
رئیس قوه قضائیه:

عناوین مجرمانه در کشور 
رو به تزاید است

از  اژه ای رئیس قوه قضائیه گفت: پرهیز  حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اصلی در  از مولفه های  عناوین مجرمانه در کشور یکی  جرم انگاری و کاهش 
راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا است و ضرورت دارد در این مورد اقدام 

عاجل صورت گیرد چرا که تاکنون در این عرصه، تحول رخ نداده است.

در مراسم اختتامیه جایزه انرژی ایران 
انجام شد:  

روزنمایی از رمزارز 
بنیاد جهانی انرژی

 پیام ما: جایزه انرژی گلوب ایران، با هدف جذب 
و  بین المللی  با حضور میهمانان  پایداری  طرح های 
ملی در جزیره کیش و به عنوان بزرگترین جایزه در 

حوزه توسعه پایدار ایران برگزار شد.

روایتی از کم توجهی به درمان بیماران 
»اس ام ای« در ایران 

جست وجوی نوشدارو 
بیرون از مرزها 

»ترا کامات« و »فاطمه یوسفی« نام دو دختربچه 
است که دو سال پیش در ایالت بنگلور هندوستان  
و دیگری در استان قم ایران به فاصله چند روز به 

دنیا آمدند .

رانندگان 
اتوبوسرانی تهران 
دست ازکار کشیدند

شرکت  در  شاغل  و  بازنشسته  و کارگران  رانندگان 
محاسبه  شیوه  به  نسبت  تهران  اتوبوسرانی  واحد 
وضع  این  و  شده  معترض  دستمزدشان  و  حقوق 
را ناشی از شیوه مدیریت شهردار تهران دانسته اند.

برخی نمایندگان امضایشان را از طرح 
»استفاده بهینه از اشیای باستانی و 

گنج ها« پس گرفته اند

عقب نشینی از حراج 
تاریخ در مجلس

نمایندگانی که امضایشان پای طرح »استفاده بهینه 
از اشیای باستانی و گنج ها« ثبت شده بود، رفته رفته 

در حال عقب نشینی اند. 

واکنش ایران به ادعای آبی عراق 
وزارت نیروی ایران: با وجود خشکسالی شدید، حداکثر جریان آب را به سمت عراق رها کرده ایم

مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی وزارت نیرو شکایت عراق از ایران را وارد ندانست 

| روزنامه نگار  |

| آرمین منتظری |

لزوم اصالح مدیریت منابع به 
موازات پیگیری دیپلماسی آب

در  ایران  از  خود  شکایت  سرانجام  عراق 
خصوص حقابه خود را در مجامع بین المللی 
ثبت کرد. هر چند این اقدام عراق به لحاظ 
حقابه اش  میزان  بر  عملی  تاثیر  دیپلماتیک 
از ایران نخواهد داشت اما به نظر می رسد که 
بغداد این اقدام را برای اعمال فشار بر ایران، 
انجام  دو کشور  هیئت های  آبی  مذاکرات  در 
در  ایران  آبی  سیاست های  البته  داده است. 
مرزهای غربی اش چندان تعریفی ندارد. حدود 
دو سوم از مجموع 10 میلیارد و 200 میلیون 
متر مکعب آبی که از ایران خارج می شود به 
عراق می رود. کارشناسان بر این عقیده اند که 
استان های غربی ایران به دلیل سرعت خروج 
آبی  بحران های  با  عراق،  به  آبی شان  منابع 
ایران  راه حل  اما  شدید تری مواجه می شوند. 
برای این مشکل چه بوده؟ احداث سد. تنها 
در سال 97 و 98، 13 سد جدید در غرب ایران 
احداث شد. در طول سی سال گذشته، ایران 
600 صد کوچک و بزرگ احداث کرده است. 
آبی  انتقال  پروژه های  که  است  این  جالب 
بزرگی نیز در استان های غربی ایران احداث 
شده که منابع آبی استان های غربی را به مرکز 
پروژه ها  این  می کنند.  منتقل  و شرق کشور 
با مشکل  استان خوزستان  موجب شده که 
از  بنابراین اگر عراقی ها  کم آبی مواجه شود. 
کمبود حقآبه شان از سوی ایران شکایت داشته 
باشند که البته شکایتشان بنیان عقالنی ندارد، 
اولویت  در  شکوه کردن  برای  خوزستانی ها 
هستند! همینطور که آب کارون و زاینده رود به 
استان های شرقی منتقل می شود، به همین 
اندازه، در ذهن کشاورزان استان های مرکزی 
کشاورزان  به  نسبت  خصومت  نوعی  ایران 
خوزستانی ریشه دوانده است و این مسئله 
در  فعالی  آبی  تنش های  تشدید  بر  خود 
مرزهای ایران با عراق دامن زده است. به نظر 
می رسد راه حل واضح و شفافی برای برطرف 
کردن اختالفات آبی ایران و عراق وجود ندارد. 
البته اگر مشکالت آبی ایران و عراق حل نشود، 
ایران نیز متضرر خواهد شد. نکته این است که 
ایران تمایل دارد به جای حل مشکل، تنش 
را به عنوان یک مشکل داخلی  با عراق  آبی 
و نه مشکل منطقه ای، ببیند. در واقع، هیچ 
توافق جامع و بزرگی بین ایران و عراق بر سر 
مدیریت منابع مشترک آبی وجود ندارد. البته 
حق  به شکل گسترده ای  بین المللی  قوانین 
آب های  از  استفاده  برای  را  ایران  تعهدات  و 
مرزی به شکل می دهد، اما این قوانین هم 
در  بین المللی  قوانین  دارند.  زیادی  ابهامات 
چنین موضوعاتی معموال در نتیجه  یک توافق 
شکل می گیرند. اگر ایران می خواهد از منافع 
این قوانین برخوردار شود، باید شاخص های 
مرتبط با آن را نیز رعایت کند و این شاخص ها 
چنانچه رعایت شوند، به مدیریت منابع داخلی 
آب ایران کمک خواهند کرد. این موضوع بسیار 
حیاتی است. چرا که از کمبود دوره ای آب رنج 
می برد و آب های مرزی در این زمینه می تواند 
مهمتر  بکنند.  ایران  نجات  به  زیادی  کمک 
اینکه، از آنهایی که ایران یک سیاست جامع 
حجم  از  زیادی  بخش  ندارد،  آب  مدیریت 
ایران استفاده قرار نمی گیرد.  آب های مرزی 
امتداد  در  ایرانی  آبی  منابع  حدود 22 درصد 

پس از چند سال تخریب بازمانده های تاریخی، از فعالیت دو معدن 
سیلیس گلپایگان در منطقه باستانی تیمره جلوگیری شد
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شرکت  در  شاغل  و  بازنشسته  و کارگران  رانندگان 
محاسبه  شیوه  به  نسبت  تهران  اتوبوسرانی  واحد 
وضع  این  و  شده  معترض  دستمزدشان  و  حقوق 
را ناشی از شیوه مدیریت شهردار تهران دانسته اند. 
دارد که  آن  از  نشان  ما  پیام  خبرنگار  بررسی های 
رانندگان و دیگر شاغالن شرکت  حقوق و دستمزد 
مزد  مصوبه  اساس  بر  تهران  اتوبوسرانی  واحد 
شورایعالی کار محاسبه نشده است. این وضع سبب 
تندرو  خطوط  ویژه  به  اتوبوس ها  رانندگان  تا  شد 
معترض  اقدام  این  به  نسبت  پایتخت   ۵ و   3،۴
سبب  امر  همین  بکشند که  کار  از  دست  و  شده 
شد مسافران این خطوط ساعات زیادی سرگردان 

بمانند. 

وب سایت خبری – تحلیلی اکو ایران هم در این باره 
شهری،  مدیریت  عرف  خالف  اقدامی  در   : نوشت 
براساس  را  واحد  شرکت  کارگران   حقوق  زاکانی 
درصد   10 تنها  خود،  درباره کارمندان  دولت  مصوبه 
افزایش داده است. رانندگان اتوبوس های واحد به 
این تصمیم شهرداری اعتراض داشته و به همین 
کشیده اند. کار  از  دست  خطوط  از  برخی  در  دلیل 

پیش از این نیز اخباری مبنی بر اعتراض رانندگان 
جبران  درخصوص  خصوصی  بخش  اتوبوسرانی 

بود. شده  شنیده  خدمات  دستمزد  نشدن 
علیرضا  علیه  تا شعارهایی  همین وضع سبب شد 
معترض  رانندگان  از سوی  پایتخت  زاکانی شهردار 

او شوند. سر داده شود و خواهان استعفای 

رانندگان اتوبوس واحد تهران دست از کار کشیدند

 آگهی مزایده عمومی
فروش امالک و مستغالت )14002788815(

شهرداری محی آباد در نظر دارد ۵ قطعه زمین مسکونی با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir با شماره مزایده مرجع 1۴۰۰2۷۸۸۸1۵ به صورت 

الکترونیکی بفروش برساند .

نوبت اول : 1۴۰1.۰2.2۶- نوبت دوم : 1۴۰1.۰۳.۰1

زمان انتشار در سایت : 1۴۰1.۰2.2۴                             
مهلت  بازدید: 1۴۰1.۰2.2۴ لغایت 1۴۰1.۰۳.۰۴

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1۴۰1.۰۳.۰۴                          
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : 1۴۰1.۰۳.1۶

زمان بازگشایی : 1۴۰1.۰۳.1۷                                    
زمان اعالم به برنده : 1۴۰1.۰۳.1۸

•در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری اختیار آباد

آگهی تجدید 
مزایده عمومی

نوبت اول

نوبت اول

صفحه ۷

آب
 جارو 
نیست

آگهی مناقصه عمومی           
شماره 1401/09/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد اجرای "طرح جامع برق رسانی " خود را واقع در محل 
مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به نشانی سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار 
واجد شرایط و دارای گواهینامه تأیید صالحیت پیمانكاری معتبر با رتبه حداقل ۴ در رشته نیرو از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی  کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی 
WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان 
دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت ۹ الی 1۴ روز شنبه مــورخ 1۴۰1/۰۳/21 در محــل دفتركمیسیون معـامالت 
مورخ  شنبه  روز  مناقصه  موضوع  اجرای  محل  از  بازدید  ضمنًا  باشد.  می  تهران  مرکزی  دفتر  دبیرخانه  یا  و  مجتمع 
1۴۰1/۰۳/۰۷ مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات 

کمیسیون معامالت بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

شناسه آگهی : 1۳1۷11۵ م الف ۶1۰

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای 

وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای " نظافت ساختمان های معاونت متوسطه، 
سنجش، شهید باهنر، انبار تبصره و امور فنی، مهندسی حوزه ستادی" خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم و پیشنهاد قیمت ارائه شده به صورتPDF در سامانه فوق 

االشاره درج نمایند. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

نظافت ساختمان های معاونت متوسطه، سنجش، شهید باهنر، انبار تبصره 
و امور فنی، مهندسی حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش در سال 1۴۰1

نوبت دوم

1-مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: از روز دوشنبه مورخ 1۴۰1/۰2/2۶ حداكثر تا ساعت 1۹ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰2/2۸
2-مهلت بارگذاری پیشنهاد: حداكثر تا ساعت 1۴ روز دوشنبه مورخ 1۴۰1/۰۳/۰۹

۳-زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 1۰ صبح روز سه شنبه مورخ 1۴۰1/۰۳/1۰
ضمنا رعایت مورد ذیل الزامی می باشد:

تمامی مراحل مناقصه مذكور صرفا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد گرفت. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰1.۰2.2۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰1.۰2.2۷شماره پشتیبانی ستاد  ۰21-۴1۹۳۴

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
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لزوم اصالح مدیریت 
منابع به موازات پیگیری 

دیپلماسی آب

پیام خرب

از 1ادامه از صفحۀ حقابه شان  مورد  در  عراقی ها  زمزمه 
رودخانه های مرزی با ایران در حالی بیشتر 
رودخانه های  دفتر  مدیرکل  است که  شده 
مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت 
منابع آب ایران با ارائه توضیحاتی در مورد 
عراق  و  ایران  میان  قدیمی  تفاهم نامه های 
همه  در  پیوسته  خشکسالی  وضعیت  بر 

است. تاکید کرده  آبریز  حوضه های 
عراقی ها از تابستان سال گذشته نسبت به 
مرزی  رودخانه های  حقابه های  وضعیت 
ایران اعتراض داشته و حتی  با  کشورشان 
سخن از طرح شکایت به دیوان بین المللی 
دادگستری مطرح کردند. فارغ از این نکته 
که چنین اقدامی از سوی عراقی ها وجاهت 
دادگستری  بین المللی  دیوان   در  قانونی 
داشت  توجه  نکته  این  به  باید  نه،  یا  دارد 
که تنها 8 تا 10درصد از آورد رودخانه دجله 
از رودخانه هایی تامین می شود که از ایران 

می گیرند. سرچشمه 
ایران و عراق 36 رود مرزی مشترک با هم 
دارند، که اروندرود از معروفترین آن ها است. 
سرچشمه  ایران  در  ایالم  از  رودخانه  چند 
می گیرند که عالوه بر ایران به سمت عراق 
نیز انشعاب دارند. از جمله آن ها می توان به 
رود های دویرج، چنگوله، کنجان چم، گاوی، 
و  خوش  ترساق، گنگیر، گدار  شیخ،  کانی 

تلخاب اشاره کرد.
»علی مریدی« عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی و مدیرکل اداره آب و خاک 
پیشتر  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
درباره طرح های مدیریت منابع آب ایران در 
و  استان های کردستان، کرمانشاه  محدوده 
ایالم گفته بود : »رودخانه دجله بین کشورمان 
رودخانه  چند  آب  قراردارد.  کشورعراق  و 
از  می ریزد.رودخانه کالس  دجله  به  ایران 
آذربایجان غربی شروع شده و پس از عبور از 
استان های کردستان، کرمانشاه و ایالم به سد 
کانی سیب می ریزد. از طرفی دیگر مهمترین 
رودخانه استان کردستان، سیروان است که 
این رود هم به کانی سیب می ریزد. در این 
منطقه تونل انتقال نوسود را داریم که آب را 
وارد استان کرمانشاه می کند که به تبع آن 
قصرشیرین وچند دشت مهم این استان از 
آن سیراب می شود. سپس تونل انتقال آب، 
که بعد از تونل به کانال و لوله تبدیل می شود 
وارد استان ایالم شده و تا دهلران و جنوب 
استان ایالم امتداد پیدا کرده و تمام اراضی 

کشاورزی این مسیر را سیرآب می کند.«
مریدی در تحلیل تأثیر طرح های مدیریت 
 : بود  تأکید کرده  عراق  بر  ایران  آب  منابع 
»سهم ایران از کل مجموعه آب دجله، چیزی 
حدود 8 تا 10 درصد است که سهم زیادی 
نمی گیریم.  را که  آب  همه  ما  زیرا  نیست 
ما سهم کشور عراق و محیط زیست را کنار 
گذاشتیم. ما سهم محیط زیست و همچنین 
نوعی وصل  به  با هم  سهم کشور عراق که 
هستند را هم در نظر گرفته ایم. وقتی آب رها 
می شود رودخانه ادامه حیات دارد، یعنی آن 
آب پایین می رود و وارد کشور عراق می شود 
و به این ترتیب عراق هم از این موهبت الهی 

استفاده می کند.«

عراقی ها چه می گویند؟
به جز اعتراض هایی که مدیران مرتبط 
با آب در عراق مطرح کرده بودند به تازگی 

»ایاد عالوی« نخست وزیر اسبق عراق در 
گفت وگویی با »میدل ایست نیوز« گفته است: 
احقاق حقابه عراق از ایران و ترکیه نیازمند 

اقدام فوری است.
او که رئیس ائتالف الوطنیه در عراق است 
بحران  خصوص  در  تأکید کرده:  همچنین 
زیست محیطی در این کشور گفت که کمبود 
آب و خطر خشکسالی زنگ خطر را در عراق 
به صدا درآورده است. گزارش سازمان ملل 
می دهد  نشان  عراق  در  آب  بحران  درباره 
فرات 73  و  رودخانه های دجله  سطح آب 
درصد کاهش داشته که این بسیار خطرناک 
است و دولت باید با جدیت با این مساله و 

ریشه های آن برخورد کند.
منابع  وزیر  الحمدانی«،  رشید  »مهدی 
پروژه  افتتاح یک  در  پیشتر  نیز  عراق  آبی 
به  ایران،  با  هم جوار  دیالی،  استان  در  آبی 
خبرنگاران گفته بود که »ایران به حقابه عراق 
نمی گذارد  احترام  مشترک  رودخانه های  از 

است«. آب  از  پر  سدهایش  هرچند 
آبی  مسائل  به  عراقی ها  اعتراض  موضوع 
براساس  نیست.  دیروز  و  امروز  به  مربوط 
و   1311 سال های  در  عراقی ها  شواهد 
131۴ شمسی نیز اعتراض هایی داشته اند. 
وب سایت اقتصاد2۴ سال قبل در گزارشی 
و  درگیری   1300 دهه  ابتدای  در   : نوشت 
و  داشت  وجود  دو کشور  میان  اختالفاتی 
در زمان هایی که ایران کشاورزی و استفاده 
کمتری داشت، آب بیشتری به سمت عراق 
می رفت و کشاورزان عراقی سهم بیشتری از 
حقابه نصیبشان می شد. به طور مثال در سال 
ایالم کم شده  در  بارندگی  زمانی که   1307
بود، آب کمتری به سمت عراق می رفت و 
شدند  متحمل  زیادی  خسارت  کشاورزان 
که حتی نمایندگان مجلس عراق به ایران 
اعتراض  آب،  برابر  تقسیم  عدم  خاطر  به 
کردند. مهمترین قرارداد میان دو کشور بر سر 
اروندرود است که قرارداد 197۵ الجزایر است.

وزارت  سخنگوی  رادی،  علی  حال  این  با 
منابع آبی عراق چند هفته قبل در بیانیه ای 
توضیحاتی داد. در این بیانیه آمده بود: دولت 
عراق با اعالم کمبود ذخایر آب و کاهش قابل 
توجه میزان آب ورودی از کشورهای همسایه 
این کشور  در  آب  بحران کمبود  به  نسبت 

هشدار داده است.
علی رادی، سخنگوی وزارت منابع آبی عراق 
آب و هوایی،  "تغییرات  را  آب  بحران  دالیل 
کمبود باران و برف و افزایش شدید دمای 
هوا" عنوان شده است. اما باز هم سخن از 
طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری 

توسط عراقی قوت داشته است.

 ضعف دیپلماسی آب
یکی از عمده ترین مشکالتی که ایران 
رنج است فقدان دیپلماسی  آن در  نبود  از 
این  از  مشکالت  بسیاری  حل  و  عمومی 
امورخارجه  وزارت  عموما  است.  بوده  طریق 
ایران بیش از پرداختن به دیپلماسی عمومی 
طرفدار دیپلماسی رسمی است. این در حالی 
است که در بسیاری از موارد از جمله مسائل 
مربوط به آب نیاز به دیپلماسی عمومی و 
میان  و گفت وگو  غیردولتی  نهادهایی  ورود 
دکتر  است.  راهگشا  مختلف  کارشناسان 
»حجت میان آبادی« متخصص دیپلماسی 
اخیرًا  توییتی که  در  دراین باره  هلند  از  آب 

نوشت:  است  کرده  منتشر  خود  توییتر  در 
دیپلماسی عمومی  یکی از ابزارهای به شدت 
مغفول مانده دیپلماسی آب در کشور است 
که دراین چنددهه مورد غفلت جدی مدیران 
در  بویژه  آب  دیپلماسی  سیاستگذاران  و 
وزارت نیرو بوده است. عدم درک صحیح از 
دیپلماسی آب و محدودکردن "دیپلماسی" 
صرفًا به "مذاکرات رسمی"یکی از بزرگترین 
مشکالت دیپلماسی آب کشور بوده وهست.
افغانستان  در مورد  در حالی است که  این 
ایران  باالدست  که  کشوری  دو  ترکیه  و 
محسوب می شوند و فعالیت های سدسازی 
آن ها سبب بروز بحران هایی شده است نیز 
رسمی  مذاکرات  به  محدود  ایران  وضعیت 
شده است. مردم سیستان و بلوچستان و 
هامون نشینان سال هاست گرفتار بدعهدی در 
رهاسازی حقابه تاالب های بین المللی هامون 

هستند.

ایران و عراق هردو گرفتار 
خشکسالی اند

»جبار وطن فدا« مدیرکل دفتر رودخانه های 
شرکت  مشترک  آب  منابع  و  مرزی 
مدیریت منابع آب ایران با تشریح رویکرد 
اصولی جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
بهره برداری از رودخانه های مرزی، به برخی 
مرزی  آب های  درباره  شده  طرح  اظهارات 

داد. نشان  واکنش  عراق  و  ایران 
»جبار  ایران،  آب  خبرگزاری  گزارش  به 
بهره برداری  سیاست های  گفت:  وطن فدا« 
دالیل  به  ایران  سمت  در  آب  منابع  از 
بشردوستانه و حسن همجواری و دوستی 
به گونه ای  همواره  عراق  مسلمان  مردم  با 
بوده که متناسب با شرایط اقلیمی و منابع 
رها  عراق  سوی  به  حداکثری  جریان  آب، 
در  داد:  توضیح  دراین باره  است.او  شده 
خصوص آب های مرزی ایران و عراق، ما یک 
موافقت نامه رسمی دوجانبه داریم که حدود 
۵0 سال قدمت دارد. موافقت نامه استفاده از 
آب رودخانه های مرزی که در خرداد 13۵۴ 
منعقد شده، در واقع بخشی از معاهده مرزی 
و حسن همجواری بین دو کشور، معروف 
به معاهده 197۵ الجزایر است که هم سابقه 
و  محتوایی  لحاظ  از  هم  و  دارد  طوالنی 
مکانیزم های پیش بینی شده در آن و از جمله 
توافق های  از  یکی  اختالف،  حل  مکانیزم 
این  اینکه  ضمن  می رود.  به شمار  مترقی 
موافقت نامه دوجانبه، در سازمان ملل متحد 

هم ثبت شده و اعتبار بین المللی دارد.
وطن فدا در ادامه تصریح کرد: در قالب این 
موافقت نامه، در سال های گذشته، چه قبل 
و چه بعد از انقالب اسالمی ایران، چندین 
نشست با طرف عراق برگزار کرده ایم. از جمله 
کمیسیون دائمی فنی مختلط رودخانه  های 
از  مساوی  تعداد  از  متشکل  که  مرزی، 
کارشناسان فنی دو طرف است، دو نشست 
هم  مصوباتی  و  کرد  برگزار  سال 13۵6  در 
رودخانه های  دفتر  است.مدیرکل  داشته 
مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت 
منابع آب ایران همچنین یادآور شد: وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در آبان  
یادداشت  دو  طی  هم   1۴00 سال  دی   و 
رسمی به طرف عراقی، اعالم آمادگی کرده 
است که در اجرای این موافقت نامه میزبان 
تا  باشد که  تهران  در  هیات محترم عراقی 

در  آن کشور  سوی  از  رسمی  پاسخ  کنون 
ما  البته  نکرده ایم.  دریافت  خصوص  این 
همچنان پیگیر نشست های دوجانبه هستیم 
رسمی  نشست های  برگزاری  معتقدیم  و 
و دوجانبه و بررسی موضوع های مورد نظر 
طرفین نتایج مفید و بهتری در مقایسه با 
ارتباط غیرمستقیم رسانه ای بین مقام های دو 

کشور در بر دارد.
اینکه  بیان  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
اصواًل هیچ گونه نقض حقوق عراق نسبت به 
رودخانه های مرزی، از سوی ایران رخ نداده 
رودخانه های  در  ایران  تصریح کرد:  است، 
و  است  حقابه  به  قائل  عراق  برای  مرزی، 
هنوز  که  مواردی  در  حقابه ها  این  تعیین 
است  موضوع هایی  از جمله  نشده،  تعیین 
که باید در نشست های دوجانبه و با توجه 
از  به چارچوبی که در موافقت نامه استفاده 
آب رودخانه های مرزی آمده است، پیگیری 
و تصمیم گیری شود. امیدوار هستم برادران 
یادداشت های  به  پاسخ  در  هم  ما  عراقی 
رسمی ایران، سریع تر نسبت به برگزاری این 

آمادگی کند. اعالم موافقت و  نشست ها 
وطن فدا در ادامه افزود: فراموش نکنیم که 
کشور ما هم مانند عراق با پدیده خشکسالی 
شدید مواجه است و خصوصًا در دو سال 
همه  در  را  اخیر، خشکسالی شدیدی  آبی 
حوضه های آبریز داخلی و مرزی تجربه کرده 
است و حتی در صحبت های وزیر منابع آب 
عراق، هم بر این واقعیت تاکید شده است.

وطن فدا هر دو کشور ایران و عراق را تحت 
فرات  و  دجله  حوضه  آبی  شرایط  تاثیر 
دانست و گفت: اقدامات و نوع مدیریت آب 
فرات، کشور  و  دجله  حوضه  کشورهای  در 
ما را هم بسیار متاثر کرده است. به دلیل 
مجموعه اقدامات انجام شده در حوضه دجله 
کشورهای  در  عظیم  پروژه های  و  فرات  و 
حوضه شامل ذخیره سازی و انحراف آب و 
عدم تامین حقابه  محیط زیستی تاالب های 
جنوب عراق، مردم ما به ویژه در استان های 
خوزستان، ایالم و کرمانشاه و اخیرًا بسیاری 
از استان های کشور ایران، متحمل آسیب های 
و  اقتصادی  بهداشتی،  زیستی،   محیط 
اجتماعی ناشی از تشدید توفان های گرد و 

غبار در منطقه شده اند.
این مقام مسئول در وزارت نیرو همچنین 
افزود: یا مثاًل جریان آب در رودخانه اروندرود 
یا شط العرب، در سال های اخیر به خاطر قطع 
جریان فرات و کاهش شدید جریان از دجله، 
شدیدًا کاهش یافته و این شرایط باعث نفوذ 
شوری در اروند و کارون تا محدوده شهر اهواز 
شده است. در این خصوص ما ناچار شده ایم 
هزینه های زیادی برای کاهش تبعات منفی 

این امر صرف کنیم.
خود  تحلیل  از  دیگری  بخش  در  وطن فدا 
و  عراق  بین المللی،  مستندات  طبق  گفت: 
ترکیه با احداث سدهای متعدد تا کنون به 
میزان ۵ برابر آورد طبیعی رودخانه فرات و 
3 برابر آورد طبیعی رودخانه دجله، مخزن 
ذخیره آب ایجاد کرده اند. یعنی در فرات 170 
میلیارد متر مکعب و در دجله 130 میلیارد 
در  است.  سدها  ذخیره  حجم  مترمکعب، 
حالی که سهم سدهای ایران تنها 1 درصد 

است. حوضه  سدهای 
مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب 
مشترک شرکت مدیریت منابع آب سپس 
اظهار کرد: در همین باره، مایلم به درخواست 
مقامات محلی در عراق برای رهاسازی آب و 
در ادامه نامه تشکر محبت آمیز آن مقامات 
در مورد تداوم جریان آب رودخانه سیروان 
را  اشاره کنم که آن  تابستان سال 1۴00  در 
نشانه دوستی دو ملت و حسن روابط دو 
کشور می دانم. این موارد هم مسلما از نظر 
رسانه ها و مردم شریف عراق دور نمی ماند و 
نباید روایات رسانه ها بر سخنان تفرقه انگیز و 

نمایشی متمرکز شود.
او سپس گفت: مورد دیگر را در اوایل تابستان 
سال گذشته داشتیم که با وجود نیاز شدیدی 
حفظ  و  برق  تولید  برای  ما  کشور  در  که 
ذخایر آبی در سدهای برق آبی وجود داشت، 
بر  واقع  برق آبی  نیروگاه های  از  بهره برداری 
رودخانه های مرزی، و مخصوصًا سد برق آبی 
سردشت، را به گونه ای برنامه ریزی کردیم که 
جریان آب خروجی به سمت عراق، هیچ گاه 

قطع نشود.

وجاهت  نمی تواند  عراق  شکایت   
حقوقی داشته باشد

این مقام مسئول در وزارت نیرو به موضوع 
دیوان  به  عراق  سوی  از  شکایت  طرح 
بین المللی دادگستری واکنش نشان داد و 
گفت: طرح این شکایت اصوال فاقد وجاهت 
حقوق بوده و بر خالف روابط حسنه دو کشور 
و حسن همجواری است. چرا که چارچوب 
بین  آبی  مذاکرات  برای  رسمی  حقوقی 
آب  از  استفاده  موافقت نامه  عراق،  و  ایران 
رودخانه های مرزی مصوب 26 دسامبر 197۵ 
است که در سازمان ملل متحد هم ثبت شده 
راستا  این  در  سپس گفت:  است.وطن فدا 
مذاکره  برای  بارها  ایران  اسالمی  جمهوری 
در خصوص رودخانه های مرزی در چارچوب 
مکانیزم پیش بینی شده در این موافقت نامه 
اعالم آمادگی کرده است. تا جایی که می دانم 
حتی جناب آقای الحمدانی هم در نشستی 
که در شهریورماه 1۴00 در تهران برگزار شد، به 
صراحت بیان کردند که موافقت نامه 197۵ از 
نظر ایشان مورد پذیرش بوده و معتبر است.

مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی وزارت نیرو شکایت عراق از ایران را وارد ندانست 

واکنش ایران به ادعای آبی عراق
وزارت نیروی ایران: با وجود خشکسالی شدید، حداکثر جریان آب را به سمت عراق رها کرده ایم 

رئیس جمهور :
صنعت نفت ظرفیت 
زیادی برای توسعه 

مشاغل دانش بنیان دارد
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت دانش بنیان 
شدن و افزایش صادرات صنایع نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی اظهار داشت: در کنار 
توسعه کیفی، توسعه کمی صنایع نفت، گاز، 
ایجاد  به  می تواند  پتروشیمی  و  پاالیش 
ظرفیت های  ارتقای  و  دانش بنیان  اشتغال 

صادراتی کشور منتج شود.
به گزارش ایسنا، آیت هللا سید ابراهیم رئیسی 
نمایشگاه  ششمین  و  بیست  از  بازدید  در 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
اخیر در صنعت  اینکه در سال های  بیان  با 
نفت کشور اقدامات خوبی در راستای ارتقای 
دنبال  علم پایه  و  فناوری پایه  فعالیت های 
می شود، گفت: شرکت های فعال در عرصه 
صنعت نفت اقداماتی را در این راستا آغاز 
باید این روند سرعت بیشتری  کرده اند که 
ضرورت  بر  تاکید  با  رئیس جمهور  بگیرد. 
ضمیمه شدن دانایی به توانایی افزود: اگر 
دانایی ها و دانش ضمیمه توانمندی ها شود، 
داخل  بازارهای  در  ارائه  قابل  کار  می توان 
اینکه  بیان  با  رئیسی  کرد.  ارائه  خارج  و 
و  پاالیش  نفت، گاز،  بین المللی  نمایشگاه 
پتروشیمی ایران از رویدادهای مهم صنعتی 
همه  از  کرد:  خاطرنشان  است،  کشور  در 
شرکت هایی  و  نفت  وزیر  دست اندرکاران، 
یافته  حضور  نمایشگاه  این  در  فعاالنه  که 
قدردانی  عرضه کردند،  را  محصوالت شان  و 
توسعه  آینده شاهد  در  امیدوارم  و  می کنم 
باشیم. این صنعت  در  بیشتری  و کیفی  کمی 

رئیس قوه قضائیه:

عناوین مجرمانه در کشور 
رو به تزاید است

رئیس  محسنی اژه ای  حجت االسالم والمسلمین 
قوه قضائیه گفت: پرهیز از جرم انگاری و کاهش 
مولفه های  از  یکی  کشور  در  مجرمانه  عناوین 
قضا  دستگاه  در  تحول  ایجاد  راستای  در  اصلی 
اقدام عاجل  این مورد  دارد در  است و ضرورت 
صورت گیرد چرا که تاکنون در این عرصه، تحول 

نداده است. رخ 
قوه  رئیس  قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز  به گزارش 
قوه  عالی  شورای  نشست  جریان  در  قضائیه 
و  وارسته  عالم  رحلت  تسلیت  ضمن  قضائیه 
مبلغ معارف اهل بیت عصمت و طهارت آیت هللا 

گفت: فاطمی نیا، 
قضائیه،  قوه  عالی  شورای  نشست  در 
به  محسنی اژه ای  حجت االسالم والمسلمین 
حوزه  در  بیت المال  از  صیانت  مهم   مقوله 
تصرفات  و  اراضی  کاربری  تغییر  با  مقابله 
اثرگذار  اقدامات  و  رودخانه ها  حریم  و  بستر 
دولت  همکاری  با  حوزه  این  در  گرفته  صورت 
و  دادستان کل  به  و  اشاره کرد  قضا  دستگاه  و 
دادستان های سراسر کشور دستور داد که مقوله 
و  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی  تصرف  با  مقابله 
از  و کشاورزی که  زراعی  اراضی  کاربری  تغییر 
جامعه  و  کشور  برای  چالش برانگیز  موضوعات 
با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند که  را  است 
مقوله  این  پیگیری  از  غفلت  باعث  روز  مسائل 

شود. عامه  حقوق  با  مرتبط  مهم 
گوشزد  نیز  را  موضوع  این  قضائیه  قوه  رئیس 
کردن  »کوتاه  مقوله  دو  پیشبرد  در  که  کرد 
فرآیند دادرسی« و »کاستن از عناوین متعدد و 
است. نشده  محقق  الزم  تحول  مجرمانه«  کثیر 
»عناوین  درباره  مشخصًا  قضائیه  قوه  رئیس 
عناوین  داشت:  بیان  مجرمانه«  کثیر  و  متعدد 
مجرمانه در نظام قضایی کشور زیاد و روبه تزاید 
است و با این ِعده و ُعده و امکانات رسیدگی به 
همراه  مشکالت  با  مجرمانه  عناوین  میزان  این 
و کاهش  از جرم انگاری  پرهیز  لذا   بود؛  خواهد 
مولفه های  از  یکی  کشور  در  مجرمانه  عناوین 
قضا  دستگاه  در  تحول  ایجاد  راستای  در  اصلی 
اقدام عاجل  این مورد  دارد در  است و ضرورت 
صورت گیرد چرا که تاکنون در این عرصه، تحول 

نداده است. رخ 
قضات  به  خطاب  همچنین  قضائیه  قوه  رئیس 
قضایی  مختلف  مراجع  در  ذی ربط  مسئوالن  و 
نهایت  قرارها  و  احکام  صدور  در  تاکید کرد که 
اعمال  را  قانونی  موازین  با  انطباق  و  نظر  دقت 
ببرند که احکام  را به گونه ای پیش  امور  کنند و 
و قرارهای صادره از ناحیه آنها بدون نقص باشد 
میزان  کمترین  با  قضایی  باالتر  مراجع  در  و 

شود. همراه  نقض 
از  قبل  تحقیقات  تکمیل  و  دلیل  »تحصیل 
بود  این تذکر دیگری  یا متهمان«؛  احضار متهم 
ذی ربط  مسئوالن  به  خطاب  قاضی القضات  که 
قضایی صادر کرد و آنها را از احضار و بازداشت 
به  و  دلیل  تحصیل  از  قبل  متهمان  یا  متهم 
البته  او  صرف وجود یک گزارش برحذر داشت؛ 
مقوله  این  از  را  امنیتی  خاص  مسائل  برخی 

کرد. مستثنی 
ذیربط  مسئوالن  همچنین  قضائیه  قوه  رئیس 
احکام  صدور  در  تفریط  و  افراط  از  را  قضایی 
مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت و گفت: 
احکام  انطباق  و  قانون  فهم  در  باید  ما  قضات 
خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر را اعمال 
و  تبصره ها  و  قوانین  سو  یک   از  نباید  و  کنند 
ماده ها را به گونه ای به هم وصل کنند که زمینه 
محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود 
مجرمان  و  متهمان  قبال  در  دیگر  سویی  از  و 

باشند. داشته  بالوجه  انگاری  سهل 
اشاره  با  حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
کل  بازرسی  سازمان  به  خود  اخیر  دستور  به 
حمایت  قانون  اجرای  پیگیری  زمینه  در  کشور 
اینکه  بیان  با  جمعیت،  جوانی  و  خانواده  از 
ابالغ  عدم  که  باشد  گونه ای  به  شرایط  نباید 
بهانه ای  به  قانون  یک  اجرای  برای  آیین نامه 
شود،  تبدیل  قانون  آن  ندادن  انجام  برای 
از  پس  کشور  کل  بازرسی  سازمان  کرد:  اظهار 
اجرای  زمینه  در  که  دستگاه هایی  شناسایی 
جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون 
صورت  به  هستند،  آیین نامه  تدوین  به  موظف 
آیین نامه ها  این  سریع تر  هرچه   تدوین  مکتوب 
انجام  به  نسبت  تاکنون  دستگاه هایی که  به  را 

کند. یادآوری  نکرده اند،  اقدام  آن 

جبار وطن فدا : فراموش نکنیم 
که کشور ما هم مانند عراق با 
پدیده خشکسالی شدید مواجه 
است و خصوصًا در دو سال آبی 
اخیر، خشکسالی شدیدی را در 
همه حوضه های آبریز داخلی و 
مرزی تجربه کرده است و حتی 
در صحبت های وزیر منابع آب 
عراق، هم بر این واقعیت تاکید 
شده است.

تابستان 1۴00 با وجود نیاز 
شدیدی که در کشور ما برای 
تولید برق و حفظ ذخایر آبی در 
سدهای برق آبی وجود داشت، 
بهره برداری از نیروگاه های 
برق آبی واقع بر رودخانه های 
مرزی، و مخصوصًا سد 
برق آبی سردشت، را به گونه ای 
برنامه ریزی کردیم که جریان 
آب خروجی به سمت عراق، 
هیچ گاه قطع نشود.

| پیام ما | توضیحات »جبار وطن فدا« مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب 
ایران درباره حقابه عراق و اظهارات مقامات عراقی آن هم در شرایطی که ایران از ابتدای امسال هفته های پر ریزگردی را 
تجربه کرده نشان از برجسته تر شدن معضل دیپلماسی آب آن هم در شرایط تغییر اقلیم است. در همین هفته هایی که از 
نخستین سال سده جدید شمسی پشت سر گذاشته ایم ایران خود نیز درگیر مطالبه حقابه هیرمند از افغانستان و رایزنی با 

مقامات ترکیه در مورد سدسازی هایشان به ویژه در حوزه رودخانه ارس بوده است.

|  
سنا

 ای
 |

روی خط خرب

هزار و 918 کیلومتر جریان دارد که شامل 26 
رودخانه کوچک و بزرگ می شود. اگرچه ایران 
افغانستان  با  آبی  توافقنامه های  سعی کرده 
آمدن  روی کار  با  روند  این  اما  دهد  صورت 

طالبان در این کشور، متوقف شده است. 
در آن سو هم ایران هنوز نتوانسته به لحاظ 

دیپلماتیک توافقنامه ای با عراق امضا کند.
اما در این میان، بخش کشاورزی ایران هنوز 
این است که  واقعیت  کارآمد عمل می کند. 
به کار  آب  دیپلماسی  حوزه   در  ایران  اگرچه 
در  اما  دارد،  نیاز  فعالیت قوی تری  و  بیشتر 
سطح  به گسترش  نیازی  بخش کشاورزی 
کشور ندارد بلکه تنها کار که باید بکند این است 
که همین سطح کشور را به لحاظ محصول 
برداشتی، بهبود ببخشد. معنایش این است که 
معنای این سخن این است ایران این شانس 
را دارد که تنش آبی اش با عراق را برطرف کند 
اما برای رسیدن به این مهم باید تصمیماتی 

عملی اتخاذ کند. تصمیماتی نظیر:
بزرگ  پروژه های  اجرای  از  اجتناب   -1
کشاورزی به خصوص در استان های مرکزی و 
شرقی به گونه ای که این استان ها را به رقابت 
با استان های غربی بر سر تصاحب منابع آبی 

وادار کند.
3- دادن حقابه  بیشتر به عراق در ازای دریافت 
امتیاز برای امضای توافق آبی و کشاورزی با 
می تواند  ایران  ترتیب  این  به  کشور.  این 
هزینه های سرسام آور برای ساخت کانال های 
انتقال آب به استان های شرقی را متوقف کند.
۴- تغییر رویکرد استفاده از منابع آبی به رشد 
صنعتی. این نوع رشد به منابع آبی کمتری 
در مقایسه با رشد کشاورزی نیاز دارد. عالوه 
بر این بخش کشاورزی ایران از بهینه نبودن 

استفاده از منابع آبی رنج می برد.
۵- مشارکت در پروژه های مشترک با عراق 

برای احیای مرداب ها.
به  غربی  استان های  تشویق کشاورزان   -6
بهینه سازی کشت نظیر کشت کمتر برنج و 

نیشکر.
7- مبارزه با مافیای آب در ایران که کارشان 
پروژه های  و  برای ساخت سدها  البی کردن 

انتقال آب بیشتر است.
8-   تصویب طرح هایی توسط مجلس برای 
پروژه های  و  سد ها  ساختن  کردن  محدود 

انتقال آب.
آبی  منابع  مدیریت  جامع  طرح  تدوین   -9

کشور.
سیاست های  گسترش  و  توسعه   -10
بین نهادی که به قدرتمندتر شدن دیپلماسی 

آبی ایران در قبال عراق می انجامد.
11- متعهد ماندن به شاخص های بین المللی 

موجود درباره استفاده از منابع مشترک آبی
12- اجتناب از استفاده از آب به عنوان ابزاری 
برای رسیدن به اهداف سیاسی در قبال عراق 
به گونه ای که تنش آبی با عراق به عنوان یک 
موضوع تهدید امنیت ملی برای ایران به شمار 

آید. 
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تیمره منطقه باستانی وسیعی در لرستان، 
استان مرکزی و اصفهان است. منطقه ای که 
به گفته رسول مجیدی، مدیرعامل انجمن 
از دوران هخامنشیان به  دوستداران تیمره 
این سو با همین نام از آن یاد شده. او و 
دیگر کسانی که این سنگ نگاره ها برایشان 
مهم بوده در سال های گذشته برای توقف 
کردند.  بسیاری  تالش  معدن ها  فعالیت 
کارزار به راه انداختند و در نهایت هم پارسال 
اما گرفتن  را گرفتند.  معادن  توقف  حکم 
حکم کافی نبود و این معادن بار دیگر به 
کار خود ادامه دادند. 18 اردیبهشت امسال 
از  حمایت  برای  کارزاری  دیگر  بار  آنها  اما 
تیمره به راه انداختند و در نامه ای خطاب به 
رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر میراث 
ِتیَمِره،  »سنگ نگاره های  نوشتند  فرهنگی 
نشان از تاریخ کهن و هنر کهن منطقه تیمره 
در استان های مرکزی و اصفهان است و سیر 
آثار زندگی انسان طی هزاره ها را به نمایش 
می گذارد. تیمره نام قدیمی منطقه ای میان 
لرستان  و  اصفهان  مرکزی،  استان  سه 
ایران است، که مهم ترین و بیشترین آن ها 
و  مرکزی  استان  در  خمین  شهرستان  در 
شهرستان گلپایگان در استان اصفهان قرار 
گرفته است. این منطقه باستانی بی نظیر در 
جهان از نظر هنرهای صخره ای، با قدمتی 
بیش از 9هزار سال و 300هزار بوم سنگی 
است. متاسفانه فعالیت معادن سیلیس در 
این منطقه این آثار باستانی را در معرض 
صدور  وجود  با  است.  داده  قرار  تخریب 
معادن  این  دادستان،  توسط  توقف  حکم 
سال  هستند.  فعالیت  حال  در  همچنان 

گذشته کارزاری در این موضوع منتظر و با 
6 هزار امضا حمایت نیز شد، امید است که 
این بار حمایت بیشتری از این کارزار شود تا 
مسئولین به طور جد به فعالیت این معادن 

دهند.« پایان 
آنها بعد از توقف موقت کار در سال گذشته، 
جزم  پیش  از  بیش  را  عزمشان  امسال 
نهایت در جلسه ای که دو روز  کردند و در 
به  تیمره  باستانی  منطقه  شد،  برگزار  قبل 
عنوان خط قرمز شهرستان شناخته شد که 
هیچ مجوزی اعم از معدن و ساخت و ساز در 
آن داده نمی شود. همچنین قرار شد پروانه 
برداشت معادن موجود دیگر تمدید نشود و 
در صورت تمدید هم از سوی اصفهان با آن 
برخورد شود و معدن »هنده« هم به صورت 
کامل تعطیل شود. حاال مجیدی خوشحال 
باالخره  می گوید  »پیام ما«  به  و  است 
سه  منطقه  این  »در  داد.  نتیجه  تالش ها 
معدن بزرگ مشغول به کار بودند که از چهار 
سال قبل تالش شد تا جلوی فعالیتشان 
گرفته شود؛ دو معدن در گلپایگان و یک 
معدن در خمین. هنوز معدن خمین در حال 
فعالیت است و حاال تالش خواهیم کرد تا 

این معدن هم فعالیتش را تمام کند.«

یازده سال پس از ثبت ملی
از سنگ نگاره های منطقه  برخی  قدمت 
سال  هزار    ۴0 از  بیش  به  تیمره  باستانی 
می رسد. بر روی کوه های این منطقه، نقوشی 
مانند بز کوهی و گیاه هوم، نگاره  های متعدد 
کامل  مطابقت  با  نیایشگر  انسانی  پیکره 
و  میان رودان  از  کشف شده  پیکره های  با 
نگاره گراز  باستان،  سومر  حتی  و  مارلیک 

در  کشف شده  مفرغی  مجسمه  با  منطبق 
میالد،  از  قبل  پنجم  هزاره  به  متعلق  ایالم 
وحشی،  نقش گاو  ایرانی،  یوزپلنگ  نقش 
بوم هایی با نقش رقص آیینی و چندین و 
چند نقش باستانی و مهم دیگر وجود دارد. 
همین هم دلیلی بود تا این منطقه در سال 
1389 در فهرست آثار ثبت ملی قرار بگیرند. 
بعد از آن صحبت هایی شد تا بعد از گذشت 
10 از ثبت ملی، تالش برای قرار گرفتن آنها 
اما  یونسکو شروع شود  در فهرست جهانی 
سال  های  در  معادن  گسترده  تخریب های 

گذشته از جمله موانع این کار بود.
تیمره  دوستداران  انجمن  مدیرعامل 
است،  خوشایندی  اتفاق  این  می گوید 
عامل  سیلیس  به  دسترسی  که  چرا 
تخریب سنگ نگاره ها از سوی معدن کاوان 
آثار  و  ویران کردند  را  آنها کوه  بود.  شده 
بسیاری از دست رفت. این در حالی است 
اداره  رئیس  مشهدی،  علی  پارسال  که 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان خمین از توقف هرگونه عملیات 
عرصه  محدوده  در  معدنی  مواد  استخراج 
او  بود.  داده  خبر  تیمره  سنگ نگاره های 
ابالغ  دادستان  را  حکم  این  بود که  گفته 
کرده است. »مجوز صادره توسط سازمان 
صنعت، معدن و تجارت به مساحت حدود 
تاکنون  است که  شده  صادر  هکتار   1۴00
 ۵00 حدود  صورت گرفته  پیگیری های  با 
سنگ نگاره ها  با  تداخل  به خاطر  آن  هکتار 
سازمان  از  شده.  خارج  انتفاع  حیطه  از 
برای  که  می خواهیم  مجوز  صادرکننده 
منطقه،  بصری  منظر  و  تاریخی  آثار  حفظ 

مجوز یاد شده را باطل کند.« این مجوزها 
باطل نشدند و معادن خمین هم همچنان 

کارند. به  مشغول 

لوله های انتقال آب بیش از بیست 
هزار سنگ نگاره را از بین برد

سال های  که  مواردی  دیگر  جمله  از  اما 
در  را  تیمره  سنگ نگاره های  گذشته 
معرض نابودی قرار داد، تونل انتقال آب 
از سرشاخه های رود دز به قم بود. آنطور 
تیمره  دوستداران  انجمن  مدیرعامل  که 
انتقال  و   تونل  این  ماجرای  می گوید 
»اولین  برمی گردد.  انقالب  قبل  به  آب 
در  سال ها  همان  در  هم  خاکی  سد 
از  را  آب شیرین  تا  زده شد  منطقه  این 
و  به گلپایگان  اشترانکوه  سمت کوه های 
شهرهای دیگر انتقال دهد. بعد از انقالب 
هم  دیگر  انتقال  تونل  و  سد  یک  گفتند 

»روستای کوچری«  شود.   ساخته  باید 
را  گلپایگان  دوم  سد  و  کردند  تخلیه  را 
ساختند و قرار شد باقی آب به قم برسد. 
اما حقابه کشاورزی و محیط زیست هم 
داده نشد و در عین حال سنگ نگاره های 

شدند.« نابود  زیادی 
شروع  که   80 دهه  اوایل  از  او  گفته  به 
بوم  2 هزار  در کوچری  بود،  اتفاقات  این 
بوم  هزار  بیست  و  رفت  آب  زیر  سنگی 
سنگی دیگر هم به دلیل عبور جاده از بین 
رفت. »حدود ۴0 روستا در شهرستان های 
خمین و گلپایگان کویر محض شدند. در 
قرارداد نوشته شده آمده بود که در فصل 
سرد،  فصل  در  و  ثانیه  در  لیتر   600 گرم 
شهرستان ها  این  به  ثانیه  در  لیتر   800
داده شود اما این اتفاق هم نیفتاد. ما در 
روستا   ۴0 داریم که  روستا   ۵2 گلپایگان 

دارد.« قرار  مسیر  این  در 
رودخانه  می گوید  همچنین  مجیدی 
»اناربار« که امروز اسمش را به »قم رود« 
است.  شده  کم جان  داده اند،  تغییر 
بود.  انار  درختان  از  پر  رود  این  »اطراف 
انارها در گذر زمان از دست رفتند و حاال 
از خود رود هم چیزی باقی نمانده است. 
وسط  از  که  شمال«  »دشت  همچنین 
گذشته  در  هم  می گذرد  تیمره  منطقه 
مختلفی  حیوانات  داشت.  پرجانی  مراتع 
هم در این منطقه داشتیم که دیگر هیچ 
کدام را نداریم و این دشت هم به کانون 

است.« شده  بدل  گرد و غبار 
اداره آب اما درباره انتقال آب و تخریب 
آنکه  به گفتن  صرفا  تیمره،  بازمانده های 
برمی گردد  انقالب  از  پیش  به  طرح  این 
مدیر  جوکاری،  حسن  می کند.  بسنده 
به  گلپایگان  شهرستان  آب  منابع 
مطالعاتی  »طرح  می گوید:  »پیام ما« 
پنجاه  به دهه  دز  از سرشاخه  آب  انتقال 
اناربار  رود  به  انتقال  این  برمی گردد. 
حال گلپایگان،  عین  در  و  ندارد  ارتباطی 
آن  شرب  آب  از  دلیجان  و  خوانسار 
استفاده می کنند و بعد به قم می رسد.«
زیادی  تعداد  نابودی  درباره  همچنین  او 
هم  آنها  باقی  تهدید  و  سنگ نگاره ها  از 
خاطر  به  سنگ نگاره ها  »اغلب  می گوید: 
نابودی قرار دارند و ما  معدن در معرض 
داشتیم  حساسیت  لوله گذاری ها  به  هم 
اما  هستیم  منطقه  همین  اهل  که  چرا 
این اتفاق سال های قبل رخ داده است.«
حاضر  حال  در  آنچه  جوکاری،  گفته  به 
نیافتن  تخصیص  آنهاست،  نگرانی  باعث 
حقابه محیط زیستی و کشاورزی است. او 
می گوید: »کمبود آب و بارش سبب شده در 
این مدت نتوانیم حقابه دقیق را اختصاص 
دهیم. امسال هم با وجود وضعیت آبی که 
در پیش است امیدواریم بتوانیم آب شرب 

را به خوبی به شهرها برسانیم.«

پس از چند سال تخریب بازمانده های تاریخی، از فعالیت دو معدن سیلیس گلپایگان در منطقه باستانی تیمره جلوگیری شد

نقش اُمید  بر سنگ نگاره های تیمره
مدیرعامل انجمن دوستداران تیمره: هنوز معدن خمین در حال فعالیت است و حاال برای توقف فعالیت این معدن تالش می کنیم

معاون سازمان 
محیط زیست کشور:

ظرفیت های محیط زیستی 
پلنگ دره افزایش یابد 

زیستی  تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر ضرورت 
محیط  ظرفیت های  و  ارتقا شاخص ها  و  بهبود 
زیستی منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم تأکید 
اداره کل حفاظت  روابط عمومی  کرد.به گزارش 
محیط زیست استان قم، حسن اکبری در بازدید 
از منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم گفت: این 
بسیار  تنوع گیاهی و جانوری  به لحاظ  منطقه 
غنی و ارزشمند است و برای بهبود و ارتقا سطح 
حفاظتی و ظرفیت های محیط زیستی آن باید 
به  اشاره  با  شود.او  انجام  جدی  برنامه ریزی 
افزایش جمعیت حیات وحش منطقه پلنگ دره 
اساس سرشماری های  بر  در سال های گذشته 
محیط بانان  تعداد  افزایش  عنوان کرد:  ساالنه، 
در منطقه، بهره مندی از مشارکت جوامع محلی 
نیز می تواند  و فرهنگسازی گسترده  آموزش  و 
طبیعی  معاون  شود.  آمار  این  بهبود  به  منجر 
سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت تعامل 
انتظامی برای  با مراجع قضایی و  و هماهنگی 
برخورد قاطع و پیشگیرانه با متخلفان تاکید کرد 
و گفت: قطعا باید چرای دام در منطقه حفاظت 
امن منطقه  در بخش  ویژه  به  دره  پلنگ  شده 
با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان بسیار 
با  پلنگ دره  حفاظت شده  منطقه  شود.  محدود 
وسعتی حدود 32 هزار هکتار در ۵0 کیلومتری 
با توجه به  جنوب غربی شهر قم واقع شده و 
میزان بارندگی مناسب و وجود گونه های متعدد 
گیاهی و جانوری، دارای ارزش اکولوژیک بسیار 
باالیی است؛ این منطقه از سال 137۵ به عنوان 
منطقه شکار ممنوع و در سال 1388 در فهرست 

مناطق حفاظت شده کشور قرار گرفت.

موج گرمای شدید 
در شمال هند 

این روزها موج گرمای شدید شمال هند را فرا 
دهلی،  از  بخش هایی  در  هوا  دمای  و  گرفته 
پایتخت این کشور به رکورد ۴9.2 درجه سانتی گراد 
می  ایسنا، کارشناسان  است.به گزارش  رسیده 
گویند که این پنجمین موج گرما از ماه مارس 
از  بسیاری  مقامات  است.  هند  پایتخت  در 
مناطق این کشور از مردم خواسته اند تا اقدامات 
احتیاطی را انجام دهند زیرا گرمای هوا همچنان 
تداوم خواهد داشت. آنان هشدار دادند که گرما 
می تواند باعث بروز مشکالت جسمی در اقشار 
آسیب پذیر از جمله نوزادان، افراد مسن و افراد 
مبتال به بیماری های مزمن شود. اداره هواشناسی 
هند اعالم کرد که ایالت های هیماچال پرادش، 
ویژه  طور  به  بیهار  و  پنجاب  اوتاراکند،  هاریانا، 
شاهد افزایش دما طی  چند روز گذشته بوده 
اند. همچنین احتمال کاهش دو تا چهار درجه 
سانتیگرادی دما در برخی مناطق وجود دارد اما 
ممکن است نتوان از گرمای شدید در امان ماند.
موج گرمای شدید در تابستان سال جاری زندگی 
میلیون ها نفر از ساکنان شمال هند را تحت تاثیر 
قرار داده است. اوایل ماه جاری، نخست وزیر هند 
از مقامات ایالتی خواست تا با اتخاذ تصمیماتی 
تاثیر گرمای شدید را تسهیل کنند.به گزارش شبکه 
خبری بی بی سی، در حالیکه موج گرما در هند به 
ویژه در ماه های مه و ژوئن رایج است، امسال 
فصل تابستان زودتر آغاز شد و دمای باال از ماه 
مارس و زمانی که اولین موج گرما فرا رسید به 

ثبت رسید.

نشست بین المللی 
 SB۵۶  تغییرات اقلیمی

برگزار می شود 
از  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  سرپرست 
اقلیمی   تغییرات  بین المللی  نشست  برگزاری 
برگزاری  از  داد.داریوش گل علیزاده  خبر   SB۵6
 SB۵6 اقلیمی  تغییرات  بین المللی  نشست 
تا   6 تاریخ  از  اقلیم  تغییرات  ذیل کنوانسیون 
16 ژوئن  2022 برابر )16 لغایت 26 خرداد ماه 
دبیرخانه  مقر  در  روز   11 مدت  به  جاری(  سال 
کنوانسیون تغییر اقلیم در شهر بن – آلمان برگزار 
می شود، خبر داد.او افزود: این نشست به عنوان 
مهمترین نشست بین المللی در زمینه تغییر اقلیم 
بعد از بیست  و ششمین کنفرانس متعاهدین 
سال  که   UNFCCC( COP26( کنوانسیون 
گذشته در نوامبر2021  برابر با آبان ماه 1۴00 در 
شهر گالسکو انگلیس برگزار شد، به شمار می رود.
این  مقدماتی  جلسه  به  همچنین  گل علیزاده 
نشست که قبل از شروع جلسات اصلی از 31 
می لغایت ۵ ژوئن  2022 برابر) 10 خرداد لغایت 
1۵ خرداد سال جاری( تشکیل می شود، اشاره 
کرد.سرپرست مرکز ملی هوا وتغییراقلیم تصریح 
  COP کرد: نشست ارکان  فرعی ساالنه  بین دو
در مقر دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان 
ملل متحد، بن _ آلمان و در دو محور مهم تحت 
عناوین رکن فرعی اجرایی SBI۵6 و رکن فرعی 
می شود.  برگزار  کنوانسیون    SBSTA۵6 فنی 
گل علیزاده تاکید کرد: موضوعاتی نظیر اقدامات در 
خصوص اقلیم و اهداف توسعه پایدار، سازگاری 
و تاب آوری، کاهش انتشار، ظرفیت سازی، تامین 
مالی تغییر اقلیم، فناوری تغییر اقلیم، نوآوری، 
کاربری زمین، بستر جوامع محلی و مردم بومی، 
مکانیسم های بازاری و غیربازاری، اقیانوس و ... از 
جمله مهم ترین مواردی است که در این نشست 

جهانی به آن ها پرداخته می شود.

آنها بعد از توقف موقتی 
فعالیت معدن در سال گذشته، 
بار دیگر عزمشان را جزم کردند 

و در نهایت در جلسه ای که 
دو روز قبل برگزار شد، منطقه 
باستانی تیمره به عنوان خط 
قرمز شهرستان شناخته شد 

که هیچ مجوزی اعم از معدن 
و ساخت و ساز در آن داده 

نمی شود

اهالی تیمره حاال بعد از سه سال تالش خوشحالند. آنها باالخره توانستند فعالیت دو معدن سیلیس گلپایگان را متوقف کنند و حاال 
در تالشند تا معدن سیلیس خمین هم دست از کار بکشد. آنها می خواهند سنگ نگاره هایی که قدمتشان به بیش از  ۹ هزار سال پیش 
می رسد از شر معدن کاری خالص شوند و معدن کاوان، برای رسیدن به سیلیس سنگ نگاره های بیشتری را تخریب نکنند. این منطقه 

هنوز ۳۰۰ هزار بوم سنگی دارد و حاال حفظ آنها برای تیمره ای ها از هرچیز مهم تر است.

اما از جمله دیگر مواردی که 
سال های گذشته سنگ نگاره های 

تیمره را در معرض نابودی قرار داد، 
تونل انتقال آب از سرشاخه های 

رود دز به قم بود. آنطور که 
مدیرعامل انجمن دوستداران 

تیمره می گوید ماجرای این تونل 
و  انتقال آب به قبل انقالب 

برمی گردد. اولین سد خاکی هم 
در همان سال ها در این منطقه 

زده شد تا آب شیرین را از سمت 
کوه های اشترانکوه به گلپایگان و 

شهرهای دیگر انتقال دهد

|  
سنا

 ای
 |

بیان  با  فراجا  پیشگیری  پلیس  رئیس 
متعلق  اراضی  تصرف  از  جلوگیری  اینکه 
پیشگیری  پلیس  قرمز  خط  مردم،  به 
است، گفت: با تالش همکارانم ۴3 هزار و 
601 فقره اراضی ملی در مساحت نزدیک 
ید  1۴00 خلع  در سال  هکتار  هزار   29 به 
شد.به گزارش ایسنا، مهدی معصوم بیگی 
کاربری  تغییر  از  جلوگیری  اینکه  بیان  با 
مراتع،  از  حراست  و  کشاورزی  اراضی 
عموم  به  متعلق  اراضی  و  طبیعی  منابع 
مقابله  در  باالیی  بسیار  اهمیت  از  مردم 
ملی  سرمایه های  حفظ  و  سودجویان  با 
برخوردار است، اظهار کرد: این سرمایه ها 
و  حیات  ادامه  برای  آینده  نسل  حق 
زندگی است و تخریب و تصرف آن برای 
بروز  به  منجر  تواند  می  شخصی  منافع 
همه  برای  زیستی  محیط  دشوار  شرایط 

شود. شهروندان 
یگان های  موفق  عملکرد  تشریح  در  او 
و  زمین  ملی  سازمان های  از  حفاظت 
مسکن، امور اراضی و مراتع و آبخیزداری 
در  کشور  انتظامی  پیشگیری  پلیس 
مجاهدت  و  تالش  با  افزود:   1۴00 سال 
و  هزار   ۴3 از  سال گذشته  در  همکارانم 
به  غیرقانونی  تصرف  و  تعرض  فقره   601

است. شده  ید  خلع  ملی  اراضی 
بیان  با  فراجا  پیشگیری  پلیس  رئیس 

شده  تصرف  رفع  اراضی  مساحت  اینکه 
گفت:  است،  هکتار  هزار   29 به  نزدیک 
شده  آزاد  زمین های  ارزش  کارشناسان 
برآورد  ریال  میلیارد  هزار   ۵11 از  بیش  را 

کرده اند.
جلوگیری  اینکه  بر  تاکید  با  معصوم بیگی 
از تصرف اراضی متعلق به مردم خط قرمز 
و قطعی مجموعه انتظامی کشور و پلیس 
بازه  این  در  داد:  ادامه  است،  پیشگیری 
افراد  از  نفر   301 تعداد  ساله  یک  زمانی 
سودجو و متعرض به سرمایه های ملی و 
مردمی دستگیر و در این خصوص بیش 
مورد  و  تشکیل  پرونده  فقره  هزار   19 از 

است. گرفته  قرار  رسیدگی 
با  او  پلیس،  سایت  اعالم  اساس  بر 
در  پلیس  با  مردم  همکاری  از  قدردانی 
طبیعی  مواهب  از  حفاظت  و  صیانت 
جامعه  آحاد  به  متعلق  اراضی  و 
هزاران  از  بیش  ابالغ  کرد:  خاطرنشان 
از  بیش  اجرای  و  قضایی  اوراق  فقره 
این  در  قضایی  قطعی  احکام  هزار   9
ارزشمند  اقدامات  دیگر  از  خصوص 
ملی  سازمان های  از  حفاظت  یگان های 
و  مراتع  و  اراضی  امور  مسکن،  و  زمین 
انتظامی  پیشگیری  پلیس  آبخیزداری 

است.  1۴00 سال  در  کشور 

آزادسازی 2۹ هزار هکتار از اراضی ملی در سطح کشور
پایش

با انتقال توده گرد و خاک 
تشکیل شده روی کشورهای 

عراق و سوریه به کشور، 
آسمان مناطقی از نیمه 

غربی و مرکز کشور غبار آلود 
خواهد بود

هجوم توده غبار از مرزهای غربی به ایران
مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
وقوع  از  هوا  وضع  مخاطرات  بحران 
رعدو برق و وزش باد شدید و انتقال توده 
و  عراق  روی  شده  تشکیل  خاک  و  گرد 

داد. خبر  ایران  به  سوریه 
صادق ضیائیان درباره شرایط جوی کشور 
به ایسنا گفت: از روز سه شنبه تا جمعه)27 
امواج  متناوب  گذر  با  اردیبهشت(   30 تا 
در  کشور،  شمالی  نوار  از  جو  میانی  تراز 
آذربایجان  و  غربی  آذربایجان  شمال 
دامنه های  نقاط  برخی  و  اردبیل  شرقی، 
و  البرز  استان های  شامل  البرز  جنوبی 
تهران همچنین برخی نقاط سواحل دریای 
خراسان  شمال  و  شمالی  خراسان  خزر، 
گاهی  پراکنده  رگبار  ابر،  افزایش  رضوی 
می دهد. رخ  شدید  باد  وزش  و  رعدوبرق 
ملی  مرکز  رئیس  پیش بینی  طبق 
مخاطرات  بحران  مدیریت  و  پیش بینی 
کشور  شرق  جنوب  در  دیروز  هوا  وضع 
خاک  و  گرد  خیزش  و  شدید  باد  وزش 
توده  انتقال  »با  گفت:  او  افتاد.  اتفاق 
گرد و خاک تشکیل شده روی کشورهای 
سه شنبه  روز  در  به کشور،  سوریه  و  عراق 
آسمان مناطقی از نیمه غربی و مرکز کشور 

بود.« خواهد  غبارآلود 
استان های  در  مدت  این  طی  او  به گفته 
شرقی،  آذربایجان  غربی،  آذربایجان 

ایالم،  کرمانشاه،  زنجان،  کردستان، 
لرستان،  مرکزی،  همدان،  خوزستان، 
تهران، قزوین، البرز، اصفهان، اردبیل و قم 
و وزش باد شدید تا بسیار شدید، خیزش 
گردوخاک، کاهش کیفیت هوا کاهش دید 

می شود. پیش بینی  افقی 
مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
بحران مخاطرات وضع هوا افزود: از اواخر 
شرقی  نیمه  در  پنج شنبه  تا  سه شنبه  روز 
و  باد  وزش  زابل  منطقه  به ویژه  کشور 

می شود. پیش بینی  گردوخاک  خیزش 
این هشدار در حالی است که در پی وقوع 
این  پروازهای  عراق،  در  گردوغبار  توفان 

شدند. لغو  کشور 
در  شدید  گردوغبار  رویترز  گزارش  به 
را  این کشور  اخیر  هفته های  در  عراق که 
و  مدارس  برخی  تعطیلی  به  درنوردیده 

شد. منجر  دولتی  ادارات 
در  نفر  صدها  پزشکی،  منابع  اعالم  بنابر 
شهرهای  در  و  عراق  پایتخت  سراسر 
ناشی  تنفسی  مشکالت  دلیل  به  جنوبی 
از خیزش گرد و خاک، روانه بیمارستان ها 

ند. شده ا
مورد  یک  حداقل  گذشته  هفته  چند  در 
توفان گردوغبار در هفته عراق را درنوردیده 
که به گفته مردم این کشور بدترین توفان 

تاریخ است. در طول 

| روزنامه نگار |
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از میان ۴6 نماینده مجلسی که با امضای طرح 
»استفاده بهینه از اشیا...«، طرح پیشین حمید 
بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی را 
پس از 12 سال دوباره به جریان انداخته اند، 
ذبیح هللا  را پس گرفته اند.  امضایشان  بعضی 
و  جیرفت  مردم  نماینده  اعظمی ساردویی، 
عنبرآباد در مجلس یازدهم که پیش از همه 
امضایش را پس گرفت و این طرح را مخرب 
خواند، در تالش است نظر نصرهللا پژمان فر، 
نماینده مشهد را برگرداند و دیگر نمایندگان را 
نیز با خودش همراه کند. او می گوید: »تعدادی 

از نمایندگان امضایشان را پس گرفته اند. اگر 
پیشنهادی  برسد، طرح  نفر  به 30  آنها  شمار 
دیگر ارزشی ندارد و ملغی می شود. طرحی با 
کمتر از 1۵ امضا ارزشی ندارد و دیگر بررسی 
نمی شود.« در نامه نمایندگانی که امضایشان 
رئیس  قالیباف،  به  خطاب  پس گرفته اند  را 
این طرح  اثرات مخرب  به  اشاره  با  مجلس 
زمینه  در  طرح  »این  شده:  گفته  چنین 
گسترش حفاری های غیرمجاز، قاچاق و غارت 
اشیا باستانی و تاریخی اثرات جبران ناپذیری 
به دنبال خواهدداشت. از طرف دیگر الین این 

طرح ناقض اصل 83 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی و کنوانسیون های بین المللی است. در 
نتیجه این طرح نه تنها آثار و اشیای تاریخی را 
حفظ نمی کند بلکه خیانتی در حق نسل های 
کشورمان  ارزشمند  تاریخی  میراث  و  آینده 

است.«
تنظیم  جیرفت  نماینده  است که  متنی  این 
دیگر  که  گفته اند  آن  امضاکنندگان  و  کرده 
آخر  در  و  نمی کنیم«  این طرح حمایت  »از 
از  پیشنهادی  طرح  شدن  خارج  خواستار 
مجلس  و  مربوطه  کمیسیون  کار  دستور 

نمایندگان  بعضی  اعظمی  گفته  به  شده اند. 
همچون جعفر قادری؛ نماینده شیراز، فرهاد 
طهماسبی؛ نماینده نی ریز و استهبان، مجتبی 
حضرت پور؛  روح هللا  و  تهران  نماینده  توانگر؛ 
هستند. افراد  این  جمله  از  ارومیه  نماینده 

نامه به ضرغامی برای پیگیری قانون 
جامع میراث فرهنگی

نماینده مردم جیرفت در مجلس با یادآوری 
تا   70 دهه  اواخر  در  غیرمجاز  حفاری های 
اوایل دهه 80 در جیرفت و تخریب و غارت 
می  گوید:  تاریخی  گورستان های  از  بسیاری 
گذشته  تخریب های  که  نمی خواهیم  »ما 
است که  این  دیگر  خوب  خبر  شود.  تکرار 
بعد از انتقاداتی که به طرح پیشنهادی وارد 
شد و فشار زیادی که وجود داشت، با آقای 
حاال  و  گفتیم  طرح  مشکالت  از  پژمان فر 
میراث  وزیر  برای  و  تنظیم کرده  نامه ای  او 
فرهنگی فرستاده است. در انتهای این نامه 
هم  طرح  این  شدن  ملغی  ضمنی  به طور 

است.« شده  مطرح 
به عزت هللا ضرغامی  نامه که خطاب  این  در 
به  مجلس  توجه  به  اشاره  با  شده  نوشته 
برای  نمایندگان  تالش  و  فرهنگی  میراث 
فرهنگی،  میراث  سازمان  وضعیت  تبدیل 
در  وزارتخانه  به  و گردشگری  دستی  صنایع 
اساسی  »چالش  است:  آمده   1398 سال 
مقررات  و  قوانین  حوزه  در  وزارتخانه  این 
است که متاسفانه در حوزه ماموریتی وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بنا بر نظر کارشناسان و تصدیق وزیر محترم 
که در مصاحبه خود نیز بر آن تاکید کردند، از 
یک سو با تورم قوانین، مقررات، آیین نامه ها 
و دستورالعمل ها روبه رو هستیم و از طرفی 
این قوانین از کارایی الزم برخوردار نبوده و در 
بسیاری از موضوعات، خال قانونی وجود دارد. 
از این رو به روزرسانی و تدوین قوانین جامع 
مبتنی بر نیازهای روز این وزارتخانه، امری 

می نمود.« اجتناب ناپذیر  و  ضروری 
در  به صحبت های ضرغامی  پژمان فر  اشاره 
میراث  قانون جامع  درباره  خبرنگاران  جمع 
فرهنگی است. او دو روز پس از خبری شدن 
به  بسیاری  که  حالی  در  نمایندگان،  طرح 
سکوت او اعتراض کرده بودند گفت: »قانون 
و  فرهنگی، گردشگری  میراث   وزارت  جامع 
صنایع دستی آخرین مرحله خود را در شورای 
معاونان طی کرد و با بیش از 100 ماده آن 
قانون  این  از  مهمی  بخش  است که  آماده 
مربوط به حوزه میراث  فرهنگی است و این 
قانون در دستور کار دولت قرار خواهدگرفت. 
این  بار  یک  گذشته  در  چون  خوشبختانه 
کمیسیون های  در  دیگری  شکل  به  قانون 
ما  درخواست  شده  مطرح  دولت  تخصصی 
این است که تصویب آن طوالنی نشود و بعد 
از موافقت دولت به صورت الیحه به مجلس 
تقدیم خواهیم کرد. اگر قانون جامع وزارتخانه 
تصویب شود، قوانین، آیین نامه ها و مصوبات 
هیئت وزیران و هر سند قانونی که مغایر با 
این قانون است لغو می شود.« در حالی که 

ضرغامی از ارسال طرح قانون جامع به هیات 
دولت و مجلس در طول دو هفته آینده خبر 
داده بود، هنوز از جزئیات این قانون اطالعاتی 
میراث  حوزه های  ارشناسان  و  نشده  منتشر 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن را به 

بحث و نظر نگذاشته اند.
برای ضرغامی فرستاده  نامه ای که دیروز  در 
اما به تعلل وزارتخانه در تحویل الیحه  شده 
طرح  پیشنهاد  و  شده  اشاره  جامع  قانون 
»استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها« 
به این تعلل ربط داده شده و اضافه می کند 
که »نقاط قوت آن تقویت و نقاط ضعف آن 
با  نهایت  در  نامه  این  شد«.  خواهد  برطرف 
اشاره به اعالم وزیر میراث فرهنگی مبنی بر 
جامع  الیحه  نهایی سازی  برای  ضرب االجل 
وظایف و اختیارات وزارتخانه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در هیئت دولت، 
با تاکید بر تقدم ذاتی الیحه بر طرح اضافه 
می کند: »مقرر شد تا فرصتی برای تصویب 
این الیحه در دولت و ارسال آن به مجلس 
در  وزارتخانه  آن  امیدواریم  شود که  تعیین 
عملی  را  مهم  این  بواند  معین  مدت  این 
اقدامات  بتوانند  مجلس  نمایندگان  تا  کند 
کنند.«  نهایی  حوزه  این  در  را  قانون گذاری 
امیدواری شده که  ابراز  نیز  نامه  این  در آخر 
بتواند  دولت  و  مجلس  مشترک  اقدامات 
دهد که  قرار  حدی  در  را  حوزه  این  ظرفیت 
پیشنهادی  طرح  پیگیری  به  نیازی  دیگر 

نباشد. مجلس 

نماینده جیرفت از سوی دیگر می گوید: »اگر 
حتی امضاها تکمیل نشود، من فکر می کنم 
که  است  طوری  مجلس  در  جمعی  خرد 
باالخره در کمیسیون رد می@شود. به آقای 
پژمان فر هم گفته ام اگر بنا بر مطرح شدن این 
طرح در کمیسیون باشد، چند استاد دانشگاه 
را در روز بررسی می آورم و او باید به انتقادات 

جدی پاسخ دهد و از طرح دفاع کند.«

بعضی نمایندگان امضایشان را از طرح »استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها« پس گرفته اند

عقب نشینی از حراج تاریخ در مجلس
اعظمی، نماینده جیرفت در مجلس در گفت وگو با »پیام ما«: تعدادی از نمایندگان امضایشان را پس گرفته اند 
و در نامه ای از وزیر میراث فرهنگی خواستیم قانون جامع میراث فرهنگی را پیگیری کند

یک قدم برای نقشه 
باستان شناسی سیرجان

بخش  باستان شناسی  شناسایی  و  بررسی 
تکمیل  برای  سیرجان  شهرستان  زیدآباد 
در  سیرجان  شهرستان  باستان شناسی  نقشه 
روابط عمومی  گزارش  به  است.  انجام  حال 
پژوهشگاه میراث  فرهنگی و گردشگری، مریم 
صابری، سرپرست هیأت بررسی و شناسایی 
شهرستان  زیدآباد  بخش  باستان شناسی 
سیرجان در استان کرمان گفت: استان کرمان 
در حالی بخش وسیعی از نیمه جنوبی ایران 
را شامل می شود که این منطقه با وجود آثار 
و  تاریخی  از  پیش  دوره های مختلف  از  مهم 
تاریخی، تا یکی دو دهه پیش سهم ناچیزی 
از تاریخچه پژوهش های باستان شناسی ایران 
را به خود اختصاص داده بود، اما در دو دهه 
گذشته رفته رفته پژوهش های زیادی از جمله 
بررسی شناسایی و کاوش باستان شناسی در 
این استان انجام و آثار دوره های مختلف پیش 
از تاریخی و تاریخی شناسایی شده است. این 
با  سیرجان  شهرستان  افزود:  باستان شناس 
توجه به همسایگی با شهرستان نیریز در استان 
فارس نقش مهمی در تبادل فرهنگی دوره های 
باستان شناسی داشته است، از این رو بررسی 
ویژگی های  گرفتن  نظر  در  با  شهرستان  این 
و  گیاهی  پوشش  آبی،  منابع  زمین ریختی، 
جانوری به صورت جامع با شرق استان فارس و 
همچنین مناطق شرقی استان کرمان، می تواند 
چشم انداز خوب و مفیدی از تبادالت فرهنگی و 
تجاری در اعصار مختلف باستان شناسی داشته 
باشد. صابری با بیان  این که جوامع انسانی و 
جغرافیای طبیعی دو عامل عمده ای هستند که 
را تشکیل می دهند، گفت:  ساختار چشم انداز 
تاکنون در این زمینه در منطقه سیرجان و بخش 
زیدآباد بررسی و تحقیقی به صورت جامع انجام 
نگرفته است و نیاز به انجام پژوهشی همه جانبه 
می شود.سرپرست  احساس  منطقه  این  در 
هیأت بررسی و شناسایی باستان شناسی بخش 
زیدآباد گفت: بررسی بخش زیدآباد نخستین 
فصل از بررسی شناسایی این منطقه به منظور 
تکمیل نقشه باستان شناسی شهرستان سیرجان 
است که با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
با  انجام است و امیدوارم  گردشگری در حال 
توجه به بررسی های صورت گرفته هر چه زودتر 

نقشه باستان شناسی منطقه کامل شود.

دستگیری یک نفر 
به جرم حمل و نگهداری 
ادوات حفاری در رودبار

استان  میراث فرهنگی  یگان حفاظت  فرمانده 
شهرستان  در  نفر  یک  دستگیری  از  گیالن 
رودبار به اتهام حمل و نگهداری ادوات غیرمجاز 
حفاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
علی پور  محمد  گیالن،  استان  میراث فرهنگی 
با اعالم این خبر گفت: »با توجه به دریافت 
گزارش هایی مبنی بر حضور حفاران غیرمجاز در 
منطقه خورگام شهرستان رودبار عوامل پایگاه 
تعامل  با  منطقه  این  میراث فرهنگی  حفاظت 
اعزام  به موقعیت  انتظامی  و همکاری عوامل 
شدند.«او اضافه کرد: »عامالن حفاظتی اعزامی 
پس از تفتیش خودروی متهم موفق به کشف 
مربوطه شدند  ادوات  و  فلزیاب  دستگاه  یک 
از دستگیری و تشکیل پرونده  و متهم پس 
به منظور ادامه روند قانونی به مراجع قضایی 

شد.« معرفی 

در نامه ای که برای ضرغامی 
فرستاده شده به تعلل وزارتخانه 
در تحویل الیحه قانون جامع 
اشاره شده و پیشنهاد طرح 
»استفاده بهینه از اشیای 
باستانی و گنج ها« به این تعلل 
ربط داده شده است

نمایندگانی که امضایشان پای طرح »استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها« ثبت شده بود، رفته رفته در حال عقب نشینی اند. این 
طرح که دوم اردیبهشت به مجلس ارائه شده، از یک هفته پیش در صدر اخبار میراث فرهنگی کشور قرار گرفته و بسیاری را به اعتراض 
و نوشتن بیانیه واداشته است؛ باستان شناسان، انجمن های دانشجویی حوزه باستان شناسی و تاریخ، استادان دانشگاه ها، فعاالن این 
حوزه، گروه های مردمی و حتی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی. منتقدان این طرح در تمام یک هفته گذشته، در نامه ها و اظهاراتشان بارها 
اشاره به واژه »گنج« را تاسف آور دانسته اند و تالش برای تجاری سازی حفاری ها و قانونی کردن خرید و فروش اشیای تاریخی را خطرناک 
و خالف قانون خوانده اند. این انتقادات به گوش نمایندگان مجلس رسیده است، چنان که نماینده جیرفت در گفت وگو با »پیام ما« از 
درخواست حذف امضای بعضی نمایندگان خبر می دهد و از سوی دیگر نماینده مشهد که این طرح را نوشته، نامه ای به وزیر میراث فرهنگی 

فرستاده به طور ضمنی از ملغی شدن این طرح در صورت پیگیری قانون جامع میراث فرهنگی نوشته است.

نماینده جیرفت می گوید: اگر 
حتی امضاها تکمیل نشود، 

من فکر می کنم خرد جمعی در 
مجلس طوری است که باالخره 

در کمیسیون رد می شود. به 
آقای پژمان فر هم گفته ام اگر 
بنا بر مطرح شدن این طرح 

در کمیسیون باشد، چند استاد 
دانشگاه را در روز بررسی 

می آورم و او باید به انتقادات 
جدی پاسخ دهد و از طرح 

دفاع کند

|  
ی

الم
س

ی ا
ورا

ش
س 

جل
 م

 |

گرمای شدید افرادی را که تجهیزات 
سرمایشی ضعیف دارند یا به 
حساسیت های فصل گرم دچار 
هستند در معرض خطر قرار می دهد

بدون مرز

هشدار گرمای بی سابقه در جنوب آمریکا
موج  از  آمریکا  هواشناسی  ملی  سازمان 
واقع  تگزاس  ایالت  در  بی سابقه  گرمای 
اختالالتی  داد که  خبر  این کشور  جنوب  در 
پی  در  ایالت  این  برِق  اصلی  شبکه  در  را 
هفته  آخر  تا  تشدید گرما  احتمال  و  داشته 

سازمان  ایسنا،  گزارش  به  است.  داده  را 
ملی هواشناسی آمریکا پیش بینی کرده بود 
و گسترده ،  زودرس  فصلی  موج گرمای  که 
باعث افزایش کم سابقه دمای هوا در منطقه 
و  شنبه  روزهای  در  وورت"  "داالس-فورت 

درجه   37.7 تا  )بین36.1  می شود  یکشنبه 
در  دما  پیش بینی ها،  طبق  و  سانتی گراد( 
سراسر هفته آینده همچنان باال خواهد بود.
در پی این افزایش ناگهانی دمای هوا، شش 
نیروگاه به شکل غیرمنتظره ای از مدار خارج 

شده و مسئوالن شبکه اصلی برق تگزاس از 
اهالی این ایالت خواسته اند تا در موج محتمل 
گرمای آخرهفته در مصرف برق صرفه جویی 
کنند.در بیانیه سازمان ملی هواشناسی آمریکا 
با توجه به گرمای بی سابقه هوا  آمده است: 
به  را  تگزاس  در سراسر  تقاضای مصرف  که 
مسئوالن  است،  برده  باال  بی سابقه ای  میزان 
محلی تالش می کنند تا اهالی تگزاس به برق 

باشند هرچند  موردنیازشان دسترسی داشته 
برقی  وسایل  از  که  شده  خواسته  مردم  از 

نکنند. پرمصرف تر استفاده 
هواشناسی  سازمان  ایندیپندنت،  گزارش  به 
فدرال هشدار داده است: گرمای شدید افرادی 
را که تجهیزات سرمایشی ضعیف دارند یا به 
در  هستند  دچار  گرم  فصل  حساسیت های 

معرض خطر قرار می دهد.

    برابر آراء صادره هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
بالمعارض متقاضیان محرز  و  راور تصرفات مالکانه 
امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات   . است  گردیده 
در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
اعتراض  شده   اعالم  آرا  به  ذینفع  اشخاص  که 
داشته باشند بایداز تاریخ انتشار آگهی ودرروستاها 
ازتاریخ الصاق درمحل  به مدت دو ماه اعتراض خود 
معترض  رسیداخذنمایند،  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  بایدظرف 
عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم   به  ،مبادرت 
محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت 
محل تحویل دهددراین صورت اقدامات ثبت موکول 
در  است  بدیهی  است.  دادگاه  قطعی  ارائه حکم  به 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  ارائه  یاعدم 
به  مبادرت  مقررات  طبق  ثبت   اداره  محل  عمومی 
صدور سند مالکیت خواهد کرد .صدورسند مالکیت 

نیست.  دادگاه  متضرربه  مراجعه  از  مانع 
بخش 18 کرمان:

و  شناسنامه  به  راوری  آبادی  علی  محسن  1-آقای 
شماره ملی 321006326۵ صادره راور  فرزند حسین 
به  محوطه   ششدانگ  کل  از  مشاع  دانگ   1/۵ در 
فرعی   3 شماره  پالك  مترمربع   111/8 مساحت 
بخش  مصلی   خیابان  راور  در  واقع  از178-اصلی 
18 كرمان خریداری از مالک رسمی احمد دیلمقانی 
بنچاق( محرزگردیده  الواسطه )فاقد  پناه مع  یزدان 

است.
2-آقای رضا علی آبادی راوری به شناسنامه و شماره 
ملی 321002۴68۵ صادره راور  فرزند حسین در 1/۵ 

دانگ مشاع از کل ششدانگ محوطه  به مساحت 
111/8 مترمربع پالك شماره 3 فرعی از178-اصلی 
كرمان   18 بخش  مصلی   خیابان  راور  در  واقع 
خریداری از مالک رسمی احمد دیلمقانی یزدان پناه 

مع الواسطه )فاقد بنچاق( محرزگردیده است.
به  راوری  آبادی  علی  محمد  آقای   -3
راور   صادره   32100۴3302 ملی  و شماره  شناسنامه 
فرزند حسین در 1/۵ دانگ مشاع از کل ششدانگ 
شماره  پالك  مترمربع   111/8 مساحت  به  محوطه  
مصلی   خیابان  راور  در  واقع  از178-اصلی  فرعی   3
احمد  رسمی  مالک  از  خریداری  18 كرمان  بخش 
بنچاق(  )فاقد  الواسطه  مع  پناه  یزدان  دیلمقانی 

محرزگردیده است.
۴-آقای مصطفی علی آبادی راوری به شناسنامه و 
شماره ملی 321000719۵ صادره راور  فرزند حسین 
به  محوطه   ششدانگ  کل  از  مشاع  دانگ   1/۵ در 
فرعی   3 شماره  پالك  مترمربع   111/8 مساحت 
بخش  مصلی   خیابان  راور  در  واقع  از178-اصلی 
18 كرمان خریداری از مالک رسمی احمد دیلمقانی 
بنچاق( محرزگردیده  الواسطه )فاقد  پناه مع  یزدان 

است.
۵-آقای محمود پور تقی آبادی به شناسنامه شماره 
راور  فرزند  8 و شماره ملی 321976۵696 صادره 
عباس در سه دانگ مشاع از کل ششدانگ محوطه 
پالك  مترمربع   108 مساحت  به  منزل  به  متصل 
راور خیابان  در  واقع  از280-اصلی  فرعی   ۴0 شماره 
مصلی  بخش 18 كرمان خریداری از مالک رسمی 
عباس جبار زاده کرباسی مع الواسطه )فاقد بنچاق( 

محرزگردیده است.
به شناسنامه شماره  راوری  6-خانم کشور رستمی  
1290 و شماره ملی 32197۵30۴3 صادره راور  فرزند 
محوطه  ششدانگ  کل  از  مشاع  دانگ  سه  در  اکبر 

پالك  مترمربع   108 مساحت  به  منزل   به  متصل 
راور خیابان  در  واقع  از280-اصلی  فرعی   ۴0 شماره 
مصلی  بخش 18 كرمان خریداری از مالک رسمی 
عباس جبارزاده کرباسی مع الواسطه )فاقد بنچاق( 

محرزگردیده است.
7-خانم فاطمه حسینی حتکنی به شناسنامه شماره 
182 و شماره ملی 32198128۵6 صادره راور  فرزند 
سید صالح در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
از3۵0-اصلی  فرعی   2 شماره  پالك  مترمربع   ۴30
واقع در راور خیابان قدس کوچه خسروی  بخش 18 
از مالک رسمی یداله رشیدی مع  كرمان خریداری 

الواسطه )فاقد بنچاق( محرزگردیده است.
8-آقای رضا صادقی کهنی به شناسنامه شماره 2001 
فرزند  راور   صادره   32199687۵9 ملی  شماره  و 
یک  ششدانگ  کل  از  مشاع  دانگ  سه  در  حسین 
باب خانه  به مساحت 3۵6 مترمربع پالك شماره 2 
فرعی از۵96-اصلی واقع در راور خیابان امام کوچه 
پشت تاالر معلم  بخش 18 كرمان خریداری از مالک 
رسمی محمد حسینی پور مع الواسطه )فاقد بنچاق( 

محرزگردیده است.
ملی  شماره  و  شناسنامه  به  رزین  رضیه  9-خانم 
3210002۵92 صادره راور  فرزند داود در سه دانگ 
مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
از۵96-اصلی  فرعی   2 شماره  پالك  مترمربع   3۵6
معلم   تاالر  پشت  امام کوچه  خیابان  راور  در  واقع 
محمد  رسمی  مالک  از  خریداری  18 كرمان  بخش 
حسینی پور مع الواسطه )فاقد بنچاق( محرزگردیده 

است.
شناسنامه   به  راوری  نژاد  شمسی  تیمور  10-آقای 
ملی 32196۴7766 صادره  و شماره  شماره 693۵ 
به  محوطه   ششدانگ  در  آقا  شمع  فرزند  راور  
فرعی   16 شماره  پالك  مترمربع   36/70 مساحت  

)ع(    رضا  امام  خیابان  راور  در  واقع  از122۴-اصلی 
بتول  رسمی  مالک  از  خریداری  18 كرمان  بخش 

فخری بال واسطه محرزگردیده است.
شناسنامه  به  راوری  آبادی  علی  عصمت  11-خانم 
راور   32199069۴1 صادره  ملی  شماره 188و شماره 
به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  غالمرضا  فرزند 
فرعی   11 شماره  پالك  مترمربع   261/22 مساحت 
از1720-اصلی واقع در راور خیابان گلزار کوچه شماره 
20 بخش 18 كرمان خریداری از مالک رسمی علی 
بنچاق( محرزگردیده  الواسطه )فاقد  پناه مع  یزدان 

است.
12-آقای حسین اسکندری سنجدکی به شناسنامه 
شماره ۴ و شماره ملی ۵61996۵309 صادره بهاباد  
فرزند رجبعلی در سه دانگ مشاع از کل ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 318/۴0 مترمربع پالك 
شماره 3 فرعی از1799-اصلی واقع در راور خیابان 
گلزار کوچه شماره 2۴ بخش 18 كرمان خریداری از 
مالک رسمی عبدالحسین حسینی بقایی راوری مع 

الواسطه )فاقد بنچاق( محرزگردیده است.
شماره  شناسنامه  به  آبادی  جالل  فاطمه  13-خانم 
فرزند  راور   3219926800 صادره  ملی  و شماره   1۴
یک  ششدانگ  کل  از  مشاع  دانگ  سه  در  حسین 
پالك  مترمربع   318/۴0 مساحت  به  خانه   باب 
شماره 3 فرعی از1799-اصلی واقع در راور خیابان 
گلزار کوچه شماره 2۴  بخش 18 كرمان خریداری از 
مالک رسمی عبدالحسین حسینی بقایی راوری مع 

الواسطه )فاقد بنچاق( محرزگردیده است.
شناسنامه  به  راوری  آبادی  علی  مجتبی  1۴-آقای 
شماره 2۵ و شماره ملی 321993۵۵2۴ صادره راور  
فرزند قدیراله در سه دانگ مشاع از کل ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 332/20 مترمربع پالك 
شماره ۵02 فرعی مفروز از ۵۴ فرعی از189۴-اصلی 
روبروی مسجد  راور خیابان شهدای سرباز  در  واقع 
از  خریداری  18 كرمان  بخش  الحجج)ع(   ثامن 
مالک رسمی غالمعباس رستمی مع الواسطه )فاقد 

بنچاق( محرزگردیده است.
شناسنامه  به  راوری  زحمتکش  فهیمه  1۵-خانم 
صادره   3219933688 ملی  شماره  و   ۴8۵ شماره 
کل  از  مشاع  دانگ  سه  در  حسین  فرزند  راور  
 332/20 مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ 
مترمربع پالك شماره ۵02 فرعی مفروز از ۵۴ فرعی 
سرباز  شهدای  خیابان  راور  در  واقع  از189۴-اصلی 
روبروی مسجد ثامن الحجج)ع(  بخش 18 كرمان 
مع  رستمی  غالمعباس  رسمی  مالک  از  خریداری 

الواسطه )فاقد بنچاق( محرزگردیده است.
16-آقای حسن عبدالهی خلیل آباد به شناسنامه  و 
شماره ملی 3210027۵01 صادره راور  فرزند حسین 
به مساحت 222/70  باب خانه   در ششدانگ یک 
مترمربع پالك شماره ۵03 فرعی مفروز از 27 فرعی 
)ع(  رضا  امام  خیابان  راور  در  واقع  از189۴-اصلی 
18 كرمان  بخش  انتهای کوچه    ۴۵ شماره  کوچه 
مع  فخری  ابوالحسن  رسمی  مالک  از  خریداری 

الواسطه )فاقد بنچاق( محرزگردیده است.
17-خانم نرگس روحانی راوری به شناسنامه شماره 
7۴ و شماره ملی 3219977030 صادره راور  فرزند 
مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  محمود 
186/70 مترمربع پالك شماره ۵0۴ فرعی مفروز از 
۴6 فرعی مکرر  از189۴-اصلی واقع در راور خیابان 
راوری  بخش 18 كرمان  ابوذر کوچه شهید خواجه 
مع  فخری  ابوالحسن  رسمی  مالک  از  خریداری 

الواسطه )فاقد بنچاق( محرزگردیده است.
18-خانم فاطمه کرامتی به شناسنامه شماره ۵19 و 
شماره ملی 321993۴021 صادره راور  فرزند غالمرضا 
در چهاردانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  
نیمه ساز به مساحت 232/۵0 مترمربع پالك شماره 
۵0۵ فرعی مفروز از 27 فرعی  از189۴-اصلی واقع 
 18 بخش   10 شماره  کوچه  سرباز  خیابان  راور  در 
ابوالحسن فخری  از مالک رسمی  كرمان خریداری 

مع الواسطه )فاقد بنچاق( محرزگردیده است.
و  شناسنامه  به  خورندی  محمودی  رقیه  19-خانم 

شماره ملی 32101۴1721 صادره راور  فرزند مهدی 
خانه   باب  یک  کل ششدانگ  از  مشاع  دودانگ  در 
نیمه ساز به مساحت 232/۵0 مترمربع پالك شماره 
۵0۵ فرعی مفروز از 27 فرعی  از189۴-اصلی واقع 
 18 بخش   10 شماره  کوچه  سرباز  خیابان  راور  در 
ابوالحسن فخری  از مالک رسمی  كرمان خریداری 

مع الواسطه )فاقد بنچاق( محرزگردیده است.
20-آقای محمدرضا محمودی خورندی به شناسنامه 
و شماره ملی 321008870۵ صادره راور  فرزند علی 
در ششدانگ یک باب خانه  نیمه ساز به مساحت 
 ۵ از  مفروز  فرعی   320 شماره  پالك  مترمربع   300
بلوار  آباد  تقی  راور  در  واقع  از189۵-اصلی  فرعی  
كرمان   18 بخش  جدید  شهرک  سلیمانی  شهید 
و  نظری  رضا  محمد  رسمی  مالک  از  خریداری 

حمیدرضا نظری بال واسطه محرزگردیده است.
21-آقای ایمان هدایتی به شناسنامه شماره 290 و 
داود  فرزند  راور   ملی 3219931731 صادره  شماره 
به مساحت   ای  باغ پسته  در ششدانگ یک قطعه 
687۵ مترمربع پالك شماره 3۵ فرعی مفروز از یک 
خوش  اراضی  راور  در  واقع  از1898-اصلی  فرعی  
مالک  از  خریداری  18 كرمان  بخش  آباد   خوش 
رسمی احمد کرباسی راوری بال واسطه محرزگردیده 

است.
22-آقای ایمان هدایتی به شناسنامه شماره 290 و 
داود  فرزند  راور   ملی 3219931731 صادره  شماره 
به مساحت   ای  باغ پسته  در ششدانگ یک قطعه 
از  مفروز  36فرعی  شماره  پالك  مترمربع   1۵۴۴3
یک فرعی  از1898-اصلی واقع در راور اراضی خوش 
مالک  از  خریداری  18 كرمان  بخش  آباد   خوش 
رسمی احمد کرباسی راوری بال واسطه محرزگردیده 

است.
23-آقای ایمان هدایتی به شناسنامه شماره 290 و 
داود  فرزند  راور   ملی 3219931731 صادره  شماره 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  
361۵ مترمربع پالك شماره 37 فرعی مفروز از یک 

خیابان  انتهای  راور  در  واقع  از1898-اصلی  فرعی  
18 كرمان  بخش  آباد   خوش  خوش  اراضی  گلنار 
بال  راوری  احمد کرباسی  مالک رسمی  از  خریداری 

واسطه محرزگردیده است.
و  به شناسنامه  راوری  زراعت حرفه  علی  2۴-آقای 
محمد  فرزند  راور   صادره   3210011001 ملی  شماره 
به مساحت  26۵/۵0  باب خانه  در ششدانگ یک 
مترمربع پالك شماره ۵86 فرعی مفروز از 8 فرعی  
از19۴2-اصلی واقع در راور خیابان امام )ره( کوچه 
از  خریداری  كرمان   18 بخش  یاسمن  فرعی  الله 
احمد  و  کرباسی  حسین  محمد  رسمی  مالکین 
محرزگردیده  بنچاق(  )فاقد  الواسطه  مع  کرباسی 

است.
شناسنامه  به  راوری  یزدی  پور  سکینه  2۵-خانم 
راور  شماره 198و شماره ملی 3219819۴۵1 صادره 
فرزند هاشم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
189/۵0 مترمربع پالك شماره 600 فرعی مفروز از 8 
فرعی  از19۴2-اصلی واقع در راور خیابان امام )ره( 
کوچه الله فرعی یاسمن بخش 18 كرمان خریداری 
احمد  و  حسین کرباسی  محمد  رسمی  مالکین  از 
محرزگردیده  بنچاق(  )فاقد  الواسطه  مع  کرباسی 

است.
26-آقای ادریس جعفری به شناسنامه شماره 269 
فرزند  کرمان  صادره   2992870129 ملی  شماره  و 
داود در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  287 
 1۵9 از  مفروز  فرعی   81۵ شماره  پالك  مترمربع 
معلم  خیابان  راور  در  واقع  از20۵7-اصلی  فرعی  
کوچه شماره 9 بخش 18 كرمان خریداری از مالکین 
رسمی عباس یزدان پناه و محمد رضا یزدان پناه مع 

الواسطه )فاقد بنچاق( محرزگردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:  سه شنبه 1۴01/2/27                    
تاریخ انتشار نوبت دوم:    چهارشنبه   1۴01/3/11           
مرتضی کاربخش راوری - رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک راور
شناسه آگهی 1۳1۸۸۰2

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده 1۳آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2289   | سه شنبه 27 اردیبهشت 1۴01  |4 چارسوق

در مراسم اختتامیه جایزه انرژی ایران انجام شد:  

رونمایی از رمزارز بنیاد جهانی انرژی
بنیانگذار و رئیس بنیاد جهانی انرژی: در هر سفر به ایران بیش از پیش متقاعد می شوم که ما می توانیم 

در این کشور برای اقداماتی در حوزه انرژی برنامه ریزی کنیم

 بخش صنعت در زمین، بیش 
از یک سوم گازهای گلخانه ای 
را تولید می کند، بنابراین همه 

باید دست به دست هم دهیم 
تا اجرای هر طرح پایداری را به 

سرانجام برسانیم

با وجود اینکه در آغاز به کار 
بنیاد جهانی انرژی، عنوان و 

عبارت پایداری موضوعی بود  
که اساسا با استقبال مواجه 

نمی شد اما امروز ما بیش از 
3000 طرح پایدار از سراسر 

کشورهای جهان را داریم که 
تمرکز بر پایداری منابع دارند

|  
ما

م 
پیا

  |

یک میلیون هکتار از 
جنگل های هیرکانی دارای 
طرح جنگل داری است 

طرح های  اجرای  هم اندیشی  نشست 
مدیریت  طرح  تهیه  و  حفاظتی  فنی، 
حضور  با  هیرکانی  جنگل های  پایدار 
منابع  سازمان  رئیس  منصور  مسعود 
اساتید  و  کشور  آبخیزداری  و  طبیعی 
شد. برگزار  تحقیقات  بخش  و  دانشگاه 

به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان منابع 
اقدامات  گفت:  منصور  مسعود  طبیعی، 
نیازمند  تمامی اکوسیستم  در  سازمان 
بدون  قطعًا کارمان  و  است  بررسی  و  نقد 
راهکار  ارائه  و  تذکرات  و  نیست  اشکال 
تحقیقات  و  دانشگاه  بخش  سوی  از 
باشد. راهگشا  جنگل  آینده  برای  می تواند 

او افزود: تمام دل مشغولی ما این است 
صورت  طبیعی  منابع  از  خوبی  دفاع  که 
بگیرد و در این مسیر تمام سعی و تالش 
هدایت  سکان  مسئولی که  است  این  بر 
منابع طبیعی را در سطح ستاد و استان ها 
بر عهده می گیرد فردی متخصص و آشنا 
باشد. با مسائل  و مشکالت منابع طبیعی 

و  طبیعی  منابع  سازمان  رئیس 
منابع  قانون  در  گفت:  کشور  آبخیزداری 
منابع  است که  آمده   13۴6 سال  طبیعی 
و  جنگل  مختلف  بخش های  در  طبیعی 
مرتع باید تابع طرح باشد و اکنون حدود 
از جنگل های هیرکانی  یک میلیون هکتار 
تالش  و  است  جنگل داری  طرح  دارای 
سازمان بر این است که تمامی عرصه های 
و مجری طرح  دارای طرح  منابع طبیعی 

باشد.
طبیعی  منابع  وقتی  کرد:  تصریح  منصور 
از  بسیاری  باشد  مجری  و  طرح  دارای 
با حضور  حفاظتی  لحاظ  به  آن  مشکالت 

می شود. مرتفع  عرصه  در  مجری 
ادامه  در  طبیعی  منابع  سازمان  رئیس 
منابع  در  حفاظتی  اقدامات  تشدید  به 
و  اشاره کرد  مرتع  و  جنگل  بویژه  طبیعی 
گفت: استفاده و بهره گیری از فناوری های 
از  و  گرفته  قرار  کار سازمان  در دستور  نو 
 16 در  کنون  تا  گذشته  سال  از  رو  این 
استان کشور با بی سیم دیجیتال از منابع 
طبیعی حفاظت می شود و این پوشش تا 
در  سال  پایان  تا  و  استان   21 به  مهرماه 

می شود. انجام  تمامی استان ها 
کلیه  کرد:  اشاره  همچنین  منصور 
سیستم  به  اکنون  حفاظتی  خودروهای 
ستاد  از  و  است  شده  متصل  جی پی اس 
هر  می شود که  مشخص  و  رصد  سازمان 
قرار  ماموریتی  و  مسیر  چه  در  خودرو 

. ند گرفته ا
او گفت: از سال 8۵ که یگان حفاظت در 
سازمان راه اندازی شده دارای تشکیالت و 
پست سازمانی نبوده و اکنون 1800 پست 
جنگلبان  جنگلبان،  پست  به  سازمانی 
شده  تبدیل  مسئول  جنگلبان  و  راننده 
در سراسر  یگان حفاظت   اکنون  و  است 
پست  متحدالشکل،  لباس  دارای  کشور 
است. شده  اداری  تشکیالت  و  سازمانی 

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
منابع  تمامی عرصه های  شد:  یادآور  کشور 
حفاظتی  لحاظ   به  استان ها  در  طبیعی 
بلوک بندی شده و برای هر یک از بلوک ها 
نیرو تعیین شده  بر اساس نرم حفاظتی 
که  نیست  معنا  بدان  این  البته  است. 
مشکالت حفاظتی وجود ندارد اما حفاظت 
در تمامی استان ها اکنون ساماندهی شده 
است. به عنوان مثال در حوزه استحفاظی 
جنگل عباس@آباد اکنون مشخص است 
حوزه  در  حفاظتی  نیروی  تعداد  چه  که 

هستند. مستقر  استحفاظی 
هیرکانی  جنگل های  کنار  در  گفت:  او  
است،  اهمیت  پر  بسیار  ما  برای  که 
 1.۴ که  دارد  قرار  زاگرس  جنگل های 
و  بیماری  به  آلوده  آن  هکتار  میلیون 
در  هم  زاگرس  حوزه  در  و  است  آفات 
ستاد  جدید  دولت  در  هم  و  قبل  دولت 
معاون  ریاست  به  زاگرس  جنگل  نجات 
و  شد  تشکیل  جمهوری  ریاست  اول  
تخریب  کاهش  برای  قوی  اراده  اکنون 
سازمان  و  دولت  در  زاگرس  جنگل های 
جنگل های  از  حمایت  سند  و  دارد  وجود 
زاگرس تهیه شده است.راه اندازی پویش 
و  توسعه  قوی،  ایران  و  سرسبز  ایران 
گسترش طرح زراعت چوب برای کاهش 
حمل  سامانه  اندازی  راه  جنگل،  بر  فشار 
بود که  از جمله موضوعاتی  چوب و غیره 
در  کشور  طبیعی  منابع  سازمان  رئیس 
را  آن  تحقیقات  و  دانشگاه  اساتید  دیدار 

کرد. مطرح 
جنگل  پیشکسوتان  و  دانشگاه  اساتید 
نوع مدیریت  با  رابطه  در  این نشست  در 
فنی  طرح های  اجرای  نحوه  و  جنگل  بر 
و  داشته  متفاوتی  نظرات  حفاظتی  و 
جمع  هم اندیشی  نشست  این  پایان  در 
این  شد  مقرر  و  گرفته  صورت  بندی 
جمعی  خرد  از  مندی  بهره  با  جلسات 
کماکان  بهتر  نتیجه  به  دستیابی  برای 

باشد. داشته  ادامه 

جایزه انرژی گلوب ایران از میان 22 طرح برتر 
و نامزد دریافت جایزه، به 7 طرح برتر به عنوان 
آب،  هوا،  زمین،  زمینه های  در  نخست  رتبه 
ساختمان  بانوان،  و  جوانان  انرژی،  یا  آتش 
پایدار و استارت آپ جایزه اهدا شد و از سایر 
به  تقدیر  نهایی،  طرح های کاندیدا در مرحله 
عمل آمد. همچنین براساس آرای عمومی و 
مردمی شرکت سامانه راهکار دلفین اسپادانا 
مصرف  و  هوا  آلودگی  کاهش  طرح  با  که 
انرژی با تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل 
برنده بخش هوا نیز شده بود؛ به عنوان برنده 
برنده ها انتخاب شد تا در کنار همتایان خود 
از سایر کشورها با حضور در سازمان ملل  مقر 

وین طرح خود را معرفی کند.
ولف گان نومن، بنیان گذار بنیاد جهانی انرژی، 
بازرگانی جهانی،  اتاق  کریستف لیت رئیس 
طارق ایمتراه،  رئیس بخش انرژی یونیدو، 

اتحادیه  آب و هوای  سفیر  فرش  الکساندر 
سرایداریان  مجید  و  میون  اروپا، کریستوفر 
از سخنرانان ویژه این برنامه بودند. همچنین 
و  هندوستان   پارلمان  نماینده  مانکا گاندی 
پایدار ملل  ایک دبیرکل شهرهای  آین  کری 
متحد، به شکل ویدیوکنفرانسی در این برنامه 

کردند. سخنرانی 
بنیانگذار و رئیس بنیاد جهانی انرژی در این 
برنامه گفت: با وجود اینکه در آغاز به کار ما، 
بود  که  موضوعی  پایداری  عبارت  و  عنوان 
اساسا با استقبال مواجه نمی شد اما امروز ما 
بیش از 3000 طرح پایدار از سراسر کشورهای 
منابع  پایداری  بر  تمرکز  داریم که  را  جهان 

دارند.
به  سفر  هر  در  داد:  ادامه  نومن  گان  ولف 
ما  از پیش متقاعد می شوم که  ایران بیش 
را  بسیاری  اقدامات  این کشور  در  می توانیم 

متصور شویم و برای آن ها برنامه ریزی کنیم. 
به  می توانیم  هم  با کمک  می کنم  فکر  من 
راه حل هایی دست پیدا کنیم که تضمین کننده 
مسائلی که  از  یکی  باشد.  فرزندانمان  آینده 
در بنیاد و در این جایزه بر آن تمرکز می کنیم 
بحث تامین مالی طرح هایی است که بررسی 
می کنیم. بنابراین فکر می کنم امروز و اینجا 

بود. اتفاق بزرگ خواهد  شروع یک 
نیز در سخنانی  انرژی یونیدو  رئیس بخش 
آنچه محور توجه  برنامه گفت:  این  کوتاه در 
و  آن  مشابه  برنامه های  و  برنامه  این  در  ما 
همین طور در سازمان ماست، رفع چالشی  به 
نام رقم خوردن سناریوی یکی و نیم درجه ای 

است. زمین  گرمایش 
دکتر طارق ایمتراه ادامه داد: اهمیت اجرایی 
طرح هایی که امروز آن ها را بررسی می کنیم 
بخش  بدانیم  که  می شود  مشخص  زمانی 

صنعت در زمین، بیش از یک سوم گازهای 
گلخانه ای را تولید می کند. بنابراین همه باید 
دست به دست هم دهیم تا اجرای هر طرح 

پایداری را به سرانجام برسانیم.
دوره های  مانند  برنامه  بخش  مهم ترین 
دریافت  طرح های کاندیدای  معرفی  گذشته 
جایزه و در نهایت تقدیر از نفرات برتر  هر یک 

بود. گروه ها  از 
جهانگیر  به  اول،  نفر  جایزه  زمین  گروه  در 
عرب از منجیل در گیالن و برای طرح افزایش 
کاشت  اجرای  با  زمین  کارایی  و  بهره وری 
سوپر متراکم درختان زیتون در وسعت 800 
هکتار رسید. انجمن محیط زیستی »گه الی« 
اورامان با طرح احیا و بازرویانی درختان َبنه 
و ارغوان و خسرو سلجوقی با طرح فرآوری 
قرمز  کرم  از  استفاده  با  مبدا  از  پسماند 
کالیفرنیایی و تولید ورمی کمپوست دو نامزد 

بودند. بخش  این  جایزه  دریافت  دیگر 
دلفین  راهکار  هوا، شرکت سامانه  در بخش 
اسپادانا با طرح کاهش الگوی هوا و مصرف 
انرژی با تحول دیجیتال در صنعت حمل ونقل 

جایزه نفر اول را کسب کرد.
طرح  با  رایان  پرتوتاب  شرکت  همچنین  
سامانه کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت 
اشیا و هوش مصنوعی و سامانه هوشمند ضد 
سرمازدگی باغات و اراضی کشاورزی دو نامزد 

دیگر دریافت جایزه بودند.
جایزه نفر اول بخش آتش به شرکت سامان 
هوشمند  سیستم  طرح  با  اصفهان  انرژی 
رسید  موتورخانه  و گرم  آب سرد  باالنسینگ 
طرح  با  نوین  کاشان  فوالد  شرکت  از  و 
تامین  منظور  به  نور خورشید  انعکاس دهنده 
و   ساختمان  پایین  طبقات  در  طبیعی  نور 
درصدی   20 تامین  برای  مشهد  شهرداری 
نیروگاه  از  ساختمان هایش  موردنیاز  انرژی 

شد. تقدیر  سقف،  در  خورشیدی 
محفوظ  به  نیز  آب  بخش  اول  نفر  جایزه 
منطقه  در  چال  برف  بازسازی  برای   ادولی 
اورامان رسید و از  کوروش کمالی برای طرح 
مناطق کوهستانی  در  مه  از  آب   استحصال 
و مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان در کرمان به 
منظور تامین آب پایدار صنعت فوالد تقدیر شد.
مسکونی  برج های  طرح  با  کامل نیا  حامد 
سبز کوثر  و مسعود کریمان و شیوا کریم پور 
براساس چرخه  مانوستیک، طراحی  با طرح 
پایدار  ساختمان  بخش  تقدیرشدگان  عمر، 
بودند و جایزه نفر نخست این بخش به شرکت 
برج  طرح  با  جنوب  مسکن  سرمایه گذاری 
با 18 طبقه در شیراز رسید. مسکونی مثلث 

بخش جوانان و بانوان تنها بخشی از برنامه  
بود که ۴ نامزد دریافت جایزه داشت. محبوبه 
دست بافت  پوشاک  تولید  طرح  با  رحیمی 
موسسه  بیابانک،  و  خور  از  طبیعی  الیاف  با 
متصل  کدنویسی  آموزش  مدرسه  کاریار: 
موسسه  ماندگار  ندای  موسسه  کار،  بازار  به 
سرپرست  زنان  توانمندسازی  و  کارآفرینی 
خانوار از دروازه غار تهران، نامزدهای دریافت 
جایزه این بخش بودند که جایزه نفر اول به 
رئوف آذری با طرح آموزش صلح و دوستی 
بمباران  قربانی  شهر  نخستین  سردشت،  در 

رسید. جهان  شیمیایی 
با  کدیور  مرضیه  استارت آپ ها  بخش  در 
با  بامبو  بر  مبتنی  مواد  توسعه  استارت آپ 
کارایی باال از طریق فرآیند تراکم برنده طرح 
منشور  استارت آپ های  همچنین  شد.  برتر 
شهرهای آینده با ایده ابتکار ذهنیت زیست 
راه حل های  نوجوانان:  و  کودکان  برای  بومی 
اکبریان  آینده و سعید  پایدار برای شهرهای 
با استارت آپ نیروبان فعال در زمینه کنترل و 

شدند. تقدیر  نیز  برق  مصرف  کاهش 
در این دوره عالوه بر پروژه های بزرگ توجه 
جایزه به سمت کسب وکارها و استارت آپ های 
اجتماعی  دغدغه های  با  و  محلی  و  خرد 
کسب وکارهای  برای  برابر  فرصت  امکان  تا 
پایدار فراهم شود. با توسعه  خالقانه همسو 

| پیام ما | جایزه انرژی گلوب ایران، با هدف جذب طرح های پایداری با حضور میهمانان بین المللی و ملی در جزیره کیش و به عنوان 
بزرگترین جایزه در حوزه توسعه پایدار ایران برگزار شد. در بخشی از این برنامه از رمزارز بنیاد توسعه انرژی به شکل رسمی رونمایی شد 
و همچنین این رمز ارز به عنوان بخشی از هدایا به برندگان تعلق گرفت. رمز ارز بنیاد توسعه انرژی با عنوان SGCR   برای استخراج 

نیاز به صرف برق ندارد.

ثبتی  قانون تعیین تكلیف وضعیت  اول موضوع  برابر رای شماره 1۴0160319012000130 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات 

از  مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمدمهدی حكیمی فرزند اكبر بشماره شناسنامه 100 صادره 
سیرجان در یك باب خانه به مساحت 163مترمربع پالك۵88 اصلی واقع در اباده بخش 36 کرمان 
به منظور  آباده (محرز گردیده است.لذا  از مالك رسمی آقای محمد علییزدیانی )یزدی  خریداری 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 :1۴01.02.27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01.03.11

برابر رای شماره 1۴0160319012000027 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای جواد جوان لری فرزند عیسی بشماره شناسنامه ۴6 صادره از در 
یك باب خانه به مساحت2۴۵/18 مترمربع پالك 988 اصلی واقع در ابتدای جاده حجت آباد بلوار 
شهید سلیمانی بخش 36 کرمان خریداری از مالك رسمی آقای احمد شباهتی محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 :1۴01.02.27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01.03.11

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائین نامه تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

محمد آرمان پور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی 1۳1۹۰۰۶ 

محمد ارمان پور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان
شناسه آگهی 1۳1۸۹۹۹
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آگهی مفقودی 

سواری  خودروی  سبز  برگ 
 ۴۰۵GLX-XU۷ مدل   پژو 
موتور   شماره  به   1۳۹۵ مدل 
12۴K۰۸۵۸1۵۹  به شماره شاسی  
به    NAAM۰1CE۹GK۴1۷۶۳۸

ب   ۵1۶ ایران   ۷۹ پالك  شماره 
۷1 به نام آقای داود نوری مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.

 برگ سبز )شناسنامه(خودرو سواری 
سیستم پژو تیپ پارس به رنگ نقره 
شماره  مدل1۳۸۵به  متالیک  ای 

انتظامی ۴۴۹س2۷ ایران 2۴
و به شماره موتور 12۴۸۵۰۸۰۰۶۸

شماره شاسی 1۹۳۶۰۷۸2
به نام قمر موثق پور مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد
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 بو
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هگ

 ک
ن

وی
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آگهی مزایده نوبت اول
به موجب اجرائیه کالسه 0000۵82 از اجرای احکام شعبه 
از شعبه سوم دادگاه  دوم حقوقی دادگستری بم صادره 
رئیسی  بهاره  علیه  و  بادی  آب  رئیسی  هاجر  له  بم  حقوقی  عمومی 
مهرداد  )فرزندان مرحوم  بادی  آب  رئیسی  رفیع  بادی - محمد  آب 
(- محمد رئیسی - پوران رئیس آبادی - فاطمه رشیدی درینی - 
متراژ ۵۴  به  زمین  قطعه  یک  فروش  بر  مبنی  آبادی  رئیس  مهران 
توسط  و  معرفی  له  محكوم  توسط  مسکونی که  منزل  از  مربع  متر 
کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده 
بازدید جهت فروش یک قطعه زمین به متراژ ۵۴  است ملک مورد 
متر مربع از منزل مسکونی دارای سند عادی واقع در خیابان کشاورز 
ملکی مرحوم نعمت هللا رئیس آب بادی با استناد ارائه تصویر تقسیم 
عادی مورخ1383/08/02 و گواهی حصر وراثت بشماره 28۴۴ مورخ 
1۴00/09/08 ورثه مرحوم نعمت هللا رئیس آب بادی عبارتند از هاجر 
- پوران - مهران - مهرداد همگی رئیس آب بادی - محمد رئیسی 
همگی فرزندان وی میباشد ) توضیح اینکه محمد رئیس آب بادی 
فامیل خود را به رئیسی تغییر داده است ( که با توجه به فوت مهرداد 
رئیس آب بادی ورثه )عبارتند 1- فاطمه رشیدی همسر متوفی 2- 
تفکیک  عدم  بدلیل  میباشد(  بادی  آب  رئیسی  رفیع  محمد  و  بهاره 
ارزش ۵۴  لذا  ورثه  بین  بادی  آب  رئیس  نعمت هللا  ماترک مرحوم 
متر مربع یک قطعه زمین تفکیک نشده از منزل مسکونی طبق قائده 
ارث بین فرزندان متوفی به نسبت ذکور دو برابر اناث تقسیم میگردد. 
نتیجه گیری- با توجه به غیر قابل تقسیم بودن ماترک مرحوم نعمت 
هللا، رئیس آب بادی بین ورثه لذا ارزش ۵۴ متر مربع قطعه زمین 
مبلغ به  جمعا  میباشد  مسکونی  زمین  از  جزئی  نشده که   تفکیک 
میلیون  هفتاد  و  )دویست  معادل  ریال   2/700/000/000

میگردد. تقسیم  ذیل  بشرح  ورثه  بین   )  تومان 
ریال  مبلغ337/۵00/000  به  بادی  آب  رئیس  هاجر  االرث  1-سهم 
آب  رئیس  پوران  االرث  2-سهم  تومان   33/7۵0/000 مبلغ  معادل 
تومان   33/7۵0/000 مبلغ  معادل  ریال   337/۵00/000 مبلغ  به  بادی 
ریال   67۵/000/000 مبلغ  به  بادی  آب  رئیس  مهران  االرث  3-سهم 
به  رئیسی  محمد  االرث  ۴-سهم  تومان   67/۵00/000 مبلغ  معادل 
۵-سهم  تومان  مبلغ67/۵00/000  معادل  ریال   67۵/000/000 مبلغ 
معادل  مبلغ67۵/000/000  به  بادی  آب  رئیس  مهرداد  مرحوم  االرث 
مبلغ67/۵00/000 تومان میباشد که بین ورثه وی شامل همسر و دو 
فرزند تقسیم میگردد لذا سهم االرث فاطمه رشیدی درینی به مبلغ  
رئیس  بهاره   - تومان  مبلغ8/۴37/۵00  معادل  ریال   8۴/37۵/000
آب بادی به مبلغ196/87۵/000 ریال معادل مبلغ19/687/۵00 تومان 
مبلغ393/7۵0/000  به  بادی  آب  رئیس  رفیع  محمد  االرث  سهم  و 
ریال معادل مبلغ39/37۵/000 تومان تعبین میگردد مقررگردید ملک 
 موصوف در روز سه شنبه مورخ 03/10 /1۴01 از ساعت8/30 الى 10/30
دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده  طریق  از  صبح 
بهای  از  پایه  قیمت  برسد  فروش  به  فارس  خلیج  بلوار  در  واقع  بم 
پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  شدن  ارزیابی 
المجلس  فی  پیشنهادی  مبلغ  درصد  شد.10  خواهد  فروخته  نماید 
نسبت  ماه  یک  تا  حداکثر  است  مکلف  نامبرده  و  دریافت  برنده  از 
اینصورت  غیر  در  نماید  اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده  پرداخت  به 
میگردد. تجدید  مزایده  و  ضبط  دولت  صندوق  بنفع  اولیه  درصد   10 
مزایده  موعد  از  قبل  روز  پنج  توانند  تمایل می  در صورت  متقاضیان 
از ملک موثر مزایده داده  آنان  بازدید  تا ترتیب  اجرا مراجعه  این  به 

شود.م/الف
علیرضا شیده- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم1۷

آگهی فقدان سندمالکیت 
استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با   هرناشکی  عصمت   خانم 
گواهی شده دفتر اسناد رسمی ۵3 رفسنجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ  آپارتمان پالک 6 فرعی از ۵1۴اصلی واقع  در 
رفسنجان بخش9  کرمان که بنام  عصمت هرناشکی فرزند حسین صادر 
وتسلیم  شده است به علت سهل انگاری و جابجایی مفقود گردیده و 
لذا به دستور تبصره یک  اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 

جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد  می تواند ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این  اداره تسلیم دارد 
در  غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام  مالک صادر خواهد شد.
 ابوالفضل تیموری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

خسارت خاموشی ها به صنایع مادر نظیر فوالد و سیمان
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی با بیان اینکه خاموشی ها به صنایع مادر 
نظیر فوالد و سیمان خسارت جدی وارد می کند، 
تاکید کرد: برنامه ریزی هایی میان مدت و بلند 
بخش  در  خاموشی ها  تا  مدتی صورت گرفته 
صنایع به ویژه در حوزه سیمان و فوالد به حداقل 

برسد. به گزارش ایسنا محمدرضا رضایی کوچی 
با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای افزایش 
تولید برق و جلوگیری از قطعی برق در صنایع 
مادر نظیر فوالد و سیمان، بیان کرد: چند سالی 
است که کشور در فصول گرم سال با کمبود برق 
مواجه است. برق خانگی را که نباید قطع کرد، اگر 

خاموشی ها به سمت صنایع نیز هدایت شود به 
تولید داخل و به صنایع مادر نظیر فوالد و سیمان 

خسارات زیادی وارد می کند.
به  این خسارت  نتیجه  بیان کرد:  ادامه  در  او 
دو  در  ما  است.  بازار  سطح  در  صنایع، گرانی 
سال گذشته این موضوع را تجربه کردیم. یکی 

از عوامل گرانی سیمان و فوالد قطعی برق این 
صنایع و وارد شدن خسارت به این حوزه بود. در 
سال جاری تدابیری  صورت گرفت تا در فصلی 
مانند زمستان که تولید برق کمتر است، تولید را 
افزایش داده و بخشی از تولید را ذخیره کنیم، به 
این ترتیب در فصل تابستان خسارت کمتری به 

این صنایع وارد می شود.
شورای  مجلس  در  جهرم  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: وزارت نیرو در سال جاری گام های 
مثبتی را برای جلوگیری از خاموشی ها چه در 

برداشته  حوزه خانگی و چه در حوزه صنعتی 
است اما به طور کلی این یک برنامه کوتاه مدت 
است و در بلند مدت ما باید تولید برق را افزایش 
دهیم تا خاموشی را در صنایعی نظیر فوالد و 

سیمان شاهد نباشیم.
رضایی در پایان تاکید کرد: بر اساس هدف گذاری 
صورت گرفته تا دو سال آینده با افزایش تولید، 
باید کمبود برق جبران شود تا در هیچ فصلی 
برق کارخانجات به ویژه صنایع مادر نظیر فوالد و 

سیمان قطع نشود.

برنامه ریزی هایی میان مدت 
و بلند مدتی صورت گرفته تا 
خاموشی ها در بخش صنایع 

به ویژه در حوزه سیمان و 
فوالد به حداقل برسد
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ماهگی  دو  از  فاطمه  و   ترا  پزشکان    
متوجه شدند  که هر دو آنها دچار بیماری 
تیپ  »اس ام ای«  پیشرونده  و  ژنتیکی 
یک هستند و احتیاج به مراقبت های ویژه 
آگاه  اول  مرحله  در  خانواده  دو  هر  دارند . 
شدند که برای بیماری فرزندشان سه دارو 
وجود دارد اما به دلیل قیمت گران  داروها 
از  بدون کمک گرفتن  آن ها  به  دسترسی 
دیگران امکان پذیر نیست. به همین دلیل 
در هند و در ایران در شبکه های اجتماعی 
جمع آوری  کارزارهای  پیام رسان ها  و 
داروی  تهیه  برای  خیرخواهانه  کمک های 
و دوستان  از جانب خانواده  بیمار  دو  این 
دلیل  به  فاطمه  و  ترا  افتاد .  راه  به  آنها 
احتیاج  بیماری  شدید  نوع  به  بودن  دچار 
در  لوله گذاری  تهاجمی  عمل  تا  داشتند 
آنها  تنفس  تا  شود  انجام  برایشان  نای 
تنفس  توانبخشی  دستگاه های  کمک  به 
راه اندازی  از  بعد  ماه  دو  ترا  یابد.  ادامه 
خوراکی  شربت  به  اینترنتی اش  کارزار 
داروسازی  شرکت  محصول  »ریسدیپالم« 
»ُرش« رسید و چهار ماه بعد از آن از محل 
ده ها  به  مردمی که  جمع آوری کمک های 
اولین  توانست  بود،  رسیده  روپیه   کرور 
ژن  داروی  با  بگیرد که  نام  هندی  کودک 
شرکت  محصول  »زولژنسما«  درمانی 
می شود.  درمان  »نوارتیس«  داروسازی 
در  بیمارستانی  در  ترا  به  دارو  تزریق 
بمبئی انجام گرفت و در تمام مدت پیش 
در  جمعی  رسانه های  دارو ،  به  رسیدن 

روزنامه ها  تا  تلویزیونی  شبکه های  از  هند 
اجتماعی  شبکه های  و  نشریات  و 
تمام  سنگ  درمان  به  ترا  رسیدن  برای 
گذاشتند و حتی نخست وزیر هند با ابالغ 
دستور العملی اجازه داد تا داروی زولژنسما 
با  ندارد  را  هند  بازار  به  ورود  اجازه  که 
وارد  ترا  درمان  هدف  با  مالیاتی  معافیت 

شود . هند  کشور 
از  استفاده  با  یوسفی  فاطمه  خانواده 
شبکه اجتماعی اینستاگرام موفق شدند از 
داروی  مردمی  جمع آوری کمک های  محل 
فرزندشان  برای  را  »ریسدیپالم«  خوراکی 
اخیر  هفته های  طی  فاطمه  کنند .  فراهم 
رایگان  قرعه کشی  طرح  از  استفاده  با 
داروسازی شرکت »نوارتیس« موفق شد تا 
داروی زولژنسما را در بیمارستانی در دوحه 
قطر تزریق کند . شرکت نوارتیس در راستای 
هدف  با  و  اخالقی  و  اجتماعی  مسئولیت 
فراهم کردن درمان برای آن دسته از بیماران 
و  هستند  درمان  نیازمند  که  »اس ام ای« 
ندارند تصمیم گرفته  برای درمان  گزینه ای 
است از سال 2020 ساالنه صد بیمار کودک 
را رایگان با داروی ساخت خود درمان کند . 
سطور  این  نگارنده  گذشته  ماه های  طی 
هموطنانمان   از  زیادی  تعداد  تلفن های  به 
پاسخ داد تا آنها را مطمئن سازد که داروی 
مورد اشاره کارزار تبلیغاتی خانواده یوسفی 
وجود دارد و هزینه جمع آوری شده توسط 
خانواده تنها بخش کوچکی از هزینه خرید 

می کند . جبران  را  دارو 

دو کودک  این  داستان  متاسفانه مقایسه 
که  می سازد  متبادر  ذهن  به  را  مواردی 
گزارش های  بر  بنا  نیست .  مثبت  چندان 
پنج کودکی  از  یکی  فاطمه  نشده،  تایید 
درمانی  ژن  داروی  با  تاکنون  که  است 
گفته  است .  شده  درمان  زولژنسما 
تاکنون  ایرانی  که  تعداد کودکان  می شود 
است .  بیشتر  شده اند  درمان  دارو  این  با 
خارج  بیمارستانی  در  این کودکان  بیشتر 
انجام داده اند  را  از کشور کار تزریق دارو 
تا  است  شده  باعث  موضوع  همین  که 

را  بیشتری  هزینه های  آن ها  خانواده 
صورتحساب  نمونه  برای  شوند.  متحمل 
به  دارو  تزریق  برای  بیماران که  از  یکی 
عربی  متحده  امارات  در  بیمارستانی 
که  می دهد  نشان  است  کرده  مراجعه 
از  بیش  کمی  به  بیمارستان  هزینه های 
مثال  است.  شده  بالغ  دالر  هزار  پانزده 
کودک  نورولوژیست  دکتر  ویزیت  هزینه 
است . شده  محاسبه  دالر   600 حدود  در 

پیچیده  کار  زولژنسما  داروی  تزریق 
و  ایران  درمان  کادر  و  نیست  سختی  و 
این  راحتی  به  ایران  بیمارستان های 
تزریق  برای  شرایط  که  دارند  را  امکان 
دارو در ایران را برای کودکان بیمار فراهم 
و  دولتی  بیمارستان های  هم  اگر   . کنند 
پزشکی  علوم  دانشکده های  به  وابسته 
بهداری های  یا  اجتماعی  تامین  یا 
این کار  انجام  در  نظامی  ارگان های 
بخش  بیمارستان های  دارند،  محدودیت 
دارو  این  تزریق  از  می توانند  خصوصی 

کنند . میزبانی  بیماران  برای 
خبری  بخش های  و  جمعی  رسانه های 
خبری  بخش های  )حتی  صداوسیما 
و شبکه خبر(  علمی  اخبار  مثل  تخصصی 
روزنامه ها و نشریات تخصصی پزشکی در 
مورد این دارو گزارشی تهیه نکرده اند. این 
شایعات  آمدن  وجود  به  موجب  وضعیت 
ابهاماتی در مورد این دارو شده است .  و 
این در حالی است که روزانه تعداد زیادی 
برنامه تلویزیونی در مورد مسائل پزشکی 
از رسانه ملی پخش می شود و دو شبکه 
زمینه   در  تخصصی  رادیویی  و  تلویزیونی 

دارد.  وجود  بهداشت 
داروی »زولژنسما« با وجود اینکه به دلیل 
گرانقیمت بودن و فناوری به کار رفته در 
ساخت آن سوژه خبری بسیار خوبی برای 
عالقه مندان به اخبار پزشکی است؛ تاکنون 
به صورت عمومی و تخصصی درباره آن در 
است.  نشده  صحبت  داخلی  رسانه های 
کودک  نورولوژیست های  از  یکی  حتی 
تا  نیافته  فرصت  دقایقی  برای  کشورمان 
در مورد این دارو به عنوان گرانقیمت ترین 
داروی موجود در جهان برای افکار عمومی 

نکرده است . صحبت 
تجربه اعزام بیماران اس ام ای نیازمند به 
دارو به خارج از کشور نشان داده است 
مراحل  طی  آنها  خانواده  و  بیماران  که 
اعزام بیمار دچار تنش ها و استرس ها و 
بخش  می شوند که  زیادی  عصبی  فشار 
به دلیل آن است  این تنش ها  از  بزرگی 
که کودک بیمار وارد جامعه ای ناشناخته 

غریب می شود.  و 
کشور  درمان  کادر  با  کردن  برقرار  ارتباط 
با  آمدن  کنار  و  بیگانه   زبانی  با  میزبان 
و  جانبی  لوازم  و  دارو  خرید  هزینه های 
دیگر  کشوری  در  اسکان  و  اقامت  هزینه 
دچار  را  »اس ام ای«  بیماران  خانواده 
بار  که  می کند  فرساینده ای  مشکالت 
از سوی دیگر  اضافی بر دوش آن هاست. 
موارد  بیشتر  در  بیماران  این  خانواده های 
رسمی  کانال های  سوی  از  حمایت  بدون 
به  دارو  تزریق  از  بعد  و  قبل  دولتی  و 
اگر  حالی که  در  می شوند.  رها  خود  حال 
ایران  در  این  کار  تا  شود  فراهم  شرایطی 
خانواده  با  هم زبان  درمان  با کمک کادر  و 
از روی دوش  بزرگی  بار  انجام شود  بیمار 
برداشته  کودکان  این  مادران   و  پدران 
در  هم  دولتی  مدیران  تاکنون  می شود. 
چه  نداده اند.  انجام  اقدامی  مورد  این 
دارو  این  تزریق  امکان  شدن  فراهم  بسا 
و  برزیل  مانند کشورهای  داخل کشور  در 
هندوستان به توانایی های علمی و تجارب 
اجرایی کادر درمان در داخل کشور بیافزاید .
از طرفی تجربه کشور ترکیه نشان می دهد 
که نظام سالمت در این کشور هم در مقابل 
بیمارستان های  در  زولژنسما  داروی  تزریق 
کشور ترکیه مقاومت می کند و اجازه این کار 
را نمی دهد و خانواده ها و بیماران مجبورند 
از ترکیه به خارج از کشور اعزام شوند. اما 
مورد  در  جمعی  رسانه های  اینکه  دلیل  به 
اطالع رسانی  آن  مسائل  و  بیماری  این 
در  عمومی  افکار  می کنند؛  گسترده تری 
سراسر کشور ترکیه با این موضوع آشنایی 
برای کمک  اینکه  بر  ترکیه عالوه  دارد.  در 
به جمع آوری هزینه های خرید دارو تمایل 
عمومی وجود دارد، اعتماد عمومی هم باالتر 
است و در مورد محل هزینه کرد کمک های 
کمتری  شبهه  و  شک  شده  جمع آوری 
خانواده های  دیگر  طرف  از  می گیرد.  شکل 
اینکه  دلیل  به  نیز  بیمار  خود  و  بیماران 
از  خارج  به  بیمار  اعزام  مورد  در  رسانه ها 
دارند  دقیقی  و  درست  اطالع رسانی  کشور 
کشور  در  ترک  هموطنان  حمایت  شبکه 
می آید  آنها  کمک  به  هم  بیمار  میزبان 
با  یافته  اسکان  کشور  در  بیمار  خانواده  و 
مشکالت کمتری مواجه می شود و حمایت 
هموطنانش را احساس می کند . الزم است 
خانواده های بیماران ایرانی نیز از تجربیات 
به دست آمده استفاده بهتری کنند و این 
به  خود  دردان  هم  دیگر  با  را  تجربیات 
بیماران  دیگر  برای  راه  تا  بگذارند  اشتراک 

شود . هموار تر  درمان  به  رسیدن  برای 

روایتی از کم توجهی به درمان بیماران »اس ام ای« در ایران 

جست وجوی نوشدارو بیرون از مرزها 
تاکنون شرایط تزریق داروی »زولژنسما« در مراکز درمانی ایران فراهم نشده است 

خطر خشکی درختان 
پایتخت به دلیل کم آبی

و  زیست  محیط  سالمت،  کمیسیون  رئیس 
خدمات شهری بیان کرد با حجم زیاد آلودگی 
تهران اگر درختان آن نیز بخواهند دچار خشکی 
به دلیل قطعی آب شوند، اتفاق خیلی بزرگ و 

فاجعه است که رخ می دهد.
 به گزارش ایلنا مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون 
سالمت، محیط زیست و خدمات شهری درباره 
آخرین وضعیت آبی در شهر تهران با توجه به 
از مشکالتی که  یکی  بیان کرد:  بارش ها  کمی 
در سال جاری کشور با آن روبه رو است، کاهش 
نزوالت آسمانی است که احتماال به همین دلیل 
با موضوع کمبود آب مواجه هستیم. او با تاکید 
بر اینکه همه  دستگاه های اجرائی باید نسبت به 
این مسئله دغدغه داشته باشند، گفت: هرچند 
که متاسفانه توجه ویژه ای را در چند ماه گذشته 
از سوی سازمان ها و ارگان ها برای فرهنگ سازی 
و آموزش در زمینه مصرف آب خیلی ندیده ام، 
اقداماتی انجام شده اما خیلی مختصر بوده و 

رسانه ملی هم باید در این زمینه اقدام کند. 
بحران،  از  قبل  باید  کرد:  اضافه  پیرهادی 
پیشگیری از بحران کنیم و در این زمینه باید 
کنیم.  اقدام  آب  مصرف  کاهش  به  نسبت 
و  زیست  محیط  سالمت،  کمیسیون  رئیس 
خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر 
توجه به مساله فضای سبز شهری در شرایط کم 
آبی گفت: از سوی دیگر آب موردنیاز فضای سبز 
شهر تهران نکته مهمی است که باید به آن توجه 
با توجه  بوستان های جنگلی  از  کرد. در برخی 
به کمبود آبی که با آن روبه رو می شویم، وزارت 
نیرو در نظر ندارد که به این بوستان ها آب دهد 
و ممکن است به خشکی برخی از درختان منجر 
شود. پیرهادی گفت: تقاضا دارم وزارت نیرو برای 
این موضوع حتما یک فکر جدی کند تا منجر به 
خشک شدن برخی از درختان در فصل تابستان 
نشود. او با بیان اینکه این مطالبه جدی ما در 
تهران است، گفت: چرا که تهران با این حجم از 
آلودگی اگر درختان آن نیز بخواهند دچار خشکی 
به دلیل قطعی آب شوند، اتفاق خیلی بزرگ و 
فاجعه است که رخ می دهد. این اقدام ممکن 
است شامل حال برخی از بوستان های جنگلی 
شود، البته که تعامل خیلی خوبی بین شورای 
و  دارد  وجود  فاضالب  و  آب  مجموعه  و  شهر 
با  که  اقداماتی  از  یکی  آینده  سال های  برای 
مجموعه آب و فاضالب انجام می دهیم ایجاد 
ظرفیت هایی در بوستان ها و پارک های جنگلی 
است که در سال های بعد این اتفاق رخ ندهد. 
و  زیست  محیط  سالمت،  کمیسیون  رئیس 
خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: ما تنها 
نگران امسال هستیم و در سال های بعد فکر 
می کنم با تعاملی که بین شورای شهر و وزارت 
نیرو وجود دارد این موضوع حل شود. کارهای 
خوبی در شهرداری تهران به منظور صرفه جویی 
مصرف آب انجام شده اما این یک عزم جدی 
می خواهد.او با اشاره به ضعف در اجرای قوانین 
در  را  قوانین  موضوعات  از  خیلی  برای  گفت: 
داریم.  ضعف  اجرا  حوزه  در  اما  داریم،  کشور 
برای مثال تبصره 16 مقررات ملی ساختمان که 
به تاسیسات بهداشتی مربوط می شود حتما به 
صرفه جویی در مصرف آب کمک می کند و یکی 
از موضوعاتی که می تواند در این زمینه کمک کند 
اجرای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان است 
که شست و شوی محوطه ساختمان ها و آبیاری 
فضای سبز شهرک ها و برج ها را از طریق تصفیه 
فاضالب انجام دهیم و این باعث می شود که هدر 
رفت آب به کمترین میزان ممکن برسد که کمک 

مهمی در صرفه جویی مصرف آب می کند. 

ارتباط برقرار کردن با کادر درمان 
کشور میزبان با زبانی بیگانه  
و کنار آمدن با هزینه های 
خرید دارو و لوازم جانبی و 
هزینه اقامت و اسکان در 
کشوری دیگر خانواده بیماران 
»اس ام ای« را دچار مشکالت 
فرساینده ای می کند که بار 
اضافی بر دوش آن هاست

»ترا کامات« و »فاطمه یوسفی« نام دو دختربچه است که دو سال پیش در ایالت بنگلور هندوستان  و دیگری در استان قم ایران به 
فاصله چند روز به دنیا آمدند . از بد حادثه هم خانواده کامات و هم خانواده یوسفی از دو ماهگی متوجه شدند که فرزندشان شرایطی مانند 

دیگر نوزادان همسن خودش را ندارد و نیاز به مداخله پزشکی دارد . 

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار 
و بیمار مبتال به اس ام ای |

| حسین غیاثی |

آگهی مزایده اجاره    
شماره م – د-پ -۸-1۴۰1/2)مجدد( 

دانشگاه علوم پزشکی بم در نظر دارد محل داروخانه بیمارستان پاستور را 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  مندرج  با جزئیات  عمومی  مزایده  طریق  از 
به   ۵۰۰1۰۹۰۸۸۹۰۰۰۰۰۵ مزایده  شماره  با   )www.setadiran.ir( دولت 

صورت اجاره ای واگذار نماید.

زمان انتشار: 1۴۰1.۰2.2۴     
مهلت دریافت اسناد مزایده : 1۴۰1.۰۳.۰2     تا ساعت ۹

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 1۴۰1.۰۳.12  تا ساعت1۰
زمان بازگشایی : 1۴۰1.۰۳.1۶     ساعت 11 

تلفن تماس: ۴۴۳۴۴۶۰1
شناسه آگهی : 131868۵ م الف -1
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دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی بم 

آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص فرآور پناه آروین درتاریخ 1۴01/02/2۵ به شماره ثبت 
۵9۵7۵0 به شناسه ملی 1۴011138208 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش عمده 
و خرده و بسته بندی و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی - مشارکت و انعقاد 
قرارداد بادیگر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - ترخیص کاال از گمرکات 
داخلی و خارجی و بین المللی - برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی 
و بین المللی - خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات و ماشین آالت رست و 
دم آوری قهوه و نوشیدنی ها - خرید و فروش و واردات و صادرات ابزار و ماشین آالت 
صنعتی نو و کارکرده - تهیه و تولید و توزیح و فرآوری و بسته بندی خرید و فروش 
و واردات و صادرات انواع قهوه و فرآوردهای قهوه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله مشیریه ، خیابان خلیج 
فارس )پامچال ( ، کوچه شهید حمید خردپیشه ) دی غربی ( ، پالک 6 ، طبقه اول 
کدپستی 18۵۴9176۵7 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال 
نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن بی نام عادی مبلغ 10000000 

ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2۵۵0081 مورخ 1۴01/02/18 نزد بانک 
پاسارگاد شعبه افسریه با کد 2۵۵ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زهرا 
محمدی پناه به شماره ملی 00661۴8138 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای غالمرضا ثمو به شماره ملی 007۴۵۵86۵1 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای مجید محمدی پناه به شماره ملی 06207۴۵800 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا محمدی 
بن توت به شماره ملی 0069۴833۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای 
جواد حسینی به شماره ملی 008307777۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران 

شناسه آگهی 1۳1۸۴۳۶ م اف ۰

آگهی مفقودی 
كمپانی  سند  و  سبز  برگ   
تیپ  سایپا  سواری  خودروی 
موتور  شماره  به    111SE
شاسی   شماره  و   ۵2۰۴۸۴۶
به   NAS۴۳11۰۰E۵۷۹۷۴۶۵

شماره پالك ۷۹ ایران ۳۳۳ 
داود  آقای  نام  به   ۳۹ ط 
از  و  گردیده  مفقود  نوری 
درجه اعتبار ساقط می باشد 

ن
وی

قز

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری 
مشکی  مدل1۳۸۵   پارس  پژو 
شماره   به  رنگ  متالیک   –
موتور12۴۸۵1۷۹۸۳۴ و شماره 
شماره  به    1۹۳۸۰۷۳۳ شاسی 

 ۶۸ ایران  د۹۴۵   ۷۸ پالک 
متعلق به حمیدرضا چراغعلی 
اعتبار  درجه  از  و  مفقود  پور 

ساقط گردیده است .
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خراسان رضوی

سمیه باقرزاده| مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
برای گازرسانی حداکثری  این شرکت  برنامه ریزی  از 
راستای  در  استان  صنعتی  تولیدی  واحدهای  به 
حمایت از کار و اشتغال ایرانی خبر داد و گفت: تحقق 
خراسان  شرکت گاز  تعهد کارکنان  سال  شعار  عملی 
فعالیت  از  بازدید  در  افتخاری  حسن  است.  رضوی 
گاز،  نفت،  بین المللی  نمایشگاه  بیست و ششمین 
پاالیش و پتروشیمی اظهار کرد: شرکت گاز خراسان 
رضوی در راستای تحقق عملی شعار امسال گازرسانی 
به 800 واحد تولیدی صنعتی را با هدف حمایت از کار 
و اشتغال و جایگزینی 26 میلیون لیتر سوخت مایع 

در دستور کار قرار داده است. 
او افزود: خراسان رضوی در حوزه گازرسانی نیز تاکنون 
و  به 99.9 درصد جمعیت شهری  به گازرسانی  موفق 
بیش از 97 درصد خانوار واجد شرایط روستایی استان 
روستای   10۵ نیز  امسال  برنامه ریزی،  مطابق  و  شده 
فاقد گاز دیگر با حدود 10 هزار خانوار به شبکه گاز کشور 

متصل می شود. 
 افتخاری ادامه داد: خراسان رضوی در سال جاری نیز 
همانند سال گذشته مصمم است تا در بخش خانوار 
روستایی بیشترین تعداد خانوار را به شبکه گاز متصل 
و  تولیدی  واحدهای  به  بخش گازرسانی  در  و  کرده 
صنعتی هم جایگزینی بیشترین میزان فرآورده های 

نفتی با گاز طبیعی را هدف گذاری کرده است. 

او به طرح ها و پروژه های پژوهشی شرکت گاز خراسان 
رضوی مرتبط با شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و 
برچسب  آزمایشگاه  راه اندازی  و  ایجاد  طراحی،  گفت: 
انرژی و آزمون های حرارتی تجهیزات گازسوز، تدوین 
مصرف  راهنمای  و  حرارتی  بازده  "تعیین  استاندارد 
انرژی دستگاه گرمکن آبی غیر مستقیم  گاز، پايلوت 
پروسه عملكرد تجهيزات گازرسانی )كنتور و رگوالتور( با 
قابليت تست و مشاهده پذيری مكانيزم داخلي، طراحی 
و ساخت باکس کنترل هیترهای ایستگاه های تقلیل 
فشار، ساخت اولین نمونه دستگاه ثبت مانیتورینگ و 
ارسال فشار ورودی و خروجی ایستگاه ها و طراحی و 
ساخت نمونه اولیه دستگاه ثبت و مانیتورینگ فشار و 
تصحیح کننده حجم کنتورهای دو پوندی بخشی از این 

اقدامات است. 
حوزه  در  رضوی  خراسان  شرکت گاز  تصریح کرد:  او 
تکنولوژی و پژوهش در حال حاضر  11 هزار میلیون 
ساخت  و  طراحی  موضوع  با  پژوهشی  قرارداد  ریال 
تحلیل  و  تعمیرات  نگهداری،  الکترونیکی  سامانه 
پمپ  گریس  شامل  صنعتی  شیرهای  وضعیت 
نرم افزار  و  سنسور  تورک  به  مجهز  آچار  الکترونیکی، 
ثبت و پردازش داده ها با رویکرد نگهداری و تعمیرات 
پیش بینانه )PdM( با مراکز علمی و پژوهشی استان 
عملی  تحقق  هدف  با  اقدام  این  که  کرده  منعقد 

است.  سال  نام گذارهای 

گازرسانی به واحدهای صنعتی خراسان رضوی
 اولویت شرکت گاز است

توکلی|  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم از طراحی کاشت ۴0 
پروژه فضای سبز شهری توسط کارشناسان این سازمان خبر داد و اظهار کرد: توسعه 
فضای سبز یکی از ضرورت های شهر قم بوده و در یکی از ضرورت های توسعه، 
طراحی کاشت است که طی سال های گذشته شکل نظام مندی به خود گرفته است.

 او با تاکید بر اینکه پس از اجرای عملیات عمرانی، درخواست طراحی کاشت به 
سازمان ارسال شده و پس از بازدید از عرصه طرح های اولیه کاشت تهیه می شود 
گفت: برای هر طراحی کاشت عرصه، چند طرح آماده می شود و در نهایت پس از 
طی مراحل کارشناسی، نواقص رفع شده و با بررسی پیشنهاد فضای سبز منطقه، 
دو تا سه گزینه برای فاز دو نهایی شده و به کارگروه طراحی و توسعه سازمان برای 

تایید ارسال می شود.
 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم ابراز کرد: جلسات کارگروه 
با حضور کارشناسان فضای سبز برگزار شده و طرح ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته 
و طرح برگزیده انتخاب شده و در صورت نیاز اصالحات صورت گرفته و به منطقه 
ابالغ می شود. او خاطرنشان کرد: بیش از ۴0 طرح کاشت تهیه شده در سال 1۴00 

مساحتی بالغ بر 3۵0 هزار مترمربع را شامل می شود.

 مدیر محیط زیست اسدآباد گفت: شهرستان اسدآباد در سال گذشته و از ابتدای سال 
تاکنون موردی از صنعت آالینده نداشته است. مجید اسکندری در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: در شهرستان دارای واحدهایی هستیم که ممکن است دارای مشکل باشند 

اما اینکه در لیست صنایع آالینده قرار بگیرند نداریم.
او در ادامه با اشاره به کشت های زیر پالستیک به عنوان یکی از آالینده های محیط 
زیست افزود: استفاده از پالستیک برای کشت محصوالت کشاورزی قاتل خاموشی 
برای محیط زیست محسوب می شود. اسکندری از جمله معایب این روش را باقی 
ماندن بقایای نایلون ها در زمین و ایجاد آلودگی در محیط زیست به علت تخریب ناپذیر 
بودن دانست و تصریح کرد: در شهرستان اسدآباد خوشبختانه در رابطه با کشت های 
زیر پالستیک دارای دغدغه چندانی نیستیم چرا که معموال در این منطقه اراضی 
کشاورزی کمتر اجاره ای بوده و کشاورزان پس از برداشت محصول نایلون های مربوط 

به کشت زیر پالستیک خود را جمع آوری می کنند.
او گفت: در شهرستان های شمالی استان از جمله رزن اکثریت اراضی کشاورزی به 
واسطه اجاره ای بودن فرد موجر کشت کننده پس از برداشت محصول نایلون ها را در 

طبیعت و در اراضی رها کرده  موجب آلودگی محیط زیست می شود.

معاون اداره کل محیط زیست استان قزوین گفت: کشور ما بیش از 230 روز 
در سال می تواند از انرژی خورشید استفاده کند در حالی که مشاهده می کنیم 
در کشورهای اروپایی که عمدتًا در طول سال آب و هوای ابری دارند؛ به نسبت 
ما بسیار بیشتر از این انرژی بهره برداری می کنند. در این راستا سازمان محیط 
زیست رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را پیش گرفته و در پی فراهم 

کردن زیرساخت های استفاده بیشتر از این انرژی های پاک است.
محمدعلی ظهیری در دومین نشست الزامات حقوقی شهر پایدار که به همت 
کانون وکالی دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: انرژی یکی از دغدغه های 
اصلی کشور است. یکی از دالیلی که باعث شده ما از انرژی های تجدیدپذیر 
استفاده نکنیم، ذخایر عظیم منابع انرژی است اما امروزه با توجه به آلودگی 
هوا و گرمایش زمین لزوم حرکت به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیری 

همچون باد و خورشید بیش از پیش احساس می شود.
این مسئول تصریح کرد: سازمان محیط زیست رویکرد استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر را پیش گرفته و در پی فراهم کردن زیرساخت های استفاده بیشتر 

از این انرژی های پاک است.

طراحی ۴۰ پروژه فضای سبز شهری 
در شهرداری قم

صنعت آالینده 
در اسدآباد نداریم

انرژی  پاک ظرفیتی 
که نادیده گرفته می شود

| قم | | همدان  | | قزوین  |

پروژه های مسکونی 
و جهادی ذوب آهن 
به عدد ۳۴ رسید 

سازندگی  بسیج  هفته  با  همزمان   - اصفهان 
و در ادامه ساخت و راه اندازی، پروژه های گروه 
بسیج  مقاومت  حوزه  و  مردان  فوالد  جهادی 
دو  تعداد  اصفهان،  آهن  ذوب  تندگویان  شهید 
نیازمندان در  باب منزل مسکونی جدید جهت 
مناطق باغ بهادران)روستای چم علیشاه( و شهر 
چرمهین، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
سرهنگ عجمی رئیس سازمان بسیج سازندگی 
سپاه صاحب الزمان)عج( در این آیین، افتتاح و 
راه اندازی پروژه های جهادی را گامی مهم در جهت 
محرومیت زدایی و مسئولیت اجتماعی ذکر کرد 
و گفت: خوشبختانه ذوب آهن اصفهان تاکنون 
نقش ارزشمند خود را در این زمینه به خوبی ایفا 
کرده است. او از مساعدت و همکاری مدیریت 
عالی و بسیج این شرکت و کلیه دست اندرکاران 
اینگونه اقدامات خداپسندانه قدردانی کرده است. 
در آیین افتتاح این پروژه های جهادی مسئول 
الزمان  صاحب  سپاه  کارگری  بسیج  سازمان 
)عج( استان، فرمانده سپاه ناحیه لنجان، ائمه 
جمعه باغبادران و چرمهین، مسئوالن محلی و 
گروه های جهادی، فرمانده بسیج، مدیر تعمیرات 
و ساختمان ها و معاون روابط عمومی و سرپرست 
روابط صنعتی کوره بلند ذوب آهن اصفهان حضور 
داشتند.با افتتاح این دو واحد منزل مسکونی، 
طی  در  اصفهان  آهن  ذوب  جهادی  پروژه های 
دوسال گذشته به عدد 3۴ رسید. گفتنی است 
یک پروژه مسکونی و جهادی دیگر این شرکت در 

خردادماه به بهره برداری می رسد.

انبار احتکار شکر 
در اردبیل کشف شد 

اردبیل- انبار احتکار شکر در اردبیل که بیش از 
287 تن محصول شکر در آن احتکار شده بود، 
صنعت،  سازمان  رئیس  شد.   ضبط  و  کشف 
معدن و تجارت استان اردبیل صبح یکشنبه در 
بازدید از این انبار اظهار کرد: امروز شاهد کشف 
افزون بر 287 تن شکر عرضه خارج از شبکه در 

این استان بودیم.
 رامین صادقی تصریح کرد: با دریافت گزارشی 
از سامانه 12۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت 
)عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  همکاری  با 
اخاللگران  با  برخورد  و  بازار  راستای کنترل  در 

گرفت. قرار  کار  دستور  در  موضوع  اقتصادی، 
 او گفت: بالفاصله با هماهنگی های صورت گرفته 
از مکان مورد نظر، بازرسی صورت گرفت که پس 
مغایرت  متوجه  بازرسان  الزم،  بررسی های  از 
آماری و ثبت نشدن کاال در سامانه جامع تجارت 

ایران شدند.
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اردبیل افزود: با توجه به محرز شدن تخلف عرضه 
خارج از شبکه به میزان ۵1 میلیارد و 722 میلیون 
و ۴60 هزار ریال، پرونده ای در این زمینه تشکیل 

و برای صدور به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  صادقی   
و  بازار  در  اخاللگران  با  برخورد  خاطرنشان کرد: 
احتکارکنندگان کاالهای اساسی بجد در دستور کار 
سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و روزانه 
در 2 نوبت کاری و حتی روزهای تعطیل بر بازار 

نظارت کامل می کنند.

حضور آستان 
قدس رضوی 

در سی وسومین 
نمایشگاه کتاب  

میربراتی آستان قدس - رئیس سازمان علمی 
و فرهنگی آستان قدس رضوی از حضور فعال 
آستان قدس رضوی در سی و سومین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران خبر داد. 
عبدالحمید طالبی به حضور موسسات علمی و 
آستان قدس رضوی در سی و سومین   فرهنگی 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اشاره و عنوان 
کرد: این موسسات ذیل سازمان علمی فرهنگی 
ارائه بالغ بر هزار و ۵۵0 عنوان کتاب در این  با 

نمایشگاه حضور یافته اند.
آستان  فرهنگی  و  علمی  سازمان  بیان کرد:  او 
و  عناوین  تفکیک موضوعات،  با  قدس رضوی 
مخاطب شناسی آثار خود را در  سه بخش به 
مخاطبان عرضه کرده است؛ در غرفه عمومی با 
پژوهش های  بنیاد  همچون  موسساتی  حضور 
اسالمی، شرکت به نشر، دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی، موسسه جوانان و آفرینش های هنری، 
1020 عنوان کتاب در موضوعات مختلف به نمایش 

است.  گذاشته 
طالبی به موضوعات این آثار اشاره و تصریح کرد: 
این آثار در موضوعاتی همچون سیره و زندگانی 
امام رضا)ع( قرآن و علوم قرآنی، حدیث، کالم، 
تاریخ اسالم، اخالق و تربیت اسالمی، هنرهای 
اسالمی، جوانان و سبک زندگی، اهل بیت)ع(، 
رمان، ادبیات، مذهبی، ادبیات و روانشناسی دینی 

برای مخاطبان عرضه شده است.
عربی  غرفه کتاب های  همچنین  داد:  ادامه  او 
قرآنی،  با موضوعات  را  آثاری  متر  متراژ ۴۵  با 
حدیثی، فقه، روانشناسی اسالمی، آستان قدس 
ارائه شده است. برای مخاطبان خارجی  زائران  و 

تجمع پرندگان مهاجر از گونه 
»سار« روی سیم های شبکه 

توزیع برق باعث قطعی 
لحظه ای شبکه اصلی برق و 
سوختن فیوز در شبکه های 
فرعی می شود که با وجود 
اعزام تیم های شرکت برق 
برای رفع مشکل خرابی ها 

به دلیل تعدد موارد خاموشی ، 
در برخی مواقع وصل شدن 
مجدد برق زمان بیشتری 

نیاز دارد

منابع  و  بودجه  برنامه،  رئیس کمیسیون  البرز- 
به  اشاره  با  کرج  شهر  اسالمی  شورای  انسانی 
مردمی سازی یارانه چند قلم کاالی اساسی و در 
و کاهش  اقتصادی  شکننده  شرایط  گرفتن  نظر 
قدرت خرید سرپرستان خانوارها، پیشنهاد احداث 
چندین بازار روز محله ای در نقاط مختلف شهر با 
هدف ایجاد امکان خرید به صرفه برای شهروندان 

را مطرح کرد.
کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  ایزدیار  عمار 
محالت  سطح  در  مستعد  زمین های  شناسایی 
با  بازار روزهای کوچک مقیاس  راه اندازی  و  شهر 
مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان می تواند 
به مردم در تامیِن به صرفه تر کاالهای اساسی و 
دولِت  به  آنکه  روزانه کمک کند، ضمن  مایحتاج 
اجرای هرچه  و  بازار  تنظیم  در جهت  نیز  مردمی 
بهتر مردمی سازی یارانه ها و جلوگیری از پدیده 
قاچاق سرمایه های مادی کشور مساعدت می کند.  
او افزود: اولویت واگذاری غرفه های بازار روزهای 
شهرداری کرج در شرایط کنونی باید انعقاد قرارداد 

با واحدهای بزرگ تولیدی با هدف عرضِه از تولید 
با ستاد  رایزنی  باشد و همچنین طی  به مصرف 
تنظیم بازار شهرستان و سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان باید سهمیه کاالهای توزیعی با نرخ 
دولتی همچون مرغ و گوشت منجمد در بازارهاِی 
شهرداری افزایش یابد تا بتوانیم در جهت ایجاد 
رفاه همشهریان گرامی  تقویت  و  بازار  در  آرامش 

برداریم. گام 
 ایزدیار بر تقویت نظارت ها بر فعالیت بازار روزهای 
تولیدکنندگان  به  ویژه  تخفیف  ارائه  شهرداری، 
کاالهای اساسی جهت عرضه از تولید به مصرف، 
با  اساسی  کاالهای  سهمیه  افزایش  پیگیری 
شهرداری  بازارهای  در  توزیع  جهت  دولتی  نرخ 
با هرگونه تخلف و گران فروشی  برخورد جدی  و 
تاکید کرد  غرفه ها  برداران  بهره  توسط  احتکار  و 
اخیر سازمان ساماندهی  اقدامات  از  و همچنین 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در جهت 
کمک به تنظیم بازار و افزایش ساعت کاری بازار 

است. قدردانی کرده  روزها 

سرپرست   - گلستان  مومنی،  حبیبه  سیده 
پرندگان  برق گلستان گفت که ورود  توزیع  شرکت 
بر  آن ها  نشستن گروهی  و  "سار"  گونه  از  مهاجر 
در  اختالل  بروز  باعث  برق،  شبکه  سیم های  روی 
این  برق  توزیع  ولت  20 کیلو  شبکه  از  درصد   ۴0

شد.  شهرستان 
20 کیلو  شبکه  6۵0 کیلومتر  افزود: کالله  موسوی 
روی  بر  سارها  نشستن  روزها  این  که  دارد  ولت 
خاموشی  و  اختالل  ایجاد  سبب  برق،  سیم های 
شرکت  روابط عمومی  گزارش  به  می شود.  برق 
افزود:  موسوی  احمد  سید  گلستان،  برق  توزیع 
سارهای  بهار  فصل  در  نیز  گذشته  سال های  در 
تعداد کمتری  با  شمالی  خراسان  از  به ویژه  مهاجر 
ایجاد  خاصی  مشکلی  و  می شدند  گلستان  وارد 
با  و سال گذشته  امسال  داد:  ادامه  او  نمی کردند. 
توجه به خشکسالی شدید استان همجوار، جمعیت 
نتیجه  وارد که  استان  به  پرندگان  این  از  بیشتری 
اختالل  برق،  سیم های  روی  آنها  نشستن  گروهی 

خاموشی های  بروز  باعث  و  ایجاد  توزیع  شبکه  در 
شده اند. شبکه  در  لحظه ای 

تجمع این پرندگان روی سیم های شبکه توزیع برق 
باعث قطعی لحظه ای شبکه اصلی برق و سوختن 
فیوز در شبکه های فرعی می شود که با وجود اعزام 
خرابی ها  مشکل  رفع  برای  برق  شرکت  تیم های 
به دلیل تعدد موارد خاموشی ، در برخی مواقع وصل 
شدن مجدد برق زمان بیشتری نیاز دارد. سرپرست 
داشتند:  بیان  ادامه  در  برق گلستان  توزیع  شرکت 
اقدامات مختلفی مانند تغییر آرایش شبکه توزیع 
برق و نصب اسپیسر )فاصله گذار( بین خطوط در 
بروز  از  پیشگیری  برای  پرندگان  این  تجمع  محل 
اما به سبب گستردگی شبکه و  انجام شد  اختالل 
نقاط  بودن تعداد جمعیت سارها همچنان در  زیاد 
 117 او گفت: کالله  می کند.  نوسان  ایجاد  مختلف 
وسعت،  کیلومترمربع   17۵2 و  جمعیت  نفر  هزار 
و  برق فشار ضعیف  انتقال  12۵0 کیلومتر شبکه  و 

دارد. متوسط 

راه اندازی بازار روزهای محله ای در کرج 

پرندگان مهاجر برق را در گلستان قطع کردند

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه 
و منابع انسانی شورای اسالمی 

شهر کرج پیشنهاد احداث چندین 
بازار روز محله ای در نقاط مختلف 

شهر با هدف ایجاد امکان خرید به 
صرفه برای شهروندان را مطرح کرد

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری اختیار آباد بر اساس مجوز شماره ۴۰۰/۶/۴۳/ص مورخ 1۴۰۰/12/21 شورای اسالمی شهر در نظر دارد دو دستگاه 

خودروهای سواری مازاد بر نیاز خود را با مشخصات به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )سامانه ستاد ایران( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  به فروش رساند.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب خرید واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر نوبت اول این 
آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1۴۰1/۰2/2۹ به استثنا ایام تعطیل جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده 
و اطالع از شرایط و جزئیات فروش خودروهای مذکور به شهرداری اختیار آباد به آدرس اختیار آباد- خیابان امام جمعه 
نبش کوچه ی 2۴ مراجعه نمایند و شرکت کنندگان بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پابان وقت اداری روز چهارشنبه 
1۴۰1/۰۳/11 )یازدهم خرداد ماه سال جاری( به دبیر خانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نموده و پیشنهادات واصله راس 
ساعت 1۰ صبح روز پنجشنبه در محل سالن کنفرانس شهرداری بازگشایی و برنده مزایده اعالم می گردد و در صورت تمایل 

شرکت گنندگان یا نمایندگان قانونی آنان طی معرفی نامه کتبی می توانند در جلسه بازگشایی پاکات حضور داشته باشند.
ضمنا بدهیهای خودرو شامل: عوارض شهرداری و عدم خالفی تا زمان فروش بعهده شهرداری و هزینه های نقل و انتقال، تعویض 
پالک، مالیات، هزینه های نقل و انتقال، تعویض پالک، مالیات، هزینه های کارشناسی ... و چاپ چهار نوبت آگهی روزنامه به عهده 

برنامه مزایده خواهد بود.

شهرداری اختیار آباد

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/02/20- تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/02/27   

شماره انتظامینوع خودروردیف
قیمت کل پایه 
کارشناسی)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در تجدید 

مزایده)ریال(
مدلرنگ

وضعیت 
سند

1
سواری تندر 
ال 90 اتومات

180.000.000 ریال3.600.000.000ریالایران ۴۵-117ب21
سفید شیری 

روغنی
دارد1396

2
سواری پژو 

پارس
60.000.000 ریال1.200.000.000 ریالایران۴۵-۴9۵س۵۴

نقره ای 
متالیک

دارد1389

 قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور              

حوزه ثبت ملک  منطقه دو گرگان
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده 3 

و ماده  13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
آقای  بالمعارض   مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر 
/ خانم  دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت 
آموزش و پرورش بشناسه  ملی  1۴00029019۵  متقاضی  
کالسه پرونده  139911۴۴12001002۴60  در ششدانگ  یک 
قطعه  زمین که در آن احداث بنا شده است  به مساحت   
2896/۵7  مترمربع قسمتی از پالک از  3- اصلی واقع 
در اراضی اوزینه بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان  طبق 

رای صادره حکایت از تصرفات  متقاضی دارد.
نوبت  دو  در  مراتب   عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
رو  این  از  شود  می  آگهی   روز  پانزده  فاصله   به 
الذکر  فوق  صادره  رای   به  نسبت  که  اشخاصی 

اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراض 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه  
دادخواست   ، ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ   از 
تقدیم  و گواهی  تقدیم  قضائی  ذیصالح  مرجع   به  خودرا 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند . 
  1۴01/02/11 تاریخ انتشار نوبت اول : 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/02/27
حجت هللا تجری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه دو گرگان -از طرف محمد امین صافی
م.الف  :1۰۸1۸                                                                                       

آگهی مزایده نوبت اول
به موجب اجرائیه كالسه 0000031 شعبه اول اجرای 
احکام حقوقی دادگستری بم صادره از شعبه سوم 
له آقای غالمعباس شاه مسعودی فرزند  دادگاه حقوقی ہم 
علی و علیه وراث 1- حسین 2- احمد 3- محمد ۴مهرانگیز 
۵- روح انگیز 6- اقدس همگی شاه مسعودی فرزندان علی 
بر تقسیم ترکه مرحوم علی شاہ مسعودی که توسط  مبنی 
محكوم له معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است. ارزیابی ملك یك قطعه 
زمین از پالك ۴۴۴6 اصلی طبق قرارداد واگذاری شماره 8۵8 
مورخ 1360/11/1 که طبق دستور قاضی محترم قسمت مورد 
 اختالف )2۵0 متر مربع ( جزء ماترك محسوب نشده است.

ارزیابی اموال:
محدوده فعلی سند به مساحت ۴3۵ مترمربع میباشد که به 
غیر از محل 2۵0 مترمربعی مورد اختالف که در تصرف شخص 
ثالثی میباشد لذا مورد ترکه به میزان عرصه 18۵ مترمربع و 
بم خیابان  به آدرس  ساختمان 60 متر مربعی پیچ مهره ای 

امیرکبیر کوچه شماره یك با نقطه جغرافیایی جنوب غربی ملك 
مبلغ6/600/000/000  به  روز  ارزش  برابر   3219772-62803۵
ریال برآورد میگردد .. مقررگردید ملک موصوف در روز یکشنبه 
مورخ 1۴01/03/11 از ساعت 9 تا 11 صبح از طریق مزایده در 
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در 
بلوار خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شدن شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 
10 درصد اولیه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد 
.متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک موثر 

مزایده داده شود.م/الف 1۵

مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
بم- علی میدانی

وم
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ت
نوب
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:
 فاطمه باباخانی )دبیر(

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

صفحه آرایی: ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494
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کرخه نور رو به افول، عکس از سید خلیل موسوی/ مهر

عکس:  مهر

جغرافیایی  موقعیت  در  بلوکان  آبشار 
آذربایجان  استان  در   E۴72838  N37۴132
۴ کیلومتری  آبشار در  این  واقع است.  شرقی 
شمال روستای بلوکان در میان دره ای سرسبز 
2180 متری  ارتفاع  بلوکان در  آبشار  قرار دارد. 
حدود  در  ارتفاعی  و  گرفته  قرار  دریا  از سطح 
10 متر دارد. در مسیر این دره رودخانه بلوکان 
جاری است. این رودخانه از ارتفاعات بزقوش 
و  گرفته  سرچشمه  آبشار  باالدست  در  واقع 

کردن  سیراب  و  بلوکان  دره  از  عبور  از  پس 
اراضی کشاورزی پایین دست به رودخانه شهر 
به  خود  چایی  شهر  رودخانه  می ریزد.  چایی 
خزر  دریای  به  نهایت  در  و  ریخته  قزل اوزن 
دهستان  توابع  از  بلوکان  روستای  می ریزند. 
بخش  دهستان های  از  شرقی  بروانان 
آذربایجان  استان  میانه  شهرستان  ترکمانچای 
شرقی است. دسترسی به این آبشار از طریق 
روستای  خاکی  جاده  ترکمنچای،  شهرستان 
سپس  و  دستجرد  روستای  سوما،  یوخاری 

است. میسر  بلوکان  روستای 
/ کویرها و بیابان های ایران

آبشار بلوکان، میانه
آبخوان

غالمرضا عربی کارگردان باسابقه تئاتر که در آذر 1۴00 نمایش 
»ایستادن به وقِت رفتن« را روی صحنه داشت، در تازه ترین 
به گزارش  می کند.  اجرا  را  اوهه«  پیوتر  »شهادت  خود  کار 
هنرآنالین، در نمایش تازه گروه تئاتر باران سیروس همتی، 
مژده  گوهرخای،  مجتبی  فتحی،  شقایق  مسعودی،  شهرام 
)لیال( ارجمند پیوند، احمد خیرآبادی، حمیدرضا زغم، حمیدرضا 
امیرمهدی  خوش طینت،  ستاره  هداوند،  آساره  حسینعلی، 
میرزایی، آرتین عربی و محمد شهریاری ایفای نقش می کنند. 
»شهادت پیوتر اوهه« از ساعت 20 روز چهارشنبه 28 اردیبهشت 
سابقه  عربی  اجرا می@شود.  حافظ  تاالر  در  برای 26 شب 
»شاباش خوان«،  ناگهان«،  »کبوتری  چون  آثاری  کارگردانی 
بهارنارنج«،  »فصل  شب«،  »درنای  »محاق«،  »مسافران«، 
»سالح سرد« و »در خیابان های سرد شب« را در کارنامه دارد. 

کانون  سوی  از  دالوند«  »رضا  و  شاه آبادی«  »حمیدرضا 
پرورش فکری کودک و نوجوان به عنوان نامزد جایزه آسترید 
لیندگرن 2023 معرفی شدند. به گزارش ایسنا، این نهاد به 
عنوان یکی از هیات های انتخاب ایران برای جایزه آسترید 
و  شاه آبادی«  »حمیدرضا  نویسندگی  حوزه  در  لیندگرن، 
جایزه  دریافت  برای  را  دالوند«  »رضا  تصویرگری  حوزه  در 
آسترید لیندگرن 2023 معرفی کرد. این جایزه )با مبلغ پنج 
میلیون کرون سوئد( بزرگ ترین جایزه جهانی ادبیات کودک 
و نوجوان و دومین جایزه بزرگ ادبی بعد از جایزه اسکار به 
شمار می رود. جایزه جهانی آسترید لیندگرن در سال 2002 
با هدف دسترسی کودکان دنیا به داستان های خوب از سوی 
به  راه اندازی شد. این جایزه به صورت ساالنه  دولت سوئد 
یک فرد یا یک سازمان برای مشارکت ویژه در زمینه ادبیات 

کودک و نوجوان تعلق می گیرد.

| تئاتر  |

| ادبیات |

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای فونداسیون ، ستون 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  بم  امید  سینما  سقف  و 
دولت برگزار نماید،کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت 

سازند. محقق 
 - برآورد اجرای کار مبلغ  ۳۴/۷۷۵/۸1۰/۷۸۸  ریال بر اساس 

 فهرست بهای ابنیه سال 1۴۰1 می باشد.
- مدت اجرای پروژه ۸ ماه شمسی می باشد.

وجه  در  ریال   1/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ میزان  به  بانکی  ارائه ضمانت نامه   -
شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد

   - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است .

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1۴۰1/۰2/2۸ می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 1۸:۰۰ مورخ 

1۴۰1/۰۳/۰۹
  - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 1۸:۰۰ مورخ 1۴۰1/۰۳/21
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 1۰:۰۰ مورخ1۴۰1/۰۳/2۳

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف: ادرس بم بلوار 
 : تلفن  امور قراردادها-  بم  اداری- شهرداری  شهید رجایی سایت 

۰۳۴-۴۴۳۴۵21۴
در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
نام ۸۸۹۶۹۷۳۷-  ثبت  دفتر  تماس: ۰21-۴1۹۳۴  مرکز  سامانه 

۸۵1۹۳۷۶۸

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای

علیرضا ریاضی - شهردار بم

 )نوبت اول(

جهان  و  ایران  در  مخدر  مواد  سو مصرف  مساله 
مبحث جدیدی نیست. همچنین روش هایی که 
می گیرند  قرار  استفاده  مورد  اعتیاد  درمان   برای 
تا حدود زیادی شناخته شده هستند، اما در این 
یادداشت قصد دارم به طور خاص به بررسی روش 
دارودرمانی در درمان اعتیاد بپردازم و چالش های 

آن را بررسی کنم.
داروی متادون ابتدا به عنوان ضددرد، قبل از جنگ 
گرفت.  قرار  استفاده  مورد  آلمان  در  دوم  جهانی 
از آن در سال 19۴9، دو پزشک آمریکایی  پس 
در بیمارستانی دریافتند که استفاده از این ماده 
موثر  هروئین  مصرف کنندگان  اعتیاد  درمان  در 
ماده  این  درمانی  پروتکل  آن  از  پس  و  است 
تنظیم شد. مراکز درمان سرپایی اعتیاد در سال 
138۴ با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و همچنین سازمان بهزیستی، در کشور 
ما آغاز به کار کردند. اما به راستی مصرف کنندگان 
این ماده و سایر داروهای ترک اعتیاد در مراکز 
سرپایی ، چه شرایطی دارند؟ به باور اکثر مردم، 
ترک اعتیاد به معنای قطع مصرف هرگونه ماده 
قانونی یا غیرقانونی از طریق بستری در کمپ های 
با  درمانی  گروه های  در  شرکت  و  اعتیاد  ترک 
گمنام  الکی های  یا  و  گمنام  معتادان  نام های 
است. با گذشت حدود 16 سال از رواج این روش 
درمانی در کشور ما و به رغم نظارت سازمان های 
مربوطه و اجرای پروتکل های درمانی توسط افراد 
متخصص در این مراکز، همچنان دیده می شود 
می شوند.  خوانده  معتاد  درمان،  تحت  افراد  که 
چنین نگرشی باعث شده بسیاری از این بیماران 
بمانند  ناکام  یا تشکیل خانواده  یافتن شغل  در 
و مجبور باشند درمان خود را از اعضای خانواده، 
همکاران و گاه دوستان خود پنهان کنند. به عنوان 

فردی که تقریبا از چهار سال پیش در مرکز درمان 
سرپایی اعتیاد مشغول به فعالیت هستم، افراد 
درباره  افتخار  با  مشاهده کرده ام که  را  معدودی 
مراحل درمان خود صحبت کنند، نگران از دست 
دادن موقعیت شغلی خود نباشند یا ارتباط کامل 
باشند.  داشته  خود  خانواده  اعضای  با  مثبتی  و 
مراجعان معموال در زمان حضور در مرکز، تالش 
می کنند توسط کسی دیده نشوند یا گاها داروی 
خود را مانند مواد مخدر غیرقانونی از دید همسر 
و فرزندان مخفی می کنند زیرا می دانند در صورت 
از  ناگواری  مشخص شدن مصرف دارو، عواقب 
مواد  به مصرف  زمانی که  مانند  اطرافیان  سوی 
می شود.  آنها  گریبانگیر  می پرداختند،  مخدر 
به تازگی در موردی خاص شاهد بودم که یکی از 
مراجعان به دلیل مثبت شدن تست متادون در 
زمان آزمایش برای اخذ پروانه اداره تاکسیرانی، 
علی رغم  و  شد  منع  مذکور  پروانه  دریافت  از 
معرفی نامه مرکز درباره تایید درمان قانونی او، در 
جواب تنها گفته شده بود که »قباًل می پذیرفتیم، 
االن نه!«. بیمار ناچار شد ادامه درمان را به شغل 
خود ارجحیت دهد، البته اینکه چنین تصمیمی 
او خواهد گذاشت،  چه تاثیرات منفی بر زندگی 
این که  با  همچنین  نیست.   مشخص  هنوز 
و  بهداشت  وزارت  سامانه  در  درمان  تحت  افراد 
و  شخصی  حریم  حفظ  با  )آیداتیس(  درمان 
سوی  از  و  می شوند  نام  ثبت  مربوطه،  قوانین 
مرکز کارت درمان دریافت می کنند، گاه به دلیل 
حمل دارویی که مصرف می کنند، بازداشت شده 
نظر می رسد  به  قرار گرفته اند.  بدرفتاری  و مورد 
روش  این  آغاز  دیگر،  مسائل  از  بسیاری  مانند 
درمانی در ایران، بدون فرهنگ سازی و آگاه سازی 
اقشار مختلف جامعه به ویژه افراد درگیر اعتیاد و 
از  انجام شده است. بی اطالعی  خانواده هایشان 
باعث  داروها،  عمل  مکانیسم  و  درمان  پروتکل 
در  به منزله همان مواد مخدر  داروها  این  شده 
نظر گرفته شوند. در برخی موارد، خانواده بیماران 
بیماران  همراهی  از  فرزندان  و  همسر  شامل 
می کنند  دوری  به شدت  مرکز  به  مراجعه  و 
نشان دهنده  که  دارند  نامناسبی  رفتارهای  یا 

آنهاست. از سوی  درمان  این  نپذیرفتن 

درمان در مراکز سرپایی اعتیاد، تحت نظارت کادر 
روانشناس  پرستار،  پزشک،  شامل  متخصص 
روش  این  درباره  همگی  اجتماعی که  مددکار  و 
درمانی و مسائل مربوط به آن آموزش دیده اند، 
انجام می شود. افراد دارای پرونده درمانی هستند 
و  درمان  پروتکل  طبق  تحویلی  داروی  میزان  و 
می شود.  انجام  مرکز  پزشک  مستقیم  نظر  زیر 
همچنین در این مراکز مشاوره های روانشناختی 
برای افراد تحت درمان و خانواده هایشان توسط 

می شود. انجام  متخصصان 
مصرف داروهای درمان اعتیاد، برخالف باور عموم، 
امری مادام العمر نیست. افرادی که طبق پروتکل 
با  درمان  مراحل  تمامی  در  و  کنند  رفتار  درمانی 
کادر تخصصی مرکز همکاری الزم را داشته باشند 
در اکثر موارد ممکن است موفق به کاهش شدید 
اما  شوند،  مصرف  قطع  حتی  یا  و  مصرفی  دوز 
صادق  بیماران  همه  خصوص  در  که  موضوعی 
از  دارویی،  درمان  کنار  در  افراد  چنانچه  است، 
برخوردار  مطلوبی  اجتماعی  و  خانوادگی  شرایط 
باشند، با کمک داروها قادر خواهند بود مانند سایر 
افراد جامعه به فعالیت های روزمره خود بپردازند 
و دیگر شاهد رفتارهای اعتیادی و نابسمانی در 

شرایط جسمی و روانی خود نباشند.
روش های  از  یکی  اعتیاد،  ترک  در  درمانی  دارو 
موجود است و مطمئنا افراد بسیاری با استفاده 
از سایر روش ها به درمان اعتیاد خود می پردازند 
و نمی توان برای همه انسان ها یک روش واحد و 
با این حال الزم است  مشخص را تعیین کرده، 
افرادی که تحت درمان دارویی قرار دارند و یا هنوز 
این  از اصول  اقدام نکرده اند،  اعتیاد  برای درمان 
روش درمانی آگاه باشند، حقوق خود را بشناسند 
و از این فرصت در راستای بهبود سالمت جسم 
و روان خود استفاده کنند و در واقع برای درمان 
خود حق انتخاب داشته باشند. نهادهای مربوطه 
دارند  وظیفه  نیز  اعتیاد  سرپایی  درمان  مراکز  و 
در راستای آگاه سازی جامعه و ایجاد فرصت های 
مواد  به  اعتیاد  به کابوس  دادن  پایان  برای  الزم 
مخدر در جامعه بکوشند و لحظه لحظه در کنار فرد 
بیمار و خانواده او قدم بردارند و هموارکننده این 

مسیر پرفراز و نشیب باشند.
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