شهردار 
توسعه ایستگاه ها و تجهیزات ادامه خواهد داشت، 
اما این اقدامات باید علمی باشد و جانمایی ایستگاه ها 
براساس علم و استانداردهای روز با حضور کارشناسان 

افزود:  ارجائی  انجام شود.   و..  ترافیک  شهرسازی، 
رسیدن  طالیی،  زمان  حفظ  برای  است  مهم  بسیار 
خودروهای آتش نشانی به محل حادثه ایستگاه آتش 

نشانی در کدام نقطه و چه شرایطی باشد. 
او با اشاره به اینکه در کنار استفاده از دانش داخلی در 
حوزه ایمنی بهره گیری از علم روز دنیا نیز مهم است، 
خاطرنشان کرد: در الیحه بودجه آورده شده برای وارد 
کردن آمبوالنس عوارض دریافت نشود بسیارخب! برای 
ورود پلتفرم ها و تجهیزات آتش نشانی هم این موضوع 

را درنظر می گرفتید. 
شهردار مشهد تصریح کرد: از جامعه علمی، نخبگانی 
برای  تا  و شتاب دهنده ها)استارتاپ( دعوت می کنم 
باز مهندسی و ساخت تجهیزات  طراحی، مهندسی، 
ازجمله  نیازهای کالن شهرها  بر  مبتنی  نشانی  آتش 
ساختمان های مرتفع ، بافت های فرسوده و حوادث 
و بالیای طبیعی ورود پیدا کنند و ما از آن استقبال 

می کنیم. 
ارجائی گفت: البته آنجایی هم که علم در دنیا در حوزه 
ایمنی به جایی رسیده است، خودمان را از آن محروم 
نکنیم، عوارض گمرکی را صفر کنند تا بتوانیم تجهیزات 

مورد نیاز را وارد کنیم. او در ادامه با بیان اینکه در فصل 
تقدیم بودجه به شورای اسالمی شهر هستیم، اظهار 
کرد: رویکرد های اساسی هر دوره مدیریت شهری در 
بودجه تنظیمی مشخص می شود، وقتی می گوییم 
نگاه مان باید عالمانه باشد و می خواهیم فعالیت های 
چند  هزینه های  تحمیل  و  مطالعه  بدون  هیجانی، 
برابری به مردم را پایان دهیم، معنایش تدوین بودجه 

قوی است . 
شهردار مشهد اضافه کرد: پیش از این اعالم کردیم که 
از بودجه عمرانی شهرداری در سال آینده  ۳۰ درصد 
به تعریف و اجرای پروژه در مناطق حاشیه ای و کم 
اساس  برهمین  می شود،  داده  اختصاص  برخوردار 
از همه بخش ها خواسته ایم در بودجه ریزی به این 

موضوع توجه ویژه داشته باشند.
اعتبار  میزان  این  درنظرگرفتن  تصریح کرد:  ارجائی 
نمایشی نیست، بلکه ۱۰۰ درصد تخصیصی خواهد بود 
و هر بخشی که نسبت به تعریف پروژه در حاشیه شهر 
اقدام نکند خودمان اینکار را خواهیم کرد، البته بودجه 
در بررسی که در خصوص برخی از حوزه ها انجام شد، 

پروژه های حاشیه شهر لحاظ شده است.

شهردار مشهد؛

ورود سازمان آتش نشانی و دستگاه قضایی به ساختمان های نا ایمن

| خراسان رضوی  |

شهردار کرمان خبر داد:

 تعریف 25 طرح 
عملیاتی مشترک بین 

شهرداری با سایر نهادها 
اجرایی  طرح   2۵ حدود  کرمان گفت:  شهردار   
سایر  با  شهرداری  بین  مشترک  عملیاتی  و 
شده  مشخص  اجرایی  نهادهای  و  ارگان ها 
در  مشترکی  کارگروه های  و  جلسات  باید  که 
منسجم  ارتباط  امکان  و  تشکیل  این خصوص 

شود. فراهم 
َشعرباف،  سعید  کرمان آنالین،  گزارش  به 
با  استان،  انتظامی  فرماندهان  با  نشست  در 
بر  فرصت های  از  سرشار  کرمان  اینکه  بیان 
و کالبدی  انسانی  استعدادهای  و  مانده  زمین 
شهری  کمتر  در  آن  ترکیب  که  است  بی نظیر 
کرمان  شهر  متاسفانه  افزود:  می شود،  یافت 
این  و  است  فراوانی  عقب افتادگی های  دچار 
می کند. سنگین تر  را  ما  مسئولیت  موضوع، 

مدیریت  از  دوره  این  تأکید  به  اشاره  با  او 
مشارکت  محوریت  با  مسائل  حل  بر  شهری 
زیاد  آنقدر  مسایل  حجم  افزود:  شهروندان، 
به تنهایی  شهرداری  توسط  آن ها  رفع  است که 

نمی شود. میسر 
شهردار کرمان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی 
فعالیت های  سمت  به  اخیر  سال های  در  نیز 
پیدا  گرایش  مختلف  حوزه های  در  مردمی 
حاشیه  ساماندهِی  برای  شد:  یادآور  کرده، 
توانمندسازی  هدف  با  خوبی  طرح های  شهر، 
اجرای  در  و  شود  اجرا  باید  که  داریم  مردم 
انتظامی  نیروی  به کمک  نیازمند  طرح ها  این 

. هستیم
افزایش  راستای  در  کرد:  بیان  َشعرباف 
و  تصمیم گیری  حوزه  در  مردمی  مشارکت 
تصمیم سازی برای مدیران و تسریع این روند، 
همیار  راهبردی  )مرکز  »مرهم«  نام  با  واحدی 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  توسط  محله( 
شده  راه اندازی  کرمان،  شهرداری  ورزشی  و 
و  محله  شوراهای  منتخبان  آن،  براساس  که 
شده اند. تجمیع  و  شناسایی  محلی،  نخبگان 
بین گروه های  موجود  شکاف  تصریح کرد:  او 
جهان شهر  شان  در  کرمان  شهر  مختلف 
رسیدگی  اساس،  همین  بر  و  نیست  مقاومت 
مناطق کم برخوردار  و  حاشیه شهر  به مشکالت 

است. شده  برنامه ریزی 
مسایلی  برای  خاطرنشان کرد:  کرمان  شهردار 
و کارتن خواب ها  متکدیان  ساماندهی  جمله  از 
انتظامی  نیروی  با  مستقیم  ارتباط  به  نیاز 
این  در  مشترکی  کارگروه های  باید  و  داریم 

شود. تشکیل  زمینه 
اجرایی  طرح   2۵ حدود  کرد:  بیان  َشعرباف 
سایر  با  شهرداری  بین  مشترک  عملیاتی  و 
شده که  مشخص  اجرایی  نهادهای  و  ارگان ها 
این  در  مشترکی  و کارگروه های  جلسات  باید 
ارتباط منسجم  خصوص تشکیل شده و امکان 

شود. فراهم 
دومین  مراسم  خوشبختانه  شد:  یادآور  او 
حاج قاسم  سپهبد  سردار  شهادت  سالگرد 
برگزار  هیچ مشکلی  بدون  و  به خوبی  سلیمانی 
با  سیستمی  کم نظیر  کار  یک  شاهد  و  شد 

بودیم. توان مان  حد  در  کیفیت  باالترین 
در  تسریع  و  اداری  بوروکراسی  ضرورت حذف 
امور فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در این 
اداری  بروکراسی  حذف  ضرورت  بر  نشست 
ارگان های  توسط  شهری  امور  در  تسریع  و 
روند  در  تسریع  افزود:  و  کرد  تأکید  مختلف 
کوتاه ترین  در  مسائل  و  مشکالت  رفع  و  امور 

است. مردم  نفع  به  ممکن،  زمان 
نیروی  کرد:  بیان  ناظری  عبدالرضا  سردار 
آمادگی  سطوح  تمام  در  استان  انتظامی 
شهرداری  اهداف  پیشبرد  جهت  دارد  کامل 
هدف  تا  مشارکت کند  موردنیاز،  حوزه های  در 
خدمت گذاری  که  شهری  نهاد  این  اصلی 
شود. محقق  است،  مردم  به  صادقانه  و  بی منت 

آگهی آراء هیأت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یادشده اسامی افرادی که 
اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد  آنان در هیأت مستقر در  اسناد عادی یا رسمی 
رسیدگی و تأئید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه 

آگهی های ثبتی ) کثیراالنتشار و محلی ( بشرح ذیل آگهی می گردد : 
بخش دو بجنورد پالک ۱۶۹ – اصلی اراضی صدرآباد

به مساحت  از ۱۶۹ اصلی فوق  از پالک 2۰2 فرعی  ۱-ششدانگ یکباب منزل مسکونی 
۹4/27 مترمربع ابتیاعی آقای لطف اله عفتی از محل مالکیت رسمی محمد علی ثائبی 

ولد عباس برابر رأی شماره 24۸۹-۱4۰۰ مورخه ۱4۰۰/۰۹/2۱ – کالسه ۱4۰۰-۰۰۳4 
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده 
ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم  باید ظرف یک ماه  اخذ نمایند . معترضین 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد 

نمود ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱4۰۰/۱۰/۱2

تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱4۰۰/۱۰/27
علیخان نادری
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

ت اول
نوب

رد 
جنو

ب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه 

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

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
دوم   / اول  هیات  مورخ ۱4۰۰/۸/۱۸  رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۳۰۸۸  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات 
بشماره  محمد  فرزند  پور  رحمن  مجتبی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه ۶7۵۵ کد ملی ۳2۵۸۹۶۱۱74 صادره از کرمانشاه در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 4۵۳.2۰ متر مربع در محدوده اراضی پالک ۱۳۰ 
آباد خیابان دوم  به آدرس دیزل  اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه 
چوب فروشی جنب موزاییک سازی امیری خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین اربابی 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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۱۰/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۰/27

دوم
ت 

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

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

دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

۱. آقای مصطفی سرافرازی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۵4۸۱ صادره از زرند در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 24۱.۹۵ مترمربع مفروز و مجزی از پالک ۱ فرعی 
باقیمانده از 7۵۶۹ اصلی واقع در زرند بلوار آیت هللا هاشمی کوچه ۹ خریداری از مالک رسمی 

آقای حسین بایگان.
2.خانم فرح رشیدی زرندی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۱ صادره از زرند در سه دانگ 
از پالک ۱ فرعی  از ششدانگ خانه به مساحت 24۱.۹۵ مترمربع مفروز و مجزی  مشاع 
باقیمانده از 7۵۶۹ اصلی واقع در زرند بلوار آیت هللا هاشمی کوچه ۹ خریداری از مالک 

رسمی آقای حسین بایگان.
۳. آقای مهدی رحمانی دهنوی فرزند محمد بشماره شناسنامه  ۱۱2 صادره از زرند در یک باب خانه 
به مساحت 2۳۶.۶۰ مترمربع مفروز و مجزی از پالک ۱ فرعی از 7۵۶۹ اصلی واقع در زرند بلوار  

هاشمی کوچه ۹ خریداری از مالک رسمی آقای حسین بایگان. م الف 27۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۰/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/۱۱/۱۳
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

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

بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در شهرستان زرند بخش ۱۳ کرمان 

۱. آقای سیدرضا مهدیزاده فرزند علی بشماره شناسنامه 4 صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت 2۰۶.7۰ مترمربع از پالک 2۳۸۹ اصلی واقع در زرند خیابان ابوذر کوچه ۱۹ خریداری از 

مالک رسمی آقای حسین واحدی.
از زرند در سه  2.آقای مرتضی یزدی علی آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2۱ صادره 
دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 244.۶۰ مترمربع از پالک 7۵۶۱ اصلی واقع در 
زرند بلوار فردوس خیابان 2۰ متری محرم شمالی 2 خریداری از مالک رسمی آقای حسام 

الدینی حجازی.
۳. خانم مرجان افشار زرندی فرزند علی بشماره شناسنامه ۸7۹ صادره از زرند در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 244.۶۰ مترمربع از پالک 7۵۶۱ اصلی واقع در زرند بلوار 
الدینی  آقای حسام  از مالک رسمی  فردوس خیابان 2۰ متری محرم شمالی 2 خریداری 

حجازی. م الف 2۶4
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۰/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/۱۱/۱۳
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عمارت قزاقخانه تهران یکی از قدیمی ترین بناهای تهران/ آژانس عکس تهران

| مسجد و مدرسه 
معیرالممالک تهران |

مسجد و مدرسه معیرالممالک تهران  توسط 
از  معیرالممالک  نظام الدوله  دوستعلی خان 
رجال دوره قاجار احداث شد. تاریخ احداث و 
وقف بنا را پیش از سال ۱2۹۰ هـجری قمری 
برآورد کرده اند. این بنا در خیابان خیام کوچه 
در  بزرگ  ایوانی  و  دارد. گنبدخانه  قرار  معیر 
در  و  می شود  دیده  مجموعه  این  قبله  جبهه 
طویل  و  شبستانی کم عمق  آن،  مقابل  جبهه 
قرار دارد که در سال های اخیر شکل جدیدی 
هم،  مقابل  و  دیگر  جبهه  دو  در  است.  یافته 
آن ها،  جلو  در  و  دارد  وجود  حجره  شماری 
رواقی طراحی و ساخته شده است. فضاهای 
سه  به  نسبت  قبله،  جبهه  در  شده  ساخته 
گنبدخانه،  دارد.  بیشتری  ارتفاع  دیگر  جبهه 
دو  مناره های  و  است  تزئینی  پوشش  فاقد 
به  بنای شان  آن که  از  پیش  نیز  ایوان  سوی 
اتمام برسد به حال خود رها شده اند. این بنا 
قدیمی ترین  از  یکی  است.  ورودی  دو  دارای 

مساجد، مدارس و آب انبارهای تهران همین 
و  عظیم  گنبد  است .  معیر  مدرسه  مسجد 
آجری مدرسه و مسجد هم چنان پابرجا است 
و آب انبار عظیمی که در زیر آن ساخته شده 
ستون های  و  کرد  پیدا  دیگری  کاربری  بود 
عظیم آن گواه آب گیری وسیع آن است . باغ 
دوست علیخان معیرالممالک افزون بر ۳۰۰۰۰۰ 
مترمربع بود و در آن تاق نصرتی به شکل تاق 
با گسترش  اما  بود،  ساخته  پاریس  نصرت 

چهره  تغییر  و  پایتخت  مرکزی  خیابان های 
اثری  باغ کوچک ترین  و  خانه  از  دیگر  شهر، 
باقی نماند و تنها مسجد و مدرسه و آب انبار 
قدیمی هنوز وجود دارد. در جنوب شرقی باغ 
معیرالممالک  و مسجد  مدرسه  معیرالممالک 
طرح  با  باغ   این  از  بخشی هایی  دارد،  قرار 
توسعه تهران به مردم فروخته شد و این کار 
شمال  و  جنوب  شرق،  جهت  شده که  سبب 

ایران در  سیری   / شود.  مسکونی  مدرسه 

آلودگی اقیانوس و دریا )بخش 13( 
آلودگی هوا در اقیانوس ها تاثیر غیر مستقیم دارد، به طور مثال هرگاه 
آب  حجم  رود،  باال  زمین  دمای کره   گل خانه ای  اثر  پدیده ی  اثر  بر 
جنوبگان  قاره   یخ های  ذوب  از  ناشی  آب  و  می یابد  افزایش  دریا ها 
اقیانوس ها  در  آب  تراز  سطح  بنابراین،  می افزاید.  حجم  این  بر  نیز 
 ۱.۵ جهان  دمای  متوسط  سال گذشته،  پنجاه  طی  می یابد.  افزایش 
است سطح  این ممکن  و  یافته  افزایش  درجه ی سانتی گراد   4.۵ تا 
تراز دریا را از 2۰ به ۱4۰ سانتی متر افزایش دهد. در نتیجه ی باال آمدن 
رفت.  خواهند  زیر آب  به  ساحلی  مناطق  از  بسیاری  دریا،  آب  سطح 
را غرق  افزایش سطح تراز آب هم چنین ممکن است جزایر مرجانی 
از  سریع تر  آب  سطح  افزایش  شرایطی،  چنین  در  زیرا  نابود کند،  و 
/ بیابند.  را  با وضعیت جدید  امکان سازگاری  آن است که مرجان ها 

زیست محیط  دانشنامه 

یک صفحه از کتاب مصور »مرد عنکبوتی« در یک حراجی به قیمت 
چشمگیری به فروش رسید. به گزارش ایسنا، یکی از صفحات یک 
کتاب مصور »مارول« که در آن یکی از لحظات ماندگار داستان »مرد 
عنکبوتی« نقش بسته است، اخیرا به گران ترین صفحه کتاب مصور 
تبدیل شد. این صفحه که مرد عنکبوتی در آن برای نخستین بار در لباس 
سیاه ظاهر شد، در یک حراجی به قیمت ۳.۳۶ میلیون دالر فروخته 
شد تا به ارزشمندترین صفحه یک کتاب مصور اصل تبدیل شود.  این 
رکورد پیش تر به صفحه ای از کتاب »هالک شگفت انگیز« که در سال 
2۰۱4 به قیمت ۶۵7هزار دالر فروخته شده بود تعلق داشت. در جریان 
این حراجی یکی دیگر از صفحات همین کتاب به قیمت 2۸۸هزار دالر 
به فروش رسید. این صفحات به بخشی از مجموعه کتاب های مصور 
»جنگ های مخفیانه« که در سال ۱۹۸4 منتشر شد تعلق دارند. صفحه 
سه میلیون دالری توسط »زک مایک« برای صفحه 2۵ سری هشتم 

مجموعه کتاب های »جنگ های مخفیانه« طراحی شده بود.

فیلم کوتاه »حدود« به نویسندگی و کارگردانی محمود پوینده 
آماده نمایش و پخش بین المللی شد. به گزارش خبرگزاری 
مهر، فیلم کوتاه »حدود« به نویسندگی و کارگردانی محمود 
و  نمایش  آماده  کتیرائی  شادی  تهیه کنندگی  و  پوینده 
پخش جهانی شد. همچنین همزمان با آماده نمایش شدن 
»حدود«، پوستر این فیلم کوتاه نیز که توسط میدیا کیاست 
طراحی شده است، منتشر و رونمایی شد. این سومین فیلم 
کوتاه محمود پوینده است و 2 فیلم قبلی او در دهمین و 
یازدهمین جایزه آکادمی ایسفا منتخب شده بود. در خالصه 
داستان فیلم آمده است: »دختر جوانی تالش می کند برادر 
کوچکترش را در مدرسه ای غیردولتی ثبت نام کند ولی مدیر 
مدرسه به علت شغل دختر مانع ثبت نام می شود.« امینه 
و  خمیسی  محسن  توفیقی،  عباس  جاللی،  فرزان  کیهان، 

محمود پوینده بازیگران فیلم کوتاه »حدود« هستند.

بسوز اندرین تیه، ای دل نهانی

مخواه از درخت جهان سایبانی

سبک دانه در مزرع خود بیفشان

گر این برزگر می کند سرگرانی

چو کار آگهان کار بایست کردن

چه رسم و رهی بهتر از کاردانی

زمانه به گنج تو تا چشم دارد

نیاموزدت شیوه پاسبانی

سیاه و سفیدند اوراق هستی

یکی انده و آن یکی شادمانی

همه صید صیاد چرخیم روزی

برای که این دام میگسترانی

ندوزد قبای تو این سفله درزی

بگرداندت سر به چیره زبانی

چو شاگردی مکتب دیو کردی

ببایست لوح و کتابش بخوانی

همه دیدنی ها و دانستنی ها

ببین و بدان تا که روزی بدانی

چرا توبه گرگ را می پذیری

چرا تحفه دیو را میستانی

چو نیروی بازوت هست، ای توانا

بدرماندگان رحم کن تا توانی

پروین اعتصامی

| چاپ و نشر |

| سینما |

از  و  دارد  طول  سانتی متر   ۱۹ پرنده،  این 
پاها  است.  جثه  باریک  و  کوچک  سلیم های 
نسبت  به  چشم ها  بلند،  نسبت  به  گردن  و 
پاها  و  شنی  قهوه ای  سر  سیاه،  منقار  درشت، 

است. زیتونی  سبز 
قرمز  رنگ  به  پهنی  طوق گردنی  نر،  پرنده ی   
پوشانده  را  سینه  از  قسمتی  که  دارد  بلوطی 
است و در حاشیه  پایین این طوق خط سیاهی 
سیاه  و  پیوسته  چشمی  خط  می شود.  دیده 
سفید،  بالی  خط  سفید،  ابرویی  نوار  با  رنگ 
اولیه  شاه پرهای  با  شنی  خاکستری  روتنه 
طوق  با  ماده کمرنگ تر،  پرنده ی  است.  سیاه 
و  شنی  خاکستری  رنگ  به  کم رنگ تر  سینه  

دو  هر  زمستان ها،  است.  سفید  ابرویی  نوار 
پر  رنگ  و  ابرویی کمرنگ تر  نوار  با  جنس، 
پرنده  این  می شود.  دیده  روشن تر  بال  و 
شبیه  و کوتاه،  یک سیالب  پرواز صدایی  در 
ترکیبی  نیز  و گاهی  »توپ«  یا  یوپ«  »تی 
این  دارد.   » تپ  تپ  »تپ  صداهای  از 
اراضی  مرتع دار؛  دشت های  مزارع،  در  پرنده 
ایران،  در  می برد.  سر  به  سواحل  و  بیابانی 
به صورت عبوری و مهاجر در اغلب مناطق و 
و  می شود. کنترل شکار  دیده  دشتی  نواحی 
پرنده  این  مثل  تولید  محل های  از  حفاظت 
می رسد./ کویرها  نظر  به  بقایش کافی  برای 

ایران بیابان های  و 

سلیم سینه بلوطی

طنزنویسی در ادبیات ایران سابقه ای دیرینه  
منظومه  زاکانی«  »عبید  زمانی که  از  دارد. 
آثار  امروز،  تا  سرود  را  گربه«  و  »موش 
نوشته  فارسی  ادبیات  در  ماندگاری  طنز 
طنز  آثار  این  از  زیادی  تعداد  است.  شده 
از سالح قلم برای بیان ضعف های جامعه 
استفاده کرده اند و این شیوه  نقد اجتماعی 
معاصر هم  ادبیات  به  ادبیات کالسیک  از 
قلم  به  ناپلئون  جان  دایی  است.  رسیده 
داستان  منحصربه فردترین  پزشکزاد  ایرج 
معاصر فارسی است که با زبانی طنز مردم 
دهه   جامعه   عامیانه ی  رسوم  و  آداب  و 
نقد کرده است. کتاب دایی  را  ایران  چهل 
جان ناپلئون رمانی در قالب طنز است که 
در سال ۱۳4۹ چاپ شده است. این کتاب 
به هشت زبان دنیا ترجمه شده است و ژانر 
کتاب تلفیقی از ژانر اجتماعی، بلوغ و طنز 
است. رمان دایی  جان ناپلئون نتیجه  تلفیق 
داستان عشق ناکام نویسنده با ماجراهای 
عاشق  پسری  روایت  است.  او  خانوادگی 
پیشه به نام سعید است که عاشق دختر 
سعید  خانواده   می شود.  لیلی  دایی اش 
همراه با خانواده دایی  جان و چند خانواده ی 
دیگر در باغی بزرگ و چند عمارتی زندگی 
کتاب  نویسنده  پزشکزاد  ایرج  می کنند. 
روایت  آن  در  داستان  که  باغی  می گوید 
می شود الهام گرفته شده از باغی است که 
پزشکزاد کودکی اش را در آن گذرانده است. 

باغی که ارث مادری اش بوده و همراه خاله ها 
و دایی هایش در آن زندگی می کردند. این 
کتاب ابتدا در سال ۱۳۵۰ به صورت پاورقی 
در مجله  فردوسی چاپ شد. پزشکزاد در آن 
سال ها، بخش های دایی  جان ناپلئون را با 
نام مستعار »الف. پ. آشنا« چاپ می کرد. 
کتاب دایی جان ناپلئون آن قدر محبوب شد 
که زمان انتشارش در سال ۱۳۵2 بالفاصله به 
چاپ سوم رسید. این رمان با قلمی طنز یک 
داستان عاشقانه را روایت می کند و با قلمی 
نقاد جامعه ی ایران را نقد می کند. پزشکزاد 
درون مایه  اصلی کتاب را »رویارویی طبقه ی 
با جوانان  الگوهای ملی جامعه  و  قدیمی 
جان  دایی  کتاب  می داند.  تحصیل کرده« 
ناپلئون یکی از بهترین نمونه  داستان های 
فارسی قرن چهارده است. کتاب دایی جان 
قرار  بلوغ  داستان های  دسته   در  ناپلئون 

می گیرید.
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