
 رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور قزاقستان:

مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه 
غربی ها برای توسعه ناتو است

حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر انقالب اسالمی عصر دیروز )یکشنبه، ۲۹ خرداد( در 
دیدار آقای »قاسم ژورمات توکایف« رئیس جمهور قزاقستان و هیأت همراه، با اشاره 
به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان، بر لزوم گسترش 
بیش از پیش همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف به ویژه همکاری های 

منطقه ای تأکید کردند.

  اهالی بیش از 100 واحد مسکونی 
در شرق استان گلستان ساکن 

خانه های  نیم مخروبه اند

زندگی در زمین های لرزان 
بلعیده شده »فراغی«

کارکنان سازمان حفاظت محیط 
زیست، در پردیسان تجمع کردند

کسی معیشت ما را ندید

 ارائه گزارش
 تنها نتیجه ایجاد 

قرارگاه های شهرداری 

نسخه ضد زن برای جوانی جمعیت
نمایندگان در جریان نشست علنی دیروز مجلس با دو فوریت اصالحیه قانون جوانی جمعیت مخالفت کردند

اظهارات رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، انتقاد گسترده افکار عمومی را در پی داشت 

| روزنامه نگار |

| سینا قنبرپور |

جوانی جمعیت؛ چگونه؟

همه وزارتخانه ها قرارگاهی ساخته اند تحت 
عنوان قرارگاه جمعیت. شهرداری تهران هم 
نهادی  و  نماند  عقب  ماجرا  از  سعی کرده 
شهری  مدیریت  وظیفه اش  مهمترین  که 
و  ترافیک  مانند  چالش هایی  بر  غلبه  و 
جوان سازی جمعیت  به  است  هوا  آلودگی 

می سازد. قرارگاه  برایش  و  می اندیشد 
نویسنده این یادداشت منکر روند پیرشدن 
اگر  است  بدیهی  و  نیست  ایران  جمعیت 
برنامه موثری برای این مهم نداشته باشیم 
حیاتی  پنجره های  بزنیم  هم  بر  چشم  
آن  پویایی  و  جمعیت  جوان  نگاه داشتن 
بسته می شود و با یک جمعیت پیر مواجه 
می شویم. سیاست گذاری در حوزه جمعیت 
اینکه  اما  است  مرسوم  همه کشورهای  در 
این سیاست ها چگونه وضع می شوند و با 
چه ابزاری عملیاتی شوند، نکاتی است که 

قرار گیرند. نباید مورد غفلت 

شماری از استادان دانشگاه در نامه ای
 به وزیر میراث فرهنگی درباره دخل و تصرف 
در صحن عتیق حرم حضرت معصومه )س( 
هشدار دادند

صحن عتیق صحن عتیق 
مخدوش می شودمخدوش می شود
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رئیس جمهور گفت: همکاری با همسایگان ایران 
و  بوده  اولویت  دارای  ایران  برای  خزر  دریای  در 
حتما بنا داریم این همکاری ها را گسترش دهیم.
به گزارش ایسنا، آیت هللا سید ابراهیم رئیسی در 
جمهور  رئیس  با  خود  مشترک  خبری  نشست 
با اشاره به امضای ۹ یادداشت تفاهم  قزاقستان 
و سند همکاری میان دو کشور اظهار کرد: امضای 
این اسناد نشان اراده دو کشور برای توسعه روابط 
و مناسبات خود است. روابط تجاری دو کشور در 
ماه های اخیر 50 درصد رشد داشته است و حتما 
یابد.  افزایش  بیشتر  می تواند  روابط  این  سطح 
سطح تعامالت دو کشور را می توانیم در گام اول تا 

سه میلیارد دالر قرار دهیم.
زمینه  در  می تواند  دو کشور  روابط  تاکید کرد:  او 
کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل و ترانزیت، انرژی 
و  فرهنگی  زمینه های  یابد.  توسعه  و گاز  نفت  و 

بسیار  روابط  می کند  ایجاد  هم  دو کشور  تمدنی 
داشته  فرهنگی  زمینه  در  ملت  دو  میان  خوبی 

باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه مجموعه صحبت های 
و  ایران  همکاری های  گسترش  زمینه  امروز 
قزاقستان را فراهم کرد، افزود: ما معتقدیم عالوه 
ایران  میان  ای  منطقه  روابط  جانبه  دو  روابط  بر 
باید  هم  منطقه  کشورهای  سایر  و  قزاقستان  و 
دو کشور  های  همکاری  جمله  از  یابد.  گسترش 
همکاری  پیمان  مثل  منطقه ای  سازمان های  در 

اوراسیا. اتحادیه  و  شانگهای 
ایران  اسالمی  جمهوری  برای  تاکید کرد:  رئیسی 
همکاری با همسایگان در دریای خزر دارای اولویت 
است و ما حتما بنا داریم این همکاری را گسترش 
دو  بنای  منطقه ای  های  همکاری  بر  عالوه  دهیم. 
کشور این است که در سازمان های بین المللی هم 

مسائل  درباره  ویژه که  به  بردارند،  جدی  گام های 
منطقه ای و جهانی نگاه های مشترکی وجود دارد. 
مثال ما در موضوع افغانستان نظر مشترکی داریم که 
باید حتما در این کشور دولت فراگیری تشکیل شود 
تا از همه گروه های سیاسی و اقوام پشتیبانی کند.
اتفاق نظر داریم  رئیس جمهور همچنین گفت: ما 
و  نبوده  ساز  امنیت  منطقه  در  بیگانگان  حضور 
داریم مسائل  اعتقاد  را حل نمی کند. ما  مشکلی 
هر منطقه را باید مسئوالن و مردم آن منطقه حل 
کنند. گره مسائل منطقه ای به دست خود منطقه 
باز می شود و حضور بیگانگان بیشتر به مشکالت 

می افزاید.
جمهور  رئیس  توکایف  از  تشکر  با  پایان  در  او 
قزاقستان و هیات همراه برای سفر به تهران گفت: 
در جواب دعوت رئیس جمهور قزاقستان در زمان 

این کشور سفر می کنم. به  مقتضی 

بار دیگر زمزمه های ساخت جاده ابر؛ جاده ای در 
به  و در شرق گلستان  قلب جنگل های هیرکانی 
گوش می رسد. آنطور که سالمت نیوز می نویسد، 
احداث  آن را  می خواستند  برخی   1385 سال  از 
اولویت  از  را  آن  دهم  دولت  نهایت  در  اما  کنند، 
حفاظت  سازمان  یازدهم  دولت  در  و  خارج کرد 
محیط زیست با همراهی مجلس شورای اسالمی 
"شورایعالی محیط  با مصوبه  منطقه،  از  بازدید  و 
زیست، آنجا را منطقه حفاظت شده نامید و جاده 

سازی غیرضروری در آن را ممنوع اعالم کرد.
طرح  یک  برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  حاال 
در  آنهم  دولت،  چند  در  شده  خارج  دستور  از 
باستانی  جنگل های  محدوده  هم  که  منطقه ای 
منطقه  هم  و  است  جهانی  ثبت  هیرکانی 
ابالغ  بودجه  است،  شده  اعالم  شده  حفاظت 
مدیرکل  نامه ای که  در  موضوع  این  است.  کرده 
مدیرکل  به  خطاب  گلستان  شهرسازی  و  راه 
شده  نوشته  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
آمده است. طرحی که دو تن از نمایندگان شرق 
دوره  در  یکدیگر  با  انتخاباتی  رقابت  در  گلستان 
های مختلف، در صدد اجرای آن بوده و هستند.
این در حالی است که ساخت هر کیلومتر جاده 

بودجه  چنین  و  دارد  هزینه  تومان  میلیارد   100
کالنی در شرایط کنونی کشور و تحریم ها، آن هم 
برای مسیری که 3 جاده فعال دیگر نیز دارد یک 

اقتصادی است. بزرگ  خطای 
ملکی،  مهدی  طرف  از  که  کوتاه  نامه  این  در 
مدیرکل راه وشهرسازی گلستان امضا شده است 
آمده است:» احتراما با عنایت به پیگیری های به 
عمل آمده از سوی نماینده محترم مردم شریف 
علی  محور  در  راه  احداث  بر  مبنی  علی آبادکتول 
آباد به شاهرود و پیرو ابالغ اعتبار از وزارت متبوع 
احداث  سنجی  امکان  مطالعات  انجام  بر  مبنی 
)شاهرود(  نو  قلعه  به  آباد  شیرین  محور  در  راه 
به استحضار می رساند جهت ارائه اطالعات اولیه 
نمودن  بهینه  و  تسریع  به  کمک  و  نیاز  مورد 
مطالعات مذکور، شرکت مهندسین مشاور پرهون 
خواهشمند  گردد.  می  معرفی  حضور  به  آبراهه 
این  در  را  الزم  مساعدت  فرمایید  دستور  است 

نمایند.« مبذول  خصوص 
شود که  می  استنباط  چنین  فوق  نامه  متن  از 
از  پس  وشهرسازی کشور،  راه  وزارت  مسووالن 
گذشت دو دولت از درخواست و موافقت شورای 
حفاظت  "منطقه  اعالم  با  زیست  محیط  عالی 

شده ابر" در دولت 11 و 1۲ هنوز از این موضوع 
بی خبر است و نیز خبر از ثبت جهانی جنگل ابر 
به عنوان میراث طبیعی جهانی در لیست یونسکو 

ندارد.
حال سوال اینجاست که چگونه و با چه منطقی، 
موضوع ساخت جاده ابر دوباره به جریان افتاده 
و با آمدن دولت جدید تحرکات نماینده علی آباد 
کتول دوباره آغاز شده جای بحث دارد. اما از این 
مهم تر پاسخ به این پرسش است که چطور می 
تصمیم  و  مصوبه  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  شود 
نهایی دولت وقت پس از گذشت 7 سال بی خبر 
ابالغ  و  تعیین  بودجه  آن  مطالعه  برای  و  است 

کرده است؟!
 کنشگران محیط زیست می خواهند بدانند قوه 
قضایی و نهادهای نظارتی در اینباره چه برخوردی 
برای  ها  جنگل  ارزش  از  جدای  داشت.  خواند 
آیا  جهان،  و  ایران  امروز  بحرانی  زیست  محیط 
دولت  قربانی  گوشت  است  قرار  زیست  محیط 
توسط  است  قرار  قانون  بدتر  آن  از  و  باید  ها 
نمایندگانی که خود قانونگذار هستند و وزارتخانه 
زیرپا  و  نقض  هستند  قانون  مجری  که  هایی 

شود؟! گذاشته 

رئیس جمهور:

 روابط ایران با همسایگان در دریای خزر را گسترش می دهیم

ازسرگیری رایزنی ها برای ساخت جاده ابر در قلب 
»جنگل های هیرکانی ثبت جهانی«
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| حقوقدان |

| ندا حاجی وثوق |

نابرابری در آینه قوانین

سامان اجتماعی و تراز روابط فی مابین افراد جامعه، 
از تبعیض در جامعه  پویا و عاری  در گرو قوانین 
و  رشد  امنیت،  آسایش،  بستر  قوانینی که  است. 
بالندگی یکایک شهروندان را فراهم آورد. جنسیت 
من جمله مواردی است که در قوانین ایران به دقت 
و صراحت مورد حمایت قرار نگرفته و در مواردی 
نیز شاهد تناقض قانون اساسی و قانون مدنی و 
مجازات اسالمی در این خصوص هستیم.  اصل 
بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: »همه افراد ملت 
اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و 
از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
برخوردارند«.  اسالم  موازین  رعایت  با  فرهنگی  و 
همچنین بند 14 اصل سوم قانون اساسی به تساوی 
عموم در برابر قانون تاکید کرده است. اما واقعیت 
این است که برخالف تاکید قانون اساسی بر تساوی 
حقوق زن و مرد، سایر قوانین داخلی که معیار عمل 

در بسیاری از تصمیم گیری های مهم است...
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از  یکی  دیروز  »زنان«  بحث 
مردانه ترین  شاید  و  محافظه کارترین 
به  را  اسالمی  جمهوری  تاریخ  مجالس 
روزی  در  درست  هم  آن  جنجال کشید؛ 
اصالحیه ای  فوریت  دو  درخواست  که 
در  جوانی  جمعیت  قانون  خصوص  در 
قانونی که  بود.  علنی  صحن  کار  دستور 
در همین دوره یازدهم به تصویب همین 
نمایندگان عمدتا اصولگرا رسید و از قضا 
یکی از مهمترین دالیل ناظرانی است که 
به  و  مردانه  اصطالح  به  را  مجلس  این 
مسائل  و  زنان  به  بی توجه  دقیق تر  بیان 
این  دیروز  اما  آن چه  می خوانند.  زنان 
بحث  محوریت  با  را  مردانه«  »مجلس 
نه  جنجال کشید،  و  چالش  به  »زنان« 
لزومًا این قانون و اصالحیه ای که دیروز 
صحن علنی با هر دو فوریت بررسی اش 
مخالفت کرد، بلکه ابراز و انتشار مواضعی 
در  ایسنا  دفتر خبرگزاری  بود که  عجیب 
آغاز  از  پیش  اصفهان حدود ۲4 ساعت 
از  نقل  به  مجلس  دیروز  علنی  نشست 
نماینده ای منتشر کرد که او را »سر لیست 
بهارستان« معرفی  نمایندگان اصفهان در 
و توصیف کرده  بود. نماینده ای که اگرچه 
اصفهان در مجلس  نمایندگان  سرلیست 
انتخاباتی  در  اما  است  اسالمی  شورای 
دست  به  را  کالنشهر  این  رای  باالترین 
آورده که با مشارکتی در حدود یک سوم 
شد.  برگزار  آن  از  قبل  سال  انتخابات 4 
انتخابات دوم اسفندماه ۹8 که در حالی 
بنابر آمار کشوری رکورددار کمترین میزان 
انتخابات  ادوار  تمامی  در میان  مشارکت 
مجلس تا به امروز است که اصفهانی ها 
مشارکتی  درصدی،   ۲1 مشارکت  ثبت  با 
شهروندان  مشارکت  از  بیش  کمی 
اندکی  و  تهران  و  کرج  سنندج،  ساکن 
کمتر از مشارکت مردم اراک را رقم زدند. 
در  چیزی  حضور  با  که  ناچیز  مشارکتی 
حدود 400 هزار نفر از مجموع یک میلیون 
و 500 هزار شهروند واجد شرایط شرکت 
در انتخابات در کالنشهر اصفهان، به ثبت 
این  از  نیمی  رسید. آن هم در حالی که 
افراد واجد شرایط در نهایت به کسی رای 
دادند که دفتر اصفهان خبرگزاری دولتی 
ایسنا او را همچنان در سومین اجالسیه 
نمایندگان  »سرلیست  یازدهم،  مجلس 
و  می کند  معرفی  بهارستان«  در  اصفهان 
اغلب رسانه های دیگر از او به عنوان یکی از 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
رئیس  آن،  از  مهمتر  و  مجلس  خارجی 
در  می کنند که  یاد  مشترکی  کمیسیون 
جنجالی  قانون  همین  تصویب  جریان 
جوانی جمعیت تشکیل شد. با این همه 
اظهارات  همان  پیرو  قضا  از  و  حاال  اما 
ایسنا  نمایندگی  با  مصاحبه  در  جنجالی 
تعابیر  این  به  کمتر  اصفهان  استان  در 
سخنان  این  و  است  نیاز  توصیفات  و 
به خصوص  و  رسانه ای  فضای  در  آن قدر 
شبکه های اجتماعی بازتاب یافته و دست 
و  ناظران  اغلب  دیگر  شده که  دست  به 
مخاطبان اخبار سیاسی و اجتماعی با نام 
»امیرحسین بانکی پور فرد« آشنا هستند. 
جنجالی  مصاحبه  آن  در  که  نماینده ای 
درباره  ایده هایش  از  هفته  روز  نخستین 
کمک به ساز و کار جمعیت در 5، 6 سالی 
نقطه  به  رسیدن  تا  او،  باور  به  گفت که 
بحرانی  داریم.  فاصله  جمعیتی  بحران 

که او از آن به عنوان »طوالنی ترین بحران 
تاریخ با ابعاد مختلف اجتماعی، تربیتی، 
سیاسی، امنیتی، سالمت و اقتصاد« یاد 
کرده و با تاکید بر این که این »ابر بحران 
پیری جمعیت« برای آینده ایران »بسیار 
هولناک« است، مدعی است که »تا 150 
سال دست از سر ایران برنخواهد داشت.«

 ایده های موهن آقای نماینده 
دیروز  علنی  نشست  اما  آن چه 
و  واکنش  به  نیز  را  انقالبی  مجلس 
اصولگرا  نماینده  این  نسبت به  اعتراض 
نگرانی  ابراز  این  لزومًا  نه  واداشت، 
بلکه  ایران،  ساله   150 آینده  نسبت به 
او  که  بود  »ایده هایی«  همان  مشخصًا 
بحران جمعیتی«  »ابر  این  از  عبور  برای 
پیش کشیده است. بانکی پور فرد که در 
طرح ایده هایش کف سن ازدواج دختران 
بر  تاکید  با  و  گرفته  نظر  در  سال   16 را 
این که »برای ازدواج دختران بلوغ عقلی 
و عاطفی و اجتماعی نیاز است«، به این 
بلوغ  به  »رسیدن  که  داده  توجه  نکته 
به  چراکه  نمی برد«؛  زیادی  زمان  عقلی 
او، »اگر یک دختر 16 ساله خود و  باور 
باشند،  او  ازدواج  به  مصمم  خانواده اش 
به  برنامه ریزی یک ساله می تواند  با یک 
بلوغ عقلی قابل قبول دست یابد« رئیس 
قانون  به  رسیدگی  مشترک  کمیسیون 
در  چندانی  نگرانی  که  جمعیت  جوانی 
زیر  پسران  و  دختران  ازدواج  خصوص 
ندارد، در مورد نسبت جمعیتی  30 سال 
دختران مجرد باالی 30 سال ابراز نگرانی 
سال  سرشماری  به  استناد  با  و  کرده 
۹5 گفته تعداد پسران در این رده سنی 
حدود یک میلیون و 400 هزار نفر و تعداد 
_که  مجردی  سال   30 باالی  دختران 
هر  به  یا  مطلقه هستند  یا  این سن  در 
داده اند_  دست  از  را  خود  همسر  دلیل 
بالغ بر 700 هزار نفر هستند. این نماینده 
به  ادامه  در  یازدهم  مجلس  اصولگرای 
عرف ازدواج دختران با پسری که به طور 
متوسط 5 سال بزرگتر هستند، اشاره کرده 
و با بیان این که در رده سنی مورد اشاره او، 
به تعداد دختران مجرد، پسر مجرد وجود 
ما  نگرانی  »بیشترین  است:  ندارد، گفته 
جمعیت  از  سنی  گروه  این  مخصوص 
به ویژه  و  ناظران  اما  آن چه  است!« 
را  زنان  حوزه  فعاالن  و  مدنی  کنشگران 
نگران کرده، مشخصًا دو پیشنهادی است 
بانکی پور فرد در ادامه ارائه این آمار و ارقام 
پیش کشیده و بر این اساس گفته است: 
»پیشنهاد اول ازدواج هم ساالن است؛ به 
روان شناسان  به گفته  بنا  مفهوم که  این 
که پایبند به این مسئله هستند که سن 
شناسنامه ای مالک تصمیم نیست، بلکه 
افراد است،  مالک سن ظاهری و عقلی 
افراد به ازدواج هم ساالن که از گذشته نیز 
ازدواج موفقی هم  اتفاقًا  و  وجود داشته 
رئیس کمیسیون  بیاورند.«  روی  است، 
مشترک رسیدگی به طرح جوانی جمعیت 
در مجلس یازدهم همچنین اضافه کرده 
است: »دختر حتی می تواند با فردی یک 
یا دو سال کوچکتر خود نیز ازدواج کند به 
باشد و نشاط  آنکه شکسته نشده  شرط 
اظهارنظری  باشد!«  کرده  حفظ  را  خود 
عجیب و به زعم بسیاری از ناظران موهن 
مواجه  نیز  واکنش هایی  با  متعاقبًا  که 
شده است. آن چه اما حتی بیش از این 

ناظران را دل آزارده کرده و موجب رنجش 
خاطرشان شده، پیشنهاد دوم بانکی پور 
از  صراحتًا  او  پیشنهادی که  است،  فرد 
یاد  بین المللی«  »ازدواج  به عنوان  آن 
کرده و در شرحش می گوید: »این قشر 
از دختران مجرد با توجه به کمبود پسر 
با مسلمانان و شیعیان  مجرد در کشور 
عالقه مند به ایران ازدواج کنند.« آن هم 
نه تنها  طریق  این  »از  توجیه که  این  با 
توسعه فرهنگی اتفاق افتاده و ارتباطات 
این  بلکه  می شود،  تقویت  بین المللی 
بر  نیز  کشور  در  ریخته  هم  به  نسبیت 

می شود«. طرف 

 اعتراض کنار کرسی آقای 
نماینده

این دو پیشنهاد و به خصوص همین مورد 
اخیر اما چنان با بحث انگیز شد که دامنه 
واکنش های مردمی حتی به صحن علنی 
مجلس انقالبی نیز سرریز کرد و بر این 
اساس نه تنها واکنش فراکسیون زنان و 
مجلس  این  در  را که  زنی  نماینده  چند 
می کنند،  دفاع  زنان  حقوق  از  گاه  از  هر 
برانگیخت؛ که عالوه بر آن با انتقاد تعدادی 
نیز  انقالبی  مجلس  در  حاضر  مردان  از 
مواجه شد. بر این اساس در شرایطی که 
نمایندگان مجلس دقایقی پس از آغاز به 
بررسی  کار نشست علنی دیروز مشغول 
موادی از طرح اصالح قانون تشکیالت و 
آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بودند 
مرتبط  کار  دستور  به  نوبت  هنوز حتی  و 
با قانون جمعیت جوانی نیز نرسیده بود، 
مجلس  زن  نمایندگان  از  نفر  چند  ابتدا 
مقابل صندلی امیرحسین بانکی پور حاضر 
این  نسبت به  را  انتقادهایشان  و  شده 
کردند؛  مطرح  او  جنجالی  صحبت های 
انتقادهایی که البته نه تنها با پوزش خواهی 
آن طور  بلکه  نشده،  مواجه  فرد  بانکی پور 
که یکی از همین نمایندگان زن مجلس 
واکنش  با  رسانده،  خبرنگاران  اطالع  به 
و  مواضع  از  او  دفاع  و  بانکی پور  منفی 
صحبت هایش روبرو شده است. اما این 
پایان ماجرا نبود. چه آن که به دنبال حضور 
نمایندگان زن در مقابل صندلی بانکی پور، 
هم  مجلس  مرد  نمایندگان  از  تعدادی 
نماینده زن پیوسته و پس  این چند  به 
آرامش، روشن  از چند دقیقه مذاکره در 
از  پیش  آرامش  آرامش،  این  که  شد 
با صدای  طوفانی که  است.  بوده  طوفان 
علیه  مرد  و  زن  نمایندگان  اعتراض  بلند 
بانکی پور فرد در صحن علنی به راه افتاد 
و تا جایی ادامه یافت که عضو کمیسیون 
بلند  صدای  و  عصبانیت  با  ملی  امنیت 
بانکی پور را خطاب قرار داد. در ادامه نیز 
مرتضی  نمایندگان  دیگر  آن که  از  پس 
محمودوند یعنی همین نماینده معترض 
را آرام کرده و به قسمت دیگری از صحن 
بردند، عده ای دیگر از نمایندگان بار دیگر 
بانکی پور فرد جمع شدند  مقابل صندلی 
تا این بار کمال علیپور نماینده قائمشهر بر 
سر بانکی پور فرد فریاد بکشد. فریادی که 
البته بیانگر این پرسش از او بود که »آیا 
جمعیت  مشکل  راه حل  صحبت ها،  این 
است« اما در نهایت به ابراز تاسف برای 

او و اظهاراتش ختم شد. 

 اعتراض از تریبون »خانه ملت«
عضو  نماینده  این  فریادهای  پایان 

همزمان  اما  مجلس  اقلیت  فراکسیون 
نمایندگان  صریح  انتقادهای  آغاز  با  بود 
که در قالب تذکرهای شفاهی و قانونی در 
صحن علنی پارلمان طنین انداز شد. آن جا 
عضو  نماینده  دیگر  نظری  غنی  سید  که 
فراکسیون اقلیت، از بانکی پور فرد خواست 
به خاطر آن چه »اهانت به ساحت مقدس 
ملت  از  بود«،  ایرانی  خواهران  و  مادران 
ایران »عذرخواهی« کند و بعد وقتی نوبت 
به معین الدین سعیدی، رسید تا صریح تر 
این  نسبت به  نمایندگان  دیگر  از  رساتر  و 
سخنان انتقاد کند. آن جا که این نماینده 
چابهار با طرح این پرسش که »چه کاره ایم 
که برای زنان ایرانی تعیین تکلیف کنیم؟«، 
دینی  غیرت  جو  یک  که  »کسی  گفت: 
این  بانوان  بگویید که  مگر می شود  دارد، 
سرزمین بروند با اتباع دیگر ازدواج کنند؟ 
کاش  و  می کردید  اصالح  را  این  کاش 
عذرخواهی  ایران  بزرگ  ملت  مقابل  در 
می کردید؟« در ادامه نیز شیوا قاسم پور بر 
این نکته تاکید کرد که مجلس باید »حفظ 
واجب  خود  بر  را  دختران  و  زنان  منزلت 
فراکسیون  اعضای  نیز  درنهایت  و  بداند« 
نشستی  یک  برگزاری  با  مجلس  زنان 
امیرحسین  اظهارات  به  نسبت  خبری 
بانکی پور فرد به دلیل طرح راهکار »ازدواج 

موضع کردند. اعالم  بین المللی« 

 پوزش نماینده جنجالی از طرف 
رسانه ها!

این جار و جنجال آن گاه که  از  اما پس 
بانکی پور  واکنش  و  نظر  اظهار  به  نوبت 
در  رسید،  آیین نامه  ماده 75  به  مستند 
رسانه ها  زمین  در  را  توپ  ابتدا  تذکری 
مجلسی ها  ما  »همه  گفت:  و  انداخت 
و  اخبار  معاند  رسانه های  می دانیم 
تقطیع  را  نمایندگان  سخنان  به خصوص 
می کنند و به تخریب مجلس می پردازند.« 
او با طرح این ادعا که رسانه ها اظهاراتش 
را »تقطیع« کرده اند، گفت: »صبحت های 
من در یک محیط علمی و آکادمیک بود؛ 
آن جا ضمن تحلیل آماری، تاکید کردم که 
به حوزه  بحث رسانه ای نیست و مربوط 
نظری و صاحب نظران است.« او در ادامه 
حالی  در  قبلی  ایده های  همان  تکرار  با 
تاکید کرد که »در آن محفل علمی تاکید 
آماری  تحلیل  بیشتر  بحث  این  کردم 
است« و مدعی شد که صحبت هایش را 
»تقطیع« کرده و »جو منفی ایجاد کردند« 
که آنچه گفته بود، نه در یک محیط علمی، 
بلکه مشخصًا در یک مصاحبه مطبوعاتی 
بود  وقتی  اما  عجیبتر  بود.  شده  مطرح 
بانوانی  از  خودم  نوبه  »به  گفت:  او  که 
که ممکن است این تقطیع ذهن آنها را 
رسانه های  آن  از طرف  باشد،  آزرده کرده 
غلط عذرخواهی می کنم اما معتقدم نباید 

پاک کرد.« را  صورت مسئله 

فوریت  با  مجلس  مخالفت   
اصالح قانون جوانی جمعیت

آن چه در ادامه نشست علنی دیروز مجلس 
رقم خورد نیز چندان اوضاعی متفاوت را 
با  نمایندگان  اساس،  این  بر  و  نزد  رقم 
درخواست بررسی طرح حذف تبصره بند 
»ت« ماده یک قانون جوانی جمعیت و 
فوریت  دو  صورت  به  خانواده  از  حمایت 
مخالفت کردند. بندی که به وزارت کشور 
تکلیف میکرد که »با همکاری مرکز آمار 
ایران، هرساله به رصد مداوم میزان موالید 
و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر 
اساس آن پیشنهادهای الزم را در خصوص 
برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری 
در استان ها و شهرستان ها به ستاد ملی 
جمعیت ارائه نماید« و در تبصره اش نیز 
و  امتیازات  کلیه  »اعطای  است:  آمده 
تسهیالت این قانون مشروط به آن است 
که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر 
نمایندگان  نباشد.«   ۲.5 باالی  فرزند،  یا 
اصالحیه،  این  فوریت  با  مخالفت  با  اما 
دست کم تغییر در قانون فعلی را به آینده 

نامعلوم موکول کردند.

اظهارات رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، انتقاد گسترده افکار عمومی را در پی داشت 

نسخه ضد زن برای جوانی جمعیت 
نمایندگان در نشست علنی دیروز  مجلس با دو فوریت طرح اصالحیه قانون جوانی جمعیت مخالفت کردند

جوانی جمعیت؛ چگونه؟
اقلیم ایران  زمین از دیرباز موقعیتی خاص 
آب  منابع  محدودیت  با  همواره  و  داشته 
این  بر  بسیاری  و کارشناسان  بوده  همراه 
زیست پذیری  ظرفیت   که  دارند  تأکید 
موقعیت  این  با  متناسب  باید  ایران 
که  هستند  هم  دیگری  مولفه های  باشد. 
نتیجه  این  به  را  آنها کارشناسان  به  توجه 
سخن  بیشتری  تامل  با  که  می رساند 
پایین  به  باال  از  توصیه های  وگرنه  بگویند 
مهم  مولفه های  به  توجه  بدون  سازمان ها 
نمی تواند راهگشا باشد. نویسنده متنی که 
احتمااًل االن دارید آن را می خوانید صاحب 
ممکن  که  مطلوبی  زمان  نیست.  فرزند 
فرزندآوری  برای  سطور  این  نویسنده  بود 
کار  برسر  با  هم زمان  دقیقًا  باشد  داشته 
دهم  دولت  آن  پی  در  و  نهم  دولت   آمدن 
پرداخت  سیاست  که  زمانی  همان  بود. 
یارانه 45 هزارتومانی اجرا شد و اگر کسی 
میلیون تومان  یک   می شد  فرزند  صاحب 
حجت  آقای  شاید  می پرداختند.  او  به 
عبدالملکی وزیر مستعفی کار تعاون و رفاه 
بود که گمان  متوقف شده  زمان  همان  در 
با  می تواند   1401-1400 سال  در  می کرد 
یک میلیون تومان هم شغل ایجاد کند. به 
»احسان  همکارمان  تازگی گفت وگویی که 
با »محمد فاضلی« جامعه شناس  بداغی« 
انجام  »پیام  ما«  نوروزی  ویژه نامه  برای 
داده بود را می خواندم. اگر حوصله خواندن 
یا  ما«  »پیام   وبسایت  از  می توانید  دارید 
مورد  بخش  روزنامه  اینستاگرام  حساب 
نظر این یادداشت در آن گفت وگو را مرور 
کار  سر  بر  زمان  از  می گوید  فاضلی  کنید. 
به  بقا  سیاست  دهم  و  نهم  دولت  آمدن 
پیش  ایران  در  ارتقاء  سیاست  جای 
هنوز  که  زمان  آن  در  است.  شده  گرفته 
بودیم  نچشیده  33هزارتومانی  دالر  طعم 
واسطه  به  سرنوشتمان  بار  نخستین  برای 
دهم  و  نهم  دولت  رئیس  نظرهای  اظهار 
پیش  در  هم فکرانش  و  او  و سیاستی که 
گرفته بودند با فصل هفت منشور سازمان 
اطمینان  نبود  شرایط  در  خورد.  گره  ملل 
نویسنده  چون  افراد  از  بسیاری  آینده  به 
مانند  مهمی  تصمیمات  برای  سطور  این 
می شوند. تردید  و  شک  دچار  فرزندآوری 
هر  در  قرارگاه های جمعیت  عجوالنه  امروز 
ُکنه  به  بی آنکه  راه انداخته اند  وزارتخانه ای 
قضیه و اصل معضل یخ زدگی در جمعیت 
این  شدم  مجاب  که  امروز  کنند.  توجه 
یادداشت را بنویسم، وضعیت پدرم در 78 
دولت  بازنشسته  او  می نگرم.  را  سالگی 
منظور  عمرش،  سال های  بهترین   است. 
سال هایی است که به پختگی و با تجربگی 
جنگ تحمیلی  در  بود،  رسیده  مدیریتی 
نخستین  گذشت.  بازسازی  دوران  و 
را پدر  از جنگ تحمیلی  بازسازی های پس 
من و همکارانش در وزارت نیرو در سازمان 
شهرهای  زدند.  رقم  خوزستان  برق  و  آب 
جنگ زده آب و برق می خواستند تا حیاتی 
بگیرد. کشوری که 8  دوباره در آن جریان 
و  توسعه  بود  متحمل شده  را  سال جنگ 
زیرساخت هایی  و  می خواست  سازندگی 
تعیین کنندگی  مولفه های  آب  و  برق  چون 
چگونه  بودم که  شاهد  را  سال ها  آن  بود. 
پای  چهارساعته  و  بیست  را  عمری 
در  برق  ایستگاه های  توسعه  پروژه های 
ایستاد.  بویراحمد  و  و کهگیلویه  خوزستان 
نگران  روز  هر  بازنشستگی  سن  در  حاال 
اگر همسان سازی حقوق شان  آن است که 
با  کشوری(  بازنشستگی  صندوق   (
انجام نشود  تأمین اجتماعی  بازنشستگان 
عقب  زندگی  تحمیلی  هزینه های  از  چقدر 
است. او در 78 سالگی نگران این است که 
در همین تیرماه پیش رو چگونه چند برابر 
شدن ودیعه مسکن و اجاره خانه را پوشش 
باید  دهد. ودیعه ای که دولتی ها می گویند 
در  و  باشد  داشته  ۲5درصدی  افزایش 
واقع فقط خدا می داند که هیچ متر  عالم 
شاهدیم  وقتی  است.  نداشته  معیاری  و 
بازنشسته این جامعه در 78 سالگی برای 
رسیدگی های پزشکی و مشکالت جسمانی 
با مشکالت متعددی روبه رو است و امنیت 
روانی اش را آسیب دیده چگونه می توانیم 

بیندیشیم؟ فرزند  آوردن  دنیا  به 
که  شنیدیم   13۹6 تا   13۹۲ سال  در  ما 
ایران  ابرچالش های  یا  ابربحران ها  از  یکی 
بازنشستگی  آینده صندوق های  و  وضعیت 
دنیا  به  فرزندی  است  قرار  اگر  است. 
می شود  ساله   30 یا   ۲0 وقتی  که  بیاید 
شده   ورشکسته  بازنشستگی  صندوق های 
به  بپرسد  پدرش  من  از  اگر  آنگاه  باشند 
کدام پشتوانه مرا به این بازی وارد کردی 

دارم؟ برایش  پاسخی  چه 
این  به  کشور  اجرایی  ارشد  مسئوالن  اگر 
نتیجه رسیدند که به جای قرارگاه سازی برای 
جمعیت جلوی فساد، اجرای سیاست های 
معاهدات  دانستن  کاغذپاره  و  نادرست 
بین المللی را بگیرند و آرامشی را در کشور 
برقرار کند آنگاه خود مردم آنقدر می فهمند 
و آن قدر توانمندند که برای آینده نسل خود 

کنند.  کاری 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور 
 قزاقستان و هیأت همراه:

مشکل اصلی در قضیه اوکراین 
برنامه غربی ها برای توسعه ناتو است
حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر انقالب اسالمی عصر دیروز 
)یکشنبه، ۲۹ خرداد( در دیدار آقای »قاسم ژورمات توکایف« 
رئیس جمهور قزاقستان و هیأت همراه، با اشاره به پیوندهای 
عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان، بر لزوم 
گسترش بیش از پیش همکاری های دو کشور در عرصه های 
کردند. تأکید  منطقه ای  همکاری های  به ویژه   مختلف 
به گزارش ایسنا، حضرت آیت هللا خامنه ای، هماهنگی در 
زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی را برای گسترش روابط 
ضروری خواندند و با تأکید بر لزوم فعال شدن کمیسیون 
مشترک خاطرنشان کردند: دو طرف باید برای پیگیری 
 توافق ها و اجرایی شدن آنها تالش مضاعفی انجام دهند.
رهبر انقالب اسالمی گسترش همکاری های فرهنگی ایران 
و قزاقستان را نیز مهم دانستند و افزودند: فارابی به عنوان 
یک فیلسوف و دانشمند اسالمی که اصالت قزاقستانی 
دارد و در ایران هزار سال درباره آثار او تحقیق و مطالعه 
و  فرهنگی  همکاری های  مبنای  می تواند  است،  شده 
 تشکیل یک کمیته مشترک علمی میان دو کشور شود.
حضرت آیت هللا خامنه ای همچنین در خصوص مسائل 
مربوط به اوکراین گفتند: در قضیه اوکراین مشکل اصلی 
این است که غربی ها درصدد توسعه ناتو هستند و آنها هر 
 جا که بتوانند برای گسترش نفوذ خود تأمل نخواهند کرد.
دقت  با  را  مسائل  باید  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
و  آمریکایی ها  زیرا  بود  مراقب  و  کرد  بررسی  و  رصد 
خود  نفوذ  دایره  گسترش  صدد  در  همواره  غربی ها 
آسیا،  غرب  و  شرق  در  جمله  از  مختلف  مناطق  در 
هستند. کشورها  اقتدار  و  استقالل  به  زدن  ضربه   و 
در این دیدار که رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، 
قزاقستان  رئیس جمهور  توکایف  ژورمات  قاسم  آقای 
رئیسی  آقای  جناب  با  خوبی  بسیار  مذاکرات  گفت: 
داشتیم و اسنادی که به امضاء دو طرف رسید می تواند 
 زمینه ساز گسترش بیش از پیش روابط دو کشور باشد.
فرهنگی  و  تاریخی  اشتراکات  قزاقستان  رئیس جمهور 
ایران و قزاقستان را عمیق خواند و با استقبال از پیشنهاد 
رهبر انقالب برای تشکیل کمیته علمی در زمینه فارابی، 
دیدگاههای خود را درباره مسائل منطقه و شرایط اوکراین 
بیان و توضیحاتی درباره شرایط کشورش بعد از تالش 

ناکام برای کودتا در دی ماه سال گذشته، ارائه کرد.

تصمیم هیات رییسه مجلس 
برای اعالم  وصول استیضاح 

وزیر صمت
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که با تصمیم هیات 
رییسه مجلس، تقاضای استیضاح وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اعالم وصول خواهد شد و سپس برای بررسی 
به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می شود. به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، سید محسن دهنوی با اشاره به 
جلسه عصر دیروز هیات رییسه مجلس گفت: »در این 
جلسه درخواست تعدادی از نمایندگان برای استیضاح 
فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی 
قرار گرفت و در نهایت هیات رییسه مجلس موافقت کرد 
که این تقاضا در مجلس اعالم وصول شده و برای بررسی 
به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شود.« او 
مهم ترین دلیل استیضاح فاطمی امین را عدم مدیریت 
صحیح صنعت خودروسازی و محقق نشدن وعده های 

وزیر صمت اعالم کرد.

 ابطال مصوبه هیات دولت
  در باره افزایش

 10درصدی حقوق کارگران
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس از ابطال مصوبه هیات 
دولت در رابطه با افزایش 10 درصد حقوق کارگران طرف 
قرارداد با دولت خبر داد. به گزارش ایسنا، کیومرث سرمدی 
واله گفت: »موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت 
در رابطه با افزایش 10 درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد 
با دولت بود.« او گفت: »طبق قانون کار باید حقوق آنها 
اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را 
10 درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا 
کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال 
کرد.« سرمدی خاطرنشان کرد: »موضوع با امضای رئیس 
مجلس به دولت ابالغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت 
و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت 
طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.«

 اگر مردم بدانند سران قوا
 چه قدر در حال تالش اند 

نگران نمی شوند
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس از ابطال مصوبه هیات 
دولت در رابطه با افزایش 10 درصد حقوق کارگران طرف 
قرارداد با دولت خبر داد. به گزارش ایسنا، کیومرث سرمدی 
واله گفت: »موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت 
در رابطه با افزایش 10 درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد 
با دولت بود.« او گفت: »طبق قانون کار باید حقوق آنها 
اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را 
10 درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا 
کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال 
کرد.« سرمدی خاطرنشان کرد: »موضوع با امضای رئیس 
مجلس به دولت ابالغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت 
و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت 
طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.«

نماینده اصفهان در حالی 
که پیشنهاد موهن »ازدواج 
بین المللی« و »ازدواج 
مشروط زنان باالی 30 سال با 
هم ساالن« را در یک مصاحبه 
مطرح کرده بود، مدعی شد که 
این سخنان را در »یک محیط 
علمی« مطرح کرده و در نهایت 
نیز به جای پوزش خواهی از 
ایرانیان به ویژه زنان ایرانی، 
صرفًا از دسته از »بانوانی 
که ممکن است این تقطیع 
رسانه ها، ذهن آنها را آزرده کرده 
باشد، از طرف آن رسانه های 
غلط« عذرخواهی کرد

در روزی که نمایندگان با هر دو فوریت اصالح قانون جوانی جمعیت مخالفت کردند، اظهارات جنجالی چندی قبل رئیس 
کمیسیون مشترک رسیدگی به این قانون، با واکنش انتقادی فراکسیون زنان و تعدادی از نمایندگان میانه روی مجلس 
یازدهم مواجه شد و با تمام این اوصاف، نماینده ای که به باور بسیاری از ناظران با پیشنهادها و ایده هایش برای حل بحران 

پیری جمعیت، به زنان ایرانی اهانت کرده بود، حاضر به عقب نشینی و پوزش خواهی از مدعیاتش نشد.

معین الدین سعیدی همزمان 
با اعالم موضع و اعتراض 

فراکسیون زنان و تعدادی از 
نمایندگان مجلس یازدهم و 

صریح تر و رساتر از آنان نسبت به 
اظهارات موهن نماینده اصفهان 

انتقاد کرد و با طرح این پرسش 
که »چه کاره ایم که برای زنان 
ایرانی تعیین تکلیف کنیم؟«، 

گفت: کسی که یک جو غیرت 
دینی دارد، مگر می شود بگویید 
که بانوان این سرزمین بروند با 
اتباع دیگر ازدواج کنند؟ کاش 

این را اصالح می کردید و کاش 
در مقابل ملت بزرگ ایران 

عذرخواهی می کردید؟

پیام خرب
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حفاظت  سازمان  مقابل  دیروز  صبح  تجمع 
این  کارکنان  تجمع  سومین  زیست،  محیط 
سازمان در اعتراض به نادیده گرفتن مشکالت 
سازمان  کارکنان  از  یکی  بود.  آنها  حقوقی 
تحصن  این  در  که  زیست  محیط  حفاظت 
»این  می گوید:  ما«  »پیام  به  داشته  حضور 
معترض  می دیدم کارکنان  بود که  بار  اولین 
یکی  یکی  عصبانی اند.  حد  این  تا  سازمان 
مثال  گفتند.  مشکالتشان  از  و  ایستادند 
حقوقش  و  دارد  بچه  دو  می گفت  یکی شان 
فقط 5 میلیون تومان است. دیگری می گفت 
حقوقی  چنین  دریافت  و  دارد  دکترا  فوق 
این است:  انصاف نیست.« سوال معترضان 
»چرا اقدامی برای بودجه 300 میلیارد تومان 
حقوق  متناسب سازی  برای  باید  مجلس که 
نشده؟  انجام  شود  هزینه  سازمان  کارکنان 
چرا از ابتدای سال تاکنون سقف اضافه کار و 
رفاهی سال 1401 به همکاران پرداخت نشده 
است و اضافه کار اکثر همکاران زیر 50 ساعت 
است در حالی که این بودجه برای سال 1401 
اخذ شده  بودجه  و  برنامه  از  و  تعریف شده 
توجه  با  و چرا حقوق کارکنان سازمان  است 
به افزایش ساالنه و اخذ مجوز  300 میلیارد از 

می شود؟« بدتر  روز  به  روز  مجلس 
کارکنان  مطالبات  پیگیر  گروه  فراخوان  در 
»تحصن  به  سازمان  کارکنان  سازمان، 
فراخوان  این  در  شدند.  دعوت  حق خواهی« 

درباره اعتراض »پس از 5 ماه صبوری« آمده 
درون سازمانی«  »راه های  همه  معترضان  که 
به  و  پیش گرفته  در  حقوق  احقاق  برای  را 
هر  به  بنا  »متاسفانه  نرسیده اند.  نتیجه ای 
از  متعدد  درخواست های  به  توجه  با  دلیلی، 
برگزاری  بر  مبنی  دکتر سالجقه  آقای  جناب 
جلسه و ارسال نامه مبنی بر درخواست رفع 
مشکالت معیشتی کارکنان سازمان، از سوی 
این  شاید  نگرفت.  صورت  اقدامی  ایشان 
خانه مان  در  جلوی  در  همه مان  حضور  بار 
زیست  آن  در  دل  و  جان  با  سال هاست  که 
آن،  ساختن  بهتر  برای  تالش  و  کرده ایم 
مسئولین محترم را بر آن دارد که پاسخگوی 
مطالبات به حق ما کارکنان سازمان باشند.«
معترضان می گویند در 5 ماه گذشته دو نامه 
به رئیس سازمان نوشتند تا درباره »وضعیت 
شفاف سازی  سازمان«  کارکنان  حقوق  مبهم 
شود و چندین بار از دفتر سالجقه درخواست 
آنها گفته اند  به  جواب  در  اما  جلسه کرده اند 
که »وقت ایشان پر است و هنوز نوبت شما 

نشده«.
 درخواست آنها در روز تحصن این بود: درج 
با  احکام  در  خاص  فوق العاده  تسری  قانون 
تومان  میلیارد   300 بودجه  تصویب  به  توجه 
و  نداشته  دولت  برای  مالی  بار  مجلس که 
فقط نیاز به مجوز دارد، درج فوق العاده ویژه 
در احکام تا سقف 50 درصد، درج حق مسکن 

احکام  در  می تواند  که  قانونی  بند  هر  یا  و 
و  آنها  افزایش حقوق  باعث  کارکنان سازمان 
متناسب با سایر دستگاه های زیرمجموعه نهاد 
پرداخت  نهایت  در  و  شود  جمهوری  ریاست 
سقف اضافه کار )که برای سال 1401 به مدت 
175 ساعت برای هر از پرسنل در نظر گرفته 
شده( و رفاهیات. کارکنان معترض می گویند 
مسئوالن حتی حق دریافت سقف اضافه کار 
را برای آنها قائل نشده اند، با اینکه »پرداخت 
این دو بند ارتباطی با گرفتن مجوز و پرداخت 
در  و  نداشته  مجلس  میلیارد   300 بودجه  از 
شده  لحاظ  برای کارکنان   1401 سال  بودجه 
که پرداخت آن نیاز به هیچ مجوزی ندارد«. 
عالوه بر این طبق گفته کارکنان معترض آنها 
رفاهیات  برای  مبلغی  هیچ  اخیر  ماه  دو  در 
آنها  اساس  همین  بر  نکرده اند.  دریافت  هم 
و  رفاه  برای  امکاناتی  همه  تامین  خواستار 

هستند. پرسنل   معیشت 

دریافتی ناچیز موجب بی انگیزگی است
پیش از این تحصن، سوم خرداد امسال 
زیست  محیط  سازمان  کارمندان  از  جمعی 
در کارزار نامه ای خطاب به رئیس جمهوری، 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1401 و رئیس 
نوشتند  مجلس  زیست  محیط  فراکسیون 
پرسنل  مطالبات  به  رسیدگی  خواستار  و 

در  شدند.  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
بخشی از این نامه آمده است: »سال گذشته 
گفته شد در صورت تصویب الیحه دولت در 
مجلس، حقوق کارکنان و محیط بانان کشور از 
سپس  می یابد،  افزایش   1401 ماه  فروردین 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1401 با پیشنهاد 
متناسب سازی حقوق پرسنل سازمان حفاظت 
 300 پیش بینی  همچنین  و  زیست  محیط 
میلیارد تومان در جداول بودجه برای افزایش 
حقوق پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست 
به  بند  یک  الحاق  با  شد  قرار  موافقت کرد. 
منظور  به   1401 بودجه  الیحه  هشت  تبصره 
سازمان  کارمندان  حقوق  متناسب سازی 
اعضای  موافقت  و  زیست،  محیط  حفاظت 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1401 با قاطعیت 
آراء با متناسب سازی، حقوق و دریافتی همه 
پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست همتراز 
پیگیری های  »در  اما  شود،  دستگاه ها  سایر 
اخیر کارکنان این سازمان عنوان شد با وجود 
اختصاص مبلغ سیصد میلیارد تومان از سوی 
تبصره  دستمزد،  و  حقوق  ردیف  به  مجلس 
را  افزایش حقوق کارکنان  هرگونه  1۲مجلس 
دلیل  به  این تخصیص  و  ممنوع کرده است 
و  دستمزد  و  حقوق  شورای  تایید  به  اینکه 

نیست«. امکان پذیر  نرسیده،  دولت  هیئت 
خواستار  می گویند  سازمان  پرسنل  حاال 
ماهانه  دستمزد  و  حقوق  همسان سازی 

و درخواست  همتراز سایر دستگاه ها هستند 
به  مربوط  قانونی  امتیازات  سایر  کرده اند 
اضافه  احکام کارگزینی و همچنین رفاهی و 
نهاد  معاونت های  سایر  با  هم سطح  کار، 
زیرمجموعه  و سازمان های  ریاست جمهوری 
چون  شود  لحاظ  سازمان  این  برای کارکنان 
»دریافتی ناچیز و ناعدالتی در مبالغ پرداختی 
حقوق در مقایسه با سایر دستگاه ها، موجب 
بی انگیزگی و گله مندی کارمندان و محیط بانان 
سازمان حفاظت محیط زیست شده است«. 
این کارزار تا دیروز 41۲6 بار امضا شده بود.

معترضان چه می گویند؟
تکرار  بارها  را  گالیه هایشان  معترضان 
کرده اند: »کارکنان سازمان حقوقشان نسبت به 
بقیه کارکنان دولت خیلی پایین تر است و در 
دو سه سال گذشته اضافه کار هم نداشته اند. 
در این مدت برای احقاق حق ما کسی کاری 
نکرده است چون بدنه سازمان پشتیبانی قوی 
تحصن  در  حاضران  از  یکی  را  اینها  ندارد.« 
ما«  »پیام  روزنامه  نزد  هویتش  می گوید که 
محفوظ است. او با اشاره به تحصن پیشین 
آن  پیگیری های  نتیجه  که  مجلس  جلوی 
افزایش  برای  میلیاردی   300 بودجه  تصویب 
حقوق پرسنل سازمان بود، می گوید: »در قانون 
بودجه 1401 آمده است که افزایش حقوق همه 
دستگاه های دولتی 10 درصد است و در یک بند 
دیگر آمده که افزایش بیشتر از 10 درصد به هر 
دلیلی ممنوع است. کارکنان سازمان زندان ها و 
دادگستری را استثنا می کند. با رایزنی که آنها 
کردند، توانستند مجوز افزایش حقوق بگیرند 
نکرد.  رایزنی  اعتراضات،  با وجود  اما سازمان 
اما آن پول  نیاوردند  را  بند  این  برای سازمان 
را دادند اما منع قانونی باعث شده به حقوق 
دارد،  پیچیده ای  راه  آن  نشود. حل  اضافه  ما 
به شورای حقوق  را  و مدارک  باید مستندات 
و دستمزد ببرند و آنها را برای دریافت مجوز 
افزایش حقوق قانع کنند، اما مسئوالن سازمان 
حفاظت محیط زیست هنوز نتوانسته اند این 
دیگر  سوی  از  او  به گفته  دهند.«  انجام  کار 
سازمان حفاظت محیط زیست همان 10 درصد 
افزایش حقوق را هم هنوز اعمال نکرده، چون 
به دنبال اصالح احکام است. »موضوع دیگر 
فوق العاده  ویژه ای است که یکسان نبودن آن 
نباشد.   یکدست  دریافتی ها  شده  باعث  هم 
آقای سالجقه گفته بود مجوزش را می گیرد. 
در نهایت برای فوق العاده حکم یکسانی برای 
همه زدند اما در جواب گفته شد شما مجوز 
ندارید و جلویش را گرفتند. خالصه دو سه راه 
رفتند اما چون همه ناقص بوده، نتوانستند به 
خوبی از کارکنان حمایت کنند و در حال حاضر 
افزایش 10 درصدی حقوق  هیچ مجوزی جز 
ندارند. این در حالی است که بچه های ما با 
میلیون   6 و   5 حقوق  دکترا  و  ارشد  مدارک 
تومان دریافت می کنند. تا سال گذشته اضافه 
کار هم که نداشته اند و نهایت ۲0،30 ساعت بود 
که در نهایت دیروز آقای انجم شعاع در جمع 
می کنیم  زیاد  را  اضافه کارها  معترضان گفت 
آنجا که رضا  از  به 70 ساعت می رسانیم.«  و 
حقوقی  مدیریت،  توسعه  معاون  انجم شعاع، 
و امور مجلس اواخر اردیبهشت در این سمت 
قرار گرفته، در اعتراضات دیروز کارکنان سازمان 
مدیران بودجه، امور اداری و ذی حسابی را مورد 
سوال قرار داده و از کوتاهی آنها گالیه کرده اند. 
اصال  و  نبودند  پاسخگو  هیچکدام  »هرچند 
جوابی نداشتند چون تمام مشکالت امروز ما 
به خاطر کوتاهی آنهاست. این موضوعی نیست 

که غیرقابل پیگیری باشد.«

هشدار حراست
حقوق  پیگیری  کمیته  فراخوان  از  بعد 
کارکنان برای تحصن، مسعود بنام، سرپرست 

اداره کل حراست در اطالعیه ای پس از شرح 
اقدامات انجام شده برای رفع مشکل گفت: 
»به نظر می رسد با ایجاد فضای اعتراضی و 
تجمع در شرایط کنونی مشکلی حل نخواهد 
نیز  هم  را  پیگیری  مسیر  بسا  چه  و  شد 

نماید.« منحرف 
اشاره  با  به کارکنان  خطاب  متن  این  در  او 
به  دعوت  و  شما  اعتراضی  »پیام  اینکه  به 
محیط  حفاظت  سازمان  مقابل  در  تجمع 
داده که  توضیح  مشاهده کردم«  را  زیست 
حقوق  بودن  پایین  و  معیشتی  »مشکالت 
کارکنان سازمان محیط زیست که ریشه در 
بدو  در  سالجقه  و  دارد«  گذشته  سال های 
در  موضوع  این  پیگیری  سازمان  به  ورود 
دیگر  بخش  در  است.  داده  قرار  کار  دستور 
با  بود  »قرار  است:  آمده  حراست  اطالعیه 
دستور ریاست محترم سازمان اصالح احکام 
و مشکل حل شود  انجام شده  ماه  این  در 
انتشار  با  همکاران  از  برخی  متاسفانه  ولی 
طریق  از  نادرست  خبرپراکنی  و  بی موقع 
ذی حسابی مانع انجام کار شدند که در حال 

هستیم.« موانع  رفع  برای  پیگیری 
تالش های  جاری  هفته  در  بنام،  گفته  به 
مسئوالن سازمان افزایش یافت تا در پایان 
خرداد ماه مشکل افزایش حقوق حل شود. 
سازمان  محترم  ریاست  نمونه  عنوان  »به 
محترم،  جمهور  رئیس  به  نامه ای  طی 
را  کارکنان  معیشتی  مشکالت  موضوع 
پیگیری  ایشان  از  ویژه  صورت  به  و  اعالم 
می نمایند. همچنین نامه ای توسط اینجانب 
تهیه و به مراجع ذیصالح بابت پایین بودن 
زیست  محیط  کارکنان  مزایای  و  حقوق 
فعالیت ها  این  کنار  در  است.  شده  ارسال 
اتفاق  به  نیز  انجم شعاع  دکتر  آقای  جناب 
دیوان  طریق  از  را  پیگیری هایی  همکاران 
مجلس  و  اقتصاد  وزارت  محاسبات، 
امید  به  داده اند که  انجام  اسالمی  شورای 
ماه های  و معوقات  خدا محقق خواهد شد 

می شود.« پرداخت  نیز  گذشته 
کارمند سازمان محیط زیست می گوید پس 
دیگر  بار  پیگیری  کمیته  اطالعیه،  این  از 
موضوع را با حراست مطرح کرد و با تحصن 
سروصدا  که  شرطی  »به  اما  شد  موافقت 
تجمعات  با  مقایسه  در  او  به گفته  نشود«. 
اعتراضات  آرام ترین  از  یکی  این  پیشین، 
این  تجربه  دلیل  به  کارکنان  هرچند  بود، 
»اولین  بودند.  خشمگین  ناعادالنه  شرایط 
بود  احمدی نژاد  جمهوری  ریاست  در  تجمع 
که با معترضان برخورد شدیدی شد و پست 
بعضی افراد را گرفتند و اضافه کار و پاداش 
مورد  دومین  در  حذف کردند.  را  معترضان 
با  و  آمد  او  بود،  ابتکار  مدیریت  زمان  که 
رسانه ها  پای  وقتی  اما  صحبت کرد  بچه ها 
پیش  مشکل  بچه ها  برای  آمد  میان  به 
آوردند و اذیتشان کردند. این بار اما برخورد 
را  ما  حرف های  حراست  بود،  پخته تر  ما  با 
شنید و حق تجمع کنترل شده را به رسمیت 

شناخت.«

فقط چند وعده دادند
بعد از تجمع دیروز گروهی پیش رئیس 
و  رفتند  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
در  مطرح کردند.  او  با  دیگر  بار  را  مشکالت 
جواب به آنها گفته شد که »با اینکه سیستم 
دارد  زیادی  مشکالت  حقوق  پشتیبانی 
حال  در  ما  نشده،  پیگیری  زیادی  مدت  و 
نرسیده  نتیجه  به  اما هنوز  پیگیری هستیم 
است. چون موضوع افزایش حقوق در قانون 
است«.  سخت  پیگیری  نشده  دیده  بودجه 
در نهایت پیشنهاد شد شورای صنفی کارکنان 

طور  به  تا حقوق  تشکیل شود 

کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، در پردیسان تجمع کردند

کسی معیشت ما را ندید
یکی از کارکنان: این سومین تجمع کارکنان در سال های گذشته بود و برخورد با ما به بدی گذشته نبود اما در نهایت چند وعده دادند

پرسنل سازمان می گویند خواستار همسان سازی حقوق و دستمزد ماهانه همتراز سایر دستگاه ها هستند

نخستین سالگرد 
درگذشت ریحانه یاسینی 

و مهشاد کریمی 
برگزار می شود 

درگذشت  سالگرد  نخستین  یادبود  مراسم 
خبرنگاران  مهشاد کریمی  و  یاسینی  ریحانه 
می شود. برگزار  ایسنا  و  ایرنا   فقید 
سالگرد  نخستین  مراسم  ایرنا،  گزارش  به 
کریمی،  مهشاد  و  یاسینی  ریحانه  درگذشت 
خبرنگاران محیط زیست ایرنا و ایسنا که تیرماه 
سال گذشته بر اثر سانحه واژگونی اتوبوس جان 
 خود را از دست دادند، اول تیرماه برگزار می شود.
این مراسم روز چهارشنبه، یکم تیرماه از ساعت 
)ع(  امام صادق  در مسجد  و 30  الی 16   15
شد. خواهد  برگزار  فلسطین  میدان  در   واقع 
دوم تیرماه سال گذشته بر اثر واژگونی اتوبوس 
حامل خبرنگاران در نقده آذربایجان غربی، دو 
تن از خبرنگاران محیط زیست ریحانه یاسینی 
)خبرنگار  کریمی  مهشاد  و  ایرنا(  )خبرنگار 
ایسنا( جان خود را از دست دادند. در این سفر 
خبرنگاران به منظور بازدید از پروژه های ستاد 
احیای دریاچه ارومیه به نقده سفر کرده بودند.

معترضان می گویند در 5 ماه 
گذشته دو نامه به رئیس 
سازمان نوشتند تا درباره 

»وضعیت مبهم حقوق کارکنان 
سازمان« شفاف سازی شود 

و چندین بار از دفتر سالجقه 
درخواست جلسه کرده اند اما در 
جواب به آنها گفته اند که »وقت 

ایشان پر است و هنوز نوبت 
شما نشده«

|پیام ما| قرار معترضان جلوی ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست بود. جایی که می گفتند »خانه« آنهاست. آنها کارکنان 
همین سازمان هستند و این سومین باری است که در سال های گذشته جلوی خانه شان تجمع می کنند. اعتراض آنها هم این بار 

همان گالیه گذشته بود: ما خواستار همسان سازی حقوق و دستمزد ماهانه همتراز با سایر دستگاه ها هستیم.
صبح دیروز کارکنان معترض فیش های حقوقی فروردین و اردیبهشت را در دستشان گرفتند و به پردیسان آمدند تا بار دیگر بگویند 
با اینکه مجلس بودجه 300 میلیاردی برای افزایش حقوق آنها در نظر گرفته، مسئوالن حق دریافت سقف اضافه کار برای آنها قائل 

نشده اند و درج فوق العاده ویژه احکام و دریافت رفاهیات همیشه برایشان در حد وعده بوده و هیچوقت عملی نشده است.

حاال پرسنل سازمان می گویند 
خواستار همسان سازی حقوق 
و دستمزد ماهانه همتراز سایر 
دستگاه ها هستند و درخواست 
کرده اند سایر امتیازات قانونی 
مربوط به احکام کارگزینی و 

همچنین رفاهی و اضافه کار، 
هم سطح با سایر معاونت های 

نهاد ریاست جمهوری و 
سازمان های زیرمجموعه برای 

کارکنان این سازمان لحاظ شود 
|  

ما
م 

پیا
  |

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

دو بجنورد
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 710 و 711-1401 – 1401/0۲/۲7 هیات به کالسه پرونده 
شماره 3۲5 و 330 - 1400 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بجنورد  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی آقای شهرام اعتمادیان فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 
5686 صادره از سراوان و آقای حسین اسفراینی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 77۲ صادره از بجنورد هرکدام به السویه در سه 

به مساحت 165.55  یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع 
متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو 
بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای/حسن وکیلی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
اعتراض طبق مقررات  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

شناسه آگهی: 1334838
یعلی اوسط رستمی رئیس ثبت اسناد و امالک
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آگهی مفقودی 
پژو  سیستم  سواری  خودرو  کارت   
تیپ 405 جی ال ایکس مدل 1382 
شماره  به  و  معمولی  زرد  رنگ  به 
به  و   49 ایران   12 997ع  انتظامی 

 22568230836 موتور  شماره 
و به شماره شاسی 82030544 و 
به نام سید قدرت فتاحیان مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

مدمی باشد.
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

آگهی مفقودی آگهی مفقودی 
سیکلت  موتور  مدارک  کلیه 
شناسایی  شماره  به   1395 مدل 
V2Z***125Z9541411 و شماره 
شماره  و   0124N2Z208919 موتور 

 *7558*0133 نوع  تایید 
با پالک ٨١٧ایران ١١٤٧٢  ایران 
به نام مصطفی نجمی نیا به شماره 
3071766475مفقود  ملی 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.

خودروی   ) مالکیت  )سند  سبز  برگه 
سواری پراید ، تیپ : 131SE  ، مدل: 
1393 ، به رنگ : سفید – روغنی ، به 
و  30-121ط14  ایران   : پالک  شماره 

شماره موتور : 5058270 و شماره 
 ،NAS411100D1346916 : شاسی
بنام آقای مهرداد سنگیان ، فرزند: 
درجه  از  و  مفقود گردیده  محمود 

اعتبار ساقط می باشد .

ن 
می

ورا

ان
زگ

رم
ه

آگهی مناقصه
اجرای عملیات ساخت المان ورودی شهر گلپایگان

شهرداری گلپایگان در نظر دارد مناقصه اجرای عملیات ساخت المان ورودی شهر گلپایگان به شماره 2001095120000009 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

نوبت اول

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای کلیه صاحبان 

 امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند. 
 مواعد زمانی: 

 مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/4/9 
 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/4/20 
 زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/4/22 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ1/080/000/000 ریال به 
 صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی . 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری 
به نشانی: WWW.Golpayegancity.ir مراجعه یا با شماره های 

 40-03157484038 تماس حاصل نمایند .
 تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/03/30 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/04/06

 شناسه آگهی:1338808
پیمان شکرزاده- شهردار گلپایگان

آگهی مفقودی 
خودروی  شناسایی  کارت 
به   1385 مدل  پارس  پژو 
994س26  انتظامی  شماره 
موتور  شماره  و   63 ایران 

شماره  و   12485121180
بنام   19370345 شاسی 
پوران دینکانی مفقود شده 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و 

می باشد.
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آگهي تجدید 
مناقصه عمومی

1013مورخ  شماره  مصوب  بودجه  اساس  بر  دارد  نظر  در  رفسنجان  شهرداری 
1400/12/02شورای محترم اسالمی شهر،  نسبت به تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله از 
کلیه معابر عمومی واقع در محدوده خدماتی  منطقه 1 از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام 
نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایی انجام كار را دارند،، دعوت 
بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در تجدید مناقصه به دفتر امور 
قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی 
www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 

نمایند. تسلیم  دبیرخانه شهرداری مركزی  به   1401  /04/09 مورخ 

  ) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.(
 مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن های تماس : 34258701-5 -034 
اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان
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از  بسیاری  امضای  به  که  نامه  این  در 
رسیده  مستندنگاری  و  مرمت  استادان 
در  گسترده  مخرب  »مداخالت  آمده: 
معصومه  حضرت  حرم  عتیق  صحن 
حال  در  را  معتبر  تاریخی  سند  یک 
دخل  است.  داده  قرار  شدن  مخدوش 
مرمت  اصول  رعایت  بدون  تصرف  و 
با  عتیق  مبارک  صحن  جنوب  ضلع  در 
ضلع  در  و  اصیل  کاشی های  تعویض 
قرینه سازی  ناموجه  توجیه  با  غربی 
سوای  آنکه  حال  است.  رخداد  حال  در 
پیشین  تعرض  اثر،  تاریخ  و  قدمت 
عتیق،  مبارک  صحن  شرقی  ضلع  به 
تغییر  جهت  در  نادرست  امری  خود 
بوده که  فضا  ریتم  و  تناسبات  مقیاس، 
با قرینه سازی آن در ضلع غربی، شاهد 

بود.« خواهیم  ناصواب  فعل  تکرار 
آنها در ادامه نامه نوشته اند: »به استناد 
بناها  عرصه  حفاظتی  مقررات  و  ضوابط 
هرگونه ساخت  تاریخی،  و مجموعه های 
و ساز، عملیات اجرایی، دخل و تصرف، 
کالبد  یا  نما  در  تغییر  عرصه،  تفکیک 

که  اقدامی  هرگونه  و  اعیان  و  عرصه 
منجر به تخریب و یا آسیب به عرصه و 
اعیان اثر تاریخی شود، ممنوع است. به 
عالوه از نظر فقهی و شرع مقدس، حق 
تصرف در این صحن وجود ندارد و نیت 
راستای  در  نباید  جدید  بانی  و  واقف 
از  پیش  وقفیات  کردن  زائل  و  حیف 
به  نسبت  خواهشمندیم  لذا  باشد.  خود 
مخرب  اقدامات  این  فوری کلیه  توقف 
و جلوگیری از اقدامات مشابه در آینده، 
مذهبی،  ثروت  تضییع  جبران  جهت  در 
فرهنگی و تاریخی که حامل صدها سال 
سابقه  از  مهم  نشانی  و  شیعه  تاریخ 
تذکرات الزم  و  توصیه  آن است،  تمدنی 

فرمایید.« مبذول  را 
که  شده  منتشر  حالی  در  نامه  این 
معاون  محمودنژاد،  هادی  دیروز، 
معصومه)س(،  حضرت  حرم  اجرایی 
تاریخی  و  قدمت دار  تخریب کاشی های 
امام هادی)ع( و صحن عتیق را  صحن 
شایعه فضای مجازی خواند و به تسنیم 
گفت: »هیچ کاشی قدمت داری حتی به 

اندازه یک سانت در صحن عتیق دست 
مجازی  فضای  در  اینکه  است؛  نخورده 
کاشی ها  این  از  برخی  کردند  منعکس 
برای دوره صفویه و قاجاریه است، اصاًل 

نیست.« چنین  این 
میراثی  کاشی ها  این  اینکه  بیان  با  او 
بود،  عوض شده   60 و   50 دهه  و  نبوده 
بیان کرد: »دوست داران میراث  فرهنگی 
هیچ  که  باشند  داشته  را  اطمینان  این 
تخریب  تاریخی  قدمت  دارای  کاشی 
که  متریالی  و  کاشی ها  است.  نشده 
همان  روی  اگر  دارد،  میراثی  قدمت 
حفظ  باشد  شدن  حفظ  قابل  کار  محل 
نباشد  نگهداری  قابل  اگر  اما  می شود، 
زیرسازی  نظیر  مراحلی  انجام  با  ابتدا 
بنای  مرمت  خور  در  که  کیفیتی  با  و 
خود  جای  سر  مجددًا  باشد  میراثی 

می شود.« برگردانده 
قابل  که  کاشی هایی  او،  گفته  به 
به  باشد،  میراثی  و  نباشد  نگهداری 
سال های  »در  که  می شود  منتقل  موزه 
متریال  و  نداشتیم  را  این موضوع  اخیر 

میراثی در محل خود حفظ شده است«.

آثار دوران صفوی  تخریب 
و قاجار

عتیق  صحن  کاشی های  قدمت  درباره 
گفته ها متناقض است اما آنطور که ایلنا 
نوشته در یکی از مقاالتی که در همایش 
نقش خراسان در شکوفایی هنر اسالمی 
درباره  است،  شده  ارائه   13۹4 سال  در 
است:  آمده  صحن  این  کاشی کاری 
»آستانه مبارکه در حال حاضر دارای دو 
صحن بزرگ و تاریخی بنام صحن عتیق 
شمال  در  عتیق  صحن  است.  اتابکی  و 
روضه مبارکه، اولین صحنی است که به 
این  در  است.  شده  افزوده  مطهر  بارگاه 
صحن دو ایوان شمالی و جنوبی از دوره 
صفویه و دو ایوان شرقی و غربی از دوره 
و  شمالی  ایوان های  دارد.  وجود  قاجار 
قاجار  شاه  آثار  از  صحن  این  جنوبی 
قمری  هجری   1۲45 سال  به  است که 
طال  ایوان  به  جنوبی که  ایوان  شده.  بنا 
اصلی  ورودی های  از  یکی  است  مشهور 
نفایس  از  و  برادران(  )مخصوص  حرم 
تزیینات  است.  و کاشی کاری  طالکاری 
به  مربوط  ایوان  این  در  کاشی کاری 
دو کتیبه  است.  قاجاریه  و  دوره صفویه 
به  ایوان  این  در  قاجار  عصر  از  کاشی 
از  کتیبه ای  یکی  مانده  باقی  یادگار 
سانتی متر   50 عرض  به  معرق  کاشی 
اطراف  در  است که  متر   14 طول  به  و 
شاه  فتحعلی  آثار  از  و  دارد  قرار  ایوان 
این  متن  است.  ق  ه.   1۲۲5 سال  به 
است  معتبر  حدیث  چند  شامل  کتیبه 
دستخط  با  و  سفید  ثلث  خط  به  که 
بر  قاجار  عصر  خطاط  رضوی  سیدرضا 

است. شده  نوشته  الجوردی  زمینه 
کتیبه بعدی که در قسمت بغلکش های 
طاق ورودی قرار دارد با خط ثلث سفید 
با  و  از کاشی معرق  زمینه الجوردی  بر 
گیاهی  و  اسلیمی  نقوش  زمینه  پشت 
 36 آیه  آن  متن  است.  شده  نوشته 
نام  پایان  در  است.  نور  سوره   3۹ تا 
ترنج  میان  در  »نوراصفهانی«  نویسنده 
آثار دوره  از  این کتیبه هم  آمده است. 
ه.   1۲۲5 سال  در  قاجار  شاه  فتحعلی 

است. ق 
نام  نیز  جدید  صحن  اتابکی که  صحن 
قم  مبارکه  آستانه  باشکوه  ابنیه  از  دارد 
ه.ق   1303 تا   1۲۹5 سال  در  است که 
احداث شده است. این صحن را میرزا 
ساخته  امین السلطان  اتابک  اصغر  علی 
استاد حسن معمار  این صحن  و معمار 
استاد  بنایان  و  کاشی کاران  و  قمی 
محمدباقر قمی و حاج غالمعلی و استاد 
ارازه  باالی  دیوار  بودند.  شیرازی  محمد 
با  و  رسم بندی  حجره ها  ایوان  سقف  و 
گره های  به  منقوش  معرق  کاشی های 
کاشی  از  کاشی هایی  تابلو  و  هندسی 

است.« شده  مزین  رنگ  هفت 
محسنی،  سیدمحسن  دیگر  سوی  از 
کاشی ها  بودن  تاریخی  بر  هم  قم پژوه 
حال  در  اینکه  بیان  با  و  کرده  اصرار 
شاهد  طال  و  عتیق  صحن  دو  در  حاضر 
به  هستیم،  تاریخی  تخریب کاشی های 
شاهد  عتیق  صحن  »در  می گوید:  ایلنا 
هستیم  صفوی  و  قاجار  دوره  از  آثاری 
قرار  کتیبه ای  طال  ایوان  پیشانی  در  و 
آن  در  شاه  ناصرالدین  نام  که  داشت 
که  تغییراتی  اکنون  اما  بود.  شده  ذکر 
به نام مرمت در حال انجام است، بدون 
انجام  آثار تاریخی در حال  رعایت حفظ 

است. در این میان در دو کتاب از جمله 
مدرسی  حسین  تالیف  پاکان«  »تربت 
طباطبایی که در دو جلد تنظیم شده، در 
جلد نخست به آثار و بناهای تاریخی و 
توصیف آن ها پرداخته شده و تمام آثار 
توصیف  )س(  معصومه  حضرت  حرم 
بیژن  اثر  جلدی  سه  کتاب  و  شده 
حرم  از  نفیسی  عکس های  سعادت 
می توان  را  تغییرات  شده،  آورده  مطهر 

داد.« قرار  بررسی  مورد 
این  کاشی های  تعویض  ادعای  به  او 

نبود  و  انقالب  اوایل  در  مجموعه 
هم  مجموعه  در  تاریخی  کاشی های 
آنها  »اگر  می کند:  تاکید  و  کرده  اشاره 
ثابت کنند.  آن  را  دارند،  ادعایی  چنین 
آنها باید مستندنگاری انجام داده باشند 
آگاهی  معرض  در  را  مستندات  این  و 
عموم جامعه قرار دهند. هرچند تعویض 
داشته  وجود  تاریخ  طول  در  تعمیر  و 
کاشی های  تمام  که  نبوده  اینگونه  اما 
اگر  کند.  تغییر  و  تعویض  تاریخی 
دارند،  ادعایی  چنین  حرم  مسئوالن 
سال  در  آنکه  ضمن  کنند.  ثابت  ر ا  آن  
137۹ بخش هایی از حرم مطهر همچون 
دادند  تغییر  را  و…  معاون الدوله  مقبره 
طال  طاق  و کاشی های  عتیق  صحن  اما 
اساس  بر  من  بود.  تاریخی  و  قدیمی 
می گویم  یقین  به  قریب  و  اجمالی  علم 
است.« بوده  قدیمی  کاشی ها  این  که 
به گفته او حرم حضرت معصومه )س( 
رسیده  ثبت  به  ملی  میراث  فهرست  در 
در  تصرف  و  دخل  قوانین،  اساس  بر  و 
کتبی  مجوز  دریافت  نیازمند  ملی  اثر 
در  »این  است.  فرهنگی  میراث  از 
می رسد  نظر  به  اینگونه  است که  حالی 
حضرت  قدس  آستان  متولیان  که 
اعتقادی  امر  این  به  معصومه)س( 
تصرف  و  دخل  برای  تاکنون  و  ندارند 
میراث  از  مجوزی  تاریخی،  اثر  این  در 
همه  برای  قانون  نکرده اند.  دریافت 
هستند  موظف  نیز  آنها  و  است  یکسان 

کنند.« تبعیت  قانون  از  که 

شماری از استادان دانشگاه و دوستداران میراث فرهنگی، در نامه ای به ضرغامی درباره دخل و تصرف 
در صحن عتیق حرم حضرت معصومه )س( هشدار دادند

صحن عتیق مخدوش می شود
از نظر فقهی و شرع مقدس، حق تصرف در این صحن وجود ندارد و نیت واقف و بانی جدید نباید در راستای حیف 
و زایل کردن وقفیات پیش از خود باشد

همزمان با نمایش آجرهای
 2800 ساله در بوکان اعالم شد

استرداد 18 مجموعه 
تاریخی سرقتی به ایران

ساله   ۲800 آجرهای  نمایش  با  همزمان 
در  سوئیس  از  شده  استرداد  قالیچی، 
شهرستان بوکان، مدیرکل دیپلماسی وزارت 
خارجه از بازگشت 18 مجموعه آثار تاریخی 

داد. خبر  به کشور  سرقتی 
قالیچی  از  مانایی  لعابدار  آجر  قطعه   51
بوکان با قدمتی در حدود ۲800 سال که ۲۹ 
آذرماه 13۹۹ از سوئیس به ایران بازگردانده 
شدند، از اسفند 1400 تا نیمه های اردیبهشت 
نمایش  به  ایران  ملی  موزه  در   1401 ماه 
گذاشته شدند. قرار بود این مجموعه در موزه 
باستان شناسی بوکان نیز به نمایش گذاشته 
شود که به دلیل تکمیل نشدن این موزه، 
مفاخر  موزه  در  لعابدار  آجرهای   مجموعه 
این  به نمایش گذاشته شده است.  بوکان 
آجرها در دهه 1360 خورشیدی از سوی یک 
بندر چیاسو در  به  ایرانی، قاچاقی  خانواده 
مرز سوئیس ـ ایتالیا منتقل شده بود. در 
این  اوایل دهه 60 کاوش های غیرمجاز در 
محوطه آغاز شد و تعداد زیادی آجر لعابدار 
آجرها  این  از  تعدادی  قاچاق شد.  آنجا  از 
در حراجی ها به فروش رسیدند. هم اکنون 
مشابه این آجرها در مجموعه های خصوصی 
پاریس و توکیو نگهداری می شوند. در دهه 
1370 خورشیدی در زمان فروش تعدادی 
از این آجرها، جان کرتیس از موزه بریتانیا 
متوجه شد این آثار متعلق به فرهنگ مانایی 
و محوطه قالیچی )استان آذربایجان غربی( 
است. او از همان زمان تالش خود را برای 
ایران  به  تاریخی  مجموعه  این  بازگرداندن 
گزارش های کرتیس،  در  هرچند  کرد.  آغاز 
به 5۲ قطعه آجر لعابدار اشاره شده است، 
اما با پایان پیگیری های حقوقی و استرداد 
این مجموعه پس از گذشت حدود سه دهه، 
تعداد 51 قطعه آجر لعابدار به ایران تحویل 
دیگر  قطعه  یک  سرنوشت  از  و  شد  داده 

اطالعاتی در دست نیست.
دیپلماسی  مدیرکل  ـ  دلخوش  علیرضا 
افتتاحیه  مراسم  در  ـ  خارجه  وزارت 
به  بوکان  در  قالیچی  آجرهای  نمایشگاه 
رفته  سرقت  به  تاریخی  آثار  شناسایی 
اشاره کرد  خارجه  وزارت  سوی  از  ایران  از 
و یادآور شد: »آثار به سرقت رفته متعلق 
و  است  این سرزمین  مردمان  و  ایران  به 
اموال  استرداد  برای  را  تالش مان  تمام 
به  توجه  با  می بریم.   کار  به  فرهنگی 
فرهنگی  اموال  استرداد  قطعنامه  تصویب 
در سازمان ملل نیز هرگونه خرید و فروش 
اموال فرهنگی کشورها جرم محسوب شده 
و بر این  اساس آثار تاریخی هر کشوری به 
خودشان بازگردانده می شود. با تالش های 
انجام شده تاکنون 18 مجموعه آثار تاریخی 
است.« شده  بازگردانده  به کشور  سرقتی 

صحن عتیق در شمال روضه 
مبارکه، اولین صحنی است 
که به بارگاه مطهر افزوده شده 
است. در این صحن دو ایوان 
شمالی و جنوبی از دوره صفویه 
و دو ایوان شرقی و غربی از 
دوره قاجار وجود دارد. ایوان های 
شمالی و جنوبی این صحن از 
آثار شاه قاجار است که به سال 
1۲45 هجری قمری بنا شده

|پیام ما| در چند روز اخیر، تصاویری از حرم حضرت معصومه )س( در قم بیرون آمده که نشان دهنده تخریب بخش زیادی از کاشی های 
تاریخی صحن عتیق است. اما معاون اجرایی حرم حضرت معصومه)س( هرگونه مرمت غیراصولی در صحن عتیق را تکذیب کرده و گفته 
که »هیچ کاشی تاریخی و قدمت داری حتی به اندازه یک سانت دست نخورده و تخریب نشده است«. این در حالی است فعاالن میراث 
فرهنگی بر این تخریب ها صحه گذاشته اند و دیروز هم نامه ای از سوی جمعی از اساتید و فعاالن حوزه میراث خطاب به عزت هللا ضرغامی، 
وزیر میراث فرهنگی و سید محمد سعیدی، تولیت آستان حضرت معصومه منتشر شد که در آن مخالفت خود را با دخل و تصرف غیراصولی 

در صحن عتیق حرم اعالم کرده اند.

دخل و تصرف بدون رعایت 
اصول مرمت در ضلع جنوب 

صحن مبارک عتیق با تعویض 
کاشی های اصیل و در ضلع 

غربی با توجیه ناموجه 
قرینه سازی در حال رخداد 

است. حال آنکه سوای قدمت 
و تاریخ اثر، تعرض پیشین 

به ضلع شرقی صحن مبارک 
عتیق، خود امری نادرست 

در جهت تغییر مقیاس، 
تناسبات و ریتم فضا بوده 

که با قرینه سازی آن در ضلع 
غربی، شاهد تکرار فعل ناصواب 

خواهیم بود
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وز

 نی
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سک
  ا

|

آگهی مفقودی 
خودروی  كمپانی  سند  و  سبز  برگ   
 131SE تیپ   سایپا  سواری 
موتور   شماره  به   1397 مدل 
شاسی   شماره  و    M136061554

به    NAS411100J1087494
شماره پالك 79 ایران 982 ص 
مسیح  حسین  آقای  نام  به   72
از  و  گردیده  مفقود  لیاولی  زاده 

درجه اعتبار ساقط می باشد .

ن 
وی

قز

آگهی مفقودی آگهی مفقودی 
آیه  اینجانب  طبابت  پروانه 
سعیدی زرندی با شماره کد ملی 
نظام  شماره  و   2992621773
پزشکی 115849 و شماره پرونده 

صادر   318-115849-116
 1383/01/25 تاریخ  در  شده 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آبزیان  برداری  بهره  بهداشتی  پروانه 
ظرفیت  به  سردابی  ماهی  پرورش 
زمین  مساحت  به  20تن  ساالنه 
مفید  مساحت  و  مربع  3700متر 

شماره  به  مربع  1000متر  پرورش 
 -  5/2281 تاسیس  تاریخ  و 
1383/03/16 به نام محمد قائم 
زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

مد
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

آگهی مفقودی 
با  چوبی  باری  كامیون  سبز  برگ   
روكش فلزی سیستم  FAW تیپ       
مدل 1400 
  ISF3.8S5141 موتور  شماره  به 
شاسی   شماره  و   76938633

 N5T6CA106MAL01735

ایران 199 ع  به شماره پالك 55 
یزدی  حشمت  خانم  نام  به   78
فر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .

ن 
وی

قز

آگهی مفقودی آگهی مفقودی 
 8/5 فورس  كامیونت  سبز  برگ   
شو  باز  بغل  چادری  مسقف  تن 
موتور  شماره  1400به  مدل  فلزی 
ISF38S515476898768 و شماره 
  NAGR8155KMT000077 شاسی  

ایران 352  پالك 55  به شماره  و 
ع 78به نام آقای عباس یزدی فر 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد .

ماشین  موتور  سند  و  ماشین  کارت 
تیپ  پژو  سیستم  بک  هاچ  سواری 
شماره  به   1382 مدل   206TU3
و    10FSF94359587Cموتور
شماره شاسی 82617874 به شماره 

پالک 79 ایران 765ق88 به نام 
مطلق  قسمتی  معصومه  خانم 
پاشاکی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 

ن 
وی

قز

ن 
وی

قز

ول
ت ا

نوب

شماره 1401/10/ص  

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان )مدیریت امور اراضی( در نظر دارد انجام خدمات کارشناسی حقوقی ،فنی و سامانه ،  حد نگاری و راننده به تعداد 
24 نفر در سال 1401 از طریق شرکت های صاحب صالحیت  اقدام نماید  شرکت های صاحب صالحیت می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه 

ستاد الکترونیک دولت مراجعه نمایند
تبصره:شرکتهای  صاحب صالحیت می بایست  توان  پرداخت سه ماه حقوق و مزایا و بیمه به  تعداد افراد   با رعایت قوانین و مقررات مرتبط را داشته باشند . 

جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : )www.setadiran.ir( شماره 
تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 27341934-021 اقدام نمایند.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ 1401/3/30 لغایت  1401/04/04زمان

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

تا پایان وقت اداری تاریخ  1401/04/14زمان

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

ساعت  10 صبح روز شنبه مورخه 1401/04/15زمان

توضیحات : 

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

ان
رم

ک

TIGER V )6t( )4*2(



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲316   | دوشنبه 30 خرداد 1401  |4
 اهالی بیش از 100 واحد مسکونی در شرق استان گلستان ساکن خانه های نیمه مخروبه اند

زندگی در زمین های لرزان بلعیده شده »فراغی« 
این شهر کوچک در سال 91 ساخته شد و در سال 95 با نشست گسترده زمین روبه رو شد

به هر اداره و نهاد و بانکی 
که مراجعه می کنیم تا مثال 

یک شعبه بانکی در شهر 
ما راه اندازی کنند می گویند 
 ساختمانمان را تامین کنید

یا ساختمان بخرید یا بسازید 
آیا چنین کاری برای ما مقدور 
است؟ مردم ما برای یک کار 
ساده بانکی یا اداری باید تا 

کالله بروند و بیایند

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

»باید از کسی که اینجا را 
ساخت بخواهیم مسئولیت را 

قبول کند.« گویی صورت مسئله 
فقط این است که چه کسی 

شهر را به درد بی درمانش مبتال 
کرده است نه اینکه عالج کار در 

کجاست؟

چارسوق

|  
رنا

 ای
 |

 آمادگی قزاقستان
 برای صادرات گسترده 

گندم به ایران
تجاری  همایش  در  وزیر  نخست  معاون 
مشترک دو کشور با اشاره به هدف گذاری 3 
میلیارد دالری حجم مبادالت دو کشور گفت: 
غالت  صادرات  است حجم  آماده  قزاقستان 
افزایش دهد. تا یک میلیارد دالر  را  ایران  به 
تأکید  با  سلطانوف  بخیت  ایسنا،  به گزارش 
بر اینکه ایران برای قزاقستان شریک تجاری 
تجاری  روابط  اوج  است گفت:  بسیار مهمی 
رقم خورد که حجم   ۲016 در سال  دو کشور 
رسید.  دالر  میلیارد  یک  به  تجاری  تبادالت 
اما سال ۲0۲0 به بعد به دلیل برخی اتفاقات 
از جمله شیوع کرونا حجم مبادالت دو کشور 
به حدود ۲38  و  به یک چهارم کاهش یافته 

رسید. دالر  میلیون 
شاهد  گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  او 
ایران  تجاری  مبادالت  افزایش 85 درصدی 
سال گذشته  داد:  ادامه  بودیم  قزاقستان  و 
حجم مبادالت دو کشور به 440 میلیون دالر 
از  درصد   ۹۹ باید گفت  میان  این  در  رسید. 
غالت  را  ایران  به  قزاقستان  صادراتی  اقالم 
از  تنها 150 میلیون دالر  تشکیل می دهد که 
است. داشته  اختصاص  صادرات گندم  به  آن 
چهارماهه  در  که  توضیح  این  با  سلطانوف 
دو  تجاری  مبادالت  حجم  امسال  نخست 
کشور 43 درصد رشد داشته و 70 درصد از 
شرکت های قزاق محصوالت خود را به ایران 
صادر می کنند افزود: ما می توانیم روابط خود 
را توسعه دهیم و رسیدن به حجم مبادالت 
نیست. از دسترس  دور  اصالً  دالری  میلیارد   3
او با تأکید بر اینکه با توجه به جنگ اوکراین 
و روسیه آماده ایم صادرات غالت به ایران از 
جمله گندم به ایران را افزایش دهیم گفت: 
و  در حوزه کشاورزی  ما می توانیم دست کم 
صادرات غالت حجم مبادالت خود را به یک 

میلیارد دالر افزایش دهیم.
به  اشاره  با  قزاقستان  نخست وزیر  معاون 
ماه  چند  در  سودمند  توافقنامه های  امضای 
پرداخت  داد:  ادامه  دو کشور  میان  گذشته 
قزاقستان  توسط  صورت حساب ها  مستقیم 
است.  روابط  توسعه  برای  کلیدی  گام 
همچنین ما می توانیم ویزاهای تجاری را تا 
14 روز تمدید کنیم که این امر نیز به توسعه 

کرد. خواهد  روابط کمک 
از  قزاقستان  استقبال  بر  تأکید  با  او 
اوکتائو  بندر  در  ایرانی  تجار  سرمایه گذاری 
حجم  امسال  نخست  چهارماه  در  گفت: 
هزار   4۹۹ بندر  این  در  ایران  از  دریافتی  بار 
با دوره مشابه سال  بوده که در مقایسه  تن 
گذشته 4 درصد کاهش داشته است. دلیل 
اصلی این امر کاهش ظرفیت در بندر اوکتائو 
است که امیدواریم با جذب سرمایه این بندر 

یابد. توسعه 
مناطق  در  لجستیکی  هاب  ایجاد  سلطانوف 
باید  افزود:  و  دانسته  راهگشا  را  مرزی 
شرایط  و  فرصت ها  از  زیادی  اطالعات 
اقتصادی دو کشور میان تجار ایرانی و قزاق 
رد و بدل کنیم. این امر قطعًا به توسعه روابط 

شد. خواهد  منجر 
بر اساس گزارش سایت اتاق بازرگانی ایران، 
بازرگانی  اتاق  رئیس  غالمحسین شافعی – 
به  اشاره  با  همایش  این  در  نیز   – ایران 
یکی  عنوان  به  قزاقستان  جایگاه  اهمیت 
سیاست  در  مرکزی  آسیای  کشورهای  از 
وجود  به  توجه  با  کرد:  بیان  ایران  خارجی 
توانایی های دو کشور در زمینه هایی  منابع و 
همچون نفت و گاز، کشتیرانی در دریای خزر، 
مواد  آهنی،  فلزات  کشاورزی،  پتروشیمی، 
مصالح  دامپروری،  شیمیایی،  مواد  معدنی، 
و  فنی  خدمات  داروسازی،  ساختمانی، 
مهندسی، توسعه روابط با جمهوری قزاقستان 

دارد. ویژه ای  جایگاه  ایران  برای 
در  قزاقستان  فعال  حضور  اینکه  بیان  با  او 
این  عضویت  و  جهانی  تجارت  تعامالت 
کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان 
دو  تجاری  روابط  توسعه  پتانسیل  شانگهای 
کشور را بیش از پیش ایجاد کرده تأکید کرد: 
متاسفانه با وجود این پتانسیل ها اما حجم 
به  رو  روند  اگرچه  کشور  دو  تجاری  روابط 

است. ناچیز  هنوز  اما  دارد  افزایش 
شافعی خواستار برداشتن گام های عملیاتی 
برای افزایش حجم تجارت دو کشور از جمله 
داد:  ادامه  و  شده  روادید  صدور  تسهیل 
بندرعباس-ترکمنستان-قزاقستان  کریدور 
نیازهای  تأمین  برای  فرصتی  عنوان  به 
از  کریدور  این  حاشیه  کشورهای  کاالیی 
اهمیت زیادی برخوردار است و باعث اتصال 
خلیج  و   CIS کشورهای  سایر  و  قزاقستان 
آسیا  شرقی  جنوب  کشورهای  و  فارس 
می شود. بنابراین فعال شدن این کریدور به 
کمک  مسیر  طول  تجارت کشورهای  توسعه 

کرد. خواهد 
او افزود: تسهیل حمل ونقل دریایی بین دو 
مراتب  به  را  تمام شده کاال  کشور هزینه های 
تسهیل  و  تسریع  باعث  و  داده  کاهش 
اساس  این  بر  شد.  خواهد  حمل ونقل 
و  ایران  بندری  زیرساخت های  است  الزم 
حمل ونقل  زمینه  و  تقویت شده  قزاقستان 

یابد. توسعه  دریایی 

 1۲ بزرگ  سیل  یک  وقوع   1384 سال 
روستا در بخش پیش کمر شهرستان کالله 
داد.  قرار  بحرانی  روستاهای  فهرست  در  را 
سال 13۹1 در مجاورت این روستاها، منطقه 
ویژه ای با عنوان شهر فراغی ساخته شد و 
همه اهالی به این منطقه کوچ کردند.  اگر 
چه پس از سیل سال 1384 نه این منطقه 
فراغی  پیشتر ساکنان  روستاهایی که  نه  و 
نشدند،  سیل  دچار  بودند،  ساکن  آن  در 
ختم  همین جا  به  کوچ  این  ماجرای  اما 
 100 شهر،  این  در  بارش  نخستین  با  نشد. 
شدند  زمین  نشست  دچار  مسکونی  واحد 
ترک های   با  زمین  در  خانه ها  فرورفتن  و 
و  خانه ها  کنار  و  گوشه  در  فعال  و  عمیق 
در  حیاط  از  بخش هایی  و  پله ها  فرورفتن 
اما که  اهالی  داد.  نشان  را  خودش  زمین 
مدتی قبل از سیل رهیده بودند و با کوچی 
زندگی  به  آمدند  جدید  شهر  به  اجباری 
محرومیت  دادند.  ادامه  خانه ها  همین  در 
نبود.  همین  فقط  سال ها  این  طی  فراغی 
اهالی  اسکان  و  شهر  این  ساخت  زمان  از 
خدماتی  یا  اداری  واحد  یک  حتی  آن،  در 
و  است  نشده  فعال  شهر  این  در  بانکی  و 
خود  جاری  امور  به  رسیدگی  برای  اهالی 
و  رفت  در  یعنی کالله   مجاور  تا شهر  باید 

باشند. آمد 
اسفند سال 13۹5 معاون وقت وزیر کشور 
و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در 
بازدید  فراغی  شهر  از  گلستان  به  سفری 

فرماندار  با  مشترکی  نشست  در  و  کرد 
وقت شهرستان کالله 10 میلیارد ریال برای 
جلوگیری  و  اساسی  چاره جویی  و  مطالعه 
فراغی  واحدهای مسکونی شهر  تخریب  از 
در  چه  اگر  که  مطالعاتی  داد.  اختصاص 
سال ۹8 و به گفته محمد حمیدی فرماندار 
برای  اعتباری  اما  شده،  انجام  زمان  آن 
اختصاص  آن  نتایج  مورد  در  عملی  اقدام 

است. نیافته 

 احتمال جابه جایی شهر مطرح بود
تازه  شهری  فراغی  اینکه  وجود  با 
تاسیس است و هنوز ساختار شهری به طور 
اما سال  است  نیافته  استقرار  آن  در  کامل 
۹8، دولت از احتمال جابه جایی این شهر به 
دلیل الینجل بودن مشکل نشست زمین در 
منطقه، خبر داد. هادی حق شناس، استاندار 
شهر  برای  بود:  ۹8 گفته  سال  در  گلستان 
تهران  دانشگاه  ژئوفیزیک  موسسه  فراغی 
قرار  است.  شده  انتخاب  مشاور  عنوان  به 
کارشناسی  گزارش  یک  موسسه  این  شد 
تهیه کند. بعد ارائه این گزارش در خصوص 
شد. خواهد  تصمیم گیری  شهر  جابه جایی 

فنی  دفتر  مدیرکل  حاال  که  مطالعه ای 
پایان  به  می گوید  گلستان  استانداری 

است. رسیده 
صادق علی مقدم می گوید: تمام مشکل فراغی 
انجام  بدون  که  است  مصوبه ای  به  مربوط 
مطالعات الزم به تصویب رسید و بخشی از 
شهر بر منطقه ای ساخته شد که امکان ساخت 

حتی یک خانه در آن وجود نداشت.
که  مطالعه ای  براساس  می دهد:  ادامه  او 
منطقه  این  در  زلزله  بین المللی  پژوهشکده 
دلیل  جذبی  چاه های  احداث  داد  انجام 
این  همچنین  است.  زمین  نشست  اصلی 
منطقه فاقد زهکش است. براساس مطالعه 
هم  شد که  مصوب  استان  در  شده  انجام 
در  زهکش  طرح  اجرای  برای  اعتباری 
منطقه تخصیص پیدا کند و هم در احداث 
به  سپتیک  چاه های   از  جدید  خانه های 

شود. استفاده  جذبی  جای 
وجود  با  هنوز  مورد خانه هایی که  در  مقدم 
هستند  سکنه  دارای  بودن  مخروبه  نیمه 
نیز توضیح می دهد: این موضوع در اختیار 
باید  دستگاه  این  و  است  مسکن  بنیاد 
کند.  چاره اندیشی  مسئله  این  حل  برای 
جابه جایی شهر فراغی یک موضوع حوادثی 

ندارد. موضوعیت  دیگر  اکنون  بود که 

 تکلیف خانه های  نیمه مخروبه 
مشخص نیست

زمان  تا  ما،  پیام  پیگیری های  وجود  با   
از  روشنی  پاسخ  هیچ  این گزارش  تنظیم 
گلستان  در  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
شهر  شورای  رئیس  اما  نکردیم.  دریافت 
مورد  در  پیگیری ها  که  می گوید  فراغی 
مخروبه  نیمه  وضعیت  در  که  خانه هایی 

است. بی نتیجه  لحظه  این  تا  هستند 
شهر  مشکل  رحمان زاده  کمال  گفته  به 
فراغی، مشکل یک سال  و دوسال نیست 

هستند  وضعیتی  پیگیر  شورا  دوره  سه  و 
هیچ  اما  است  آمده  پیش  مردم  برای  که 

نمی گیریم. نتیجه ای 
او به برگزاری جلسات متعدد اما بی نتیجه 
گاهی  استان  در  می کند:  اشاره  هم 
کدام  هیچ  اما  می شود  تشکیل  جلسه ای 
نتیجه ای  به  امروز،  به  تا  جلسه ها  این  از 
است  این  واقعیت  است.  نرسیده  عملی 
کمکی  نمی تواند  هم  ما  شهرداری  که 
من  و  بخش کند  این  به  اعتباری  نظر  از 
ما  با  باالدست  مسئوالن  رفتار  می دانم که 
به گونه ای است که امیدمان برای پیگیری 
سال  در  ما  می رود.  بین  از  هم  بیشتر 
جدید فقط یک پروانه صادر کردیم و سال 
محل  از  شهرداری  درآمد  تمام  گذشته 
کمیسیون ماده 100 که بخشی درآمدزا برای 
و  میلیون  یک  فقط  شهرداری هاست  همه 
درآمد  این  با  است.  بوده  تومان  هزار   700
نمی توان از شهرداری انتظار زیادی داشت. 
سال ها  این  تمام  فراغی  مشکل  متاسفانه 

است. کرده  پیدا  ادامه 
خودشان،  اهالی  امکان که  این  رحمان زاده 
ترک  دیگری  محل  به  را  خانه هایشان 
در  مردم  درآمد  میانگین  می کند:  رد  کنند 
فراغی به 3 میلیون تومان در ماه می رسد. 
بسیاری از مردم برای امرار معاش خودشان 
درمانده شده اند. این را هم در نظر بگیرید 
که این مردم یک بار ضربه بزرگی از سیل 
خوردند و بعد از اینکه همه توانشان را برای 

کوچ گذاشتند حاال از زندگی جدیدشان هم 
ندیدند. خیری  هیچ 

شهر  این  از  که  حمایت هایی  مورد  در  او 
حتی  ما  می دهد:  توضیح  می شود  دریغ 
و  اداره  هر  به  نداریم.  اداری  واحد  یک 
مثال  تا  می کنیم  مراجعه  بانکی که  و  نهاد 
راه اندازی  ما  شهر  در  بانکی  شعبه  یک 
تامین  را  ساختمان مان  می گویند  کنند 
آیا  بسازید.  یا  بخرید  ساختمان  یا  کنید. 
مردم  است؟  مقدور  ما  برای  چنین کاری 
ما برای یک کار ساده بانکی یا اداری باید 
فراغی  درد  قصه  بیایند.  و  بروند  تا کالله 
حل  به  هم  امیدی  و  نیست  دوتا  و  یکی 

نداریم. آن 

 اهالی چه می گویند؟
مالک. خ یکی از اهالی کالله است که 
سانتی متری  چند  بارش  هر  در  خانه اش 
زندگی ای که  دیدن  می رود.  فرو  زمین  در 
خانه ای  است.  آزاردهنده  و  تلخ  دارد  امروز 
که روزی با 5 پله به حیاط راه داشت امروز 
نزدیک  اثر  بر  و  است  زمین  همکف  کامال 
ورود  راهروی  هم  به  دیوارها  کنج  شدن 
مسدود  بهداشتی کامال  سرویس  و  حمام 
انگار  و  خورده  ترک  خانه  است. کف  شده 
چیزی از هندسه اش باقی نمانده است. با 
او، همسر و سه فرزندش هنوز  این وجود 

هستند. خانه  این  ساکن 
و  است  کشاورزی  شغلم  می گوید:  مالک 
خانه ام  بتوانم  که  نیست  به حدی  درآمدم 
به  جدیدی که  استاندار  هر  عوض کنم.  را 
منصب می رسد می آید و بازدیدی از فراغی 
معاون های  هم  وقت ها  بعضی  می کند. 
مقام های  هم  بار  چند  می آیند.  عمرانی 
رفتن ها  و  آمدن  این  اما  آمدند.  کشوری 

نمی کند. دوا  ما  از  دردی 
ترس  با  را  شب  هر  ما  می دهد:  ادامه  او 
جان  برای  نه  می گذاریم.  بالش  روی  سر 
هر  فرزندانمان.  جان  برای  بلکه  خودمان 
باران ما را در زمین فرو می برد. هیچ کس 

نیست. خیالش  عین  هم 
همسایه مالک، زن و شوهری هستند با یک 
ترکی  می توان  خانه  حیاط  میان  از  فرزند. 
که امتدادش تا دیوارهای خانه کشیده شده 
را تماشا کرد. اینجا هم شرایط خانه بهتر از 
تا  بست  پای  از  خانه  نیست.  مالک  خانه 
سقف شبیه یک ذوزنقه شده است. اوضاع 
جای  هر  از  بدتر  آشپزخانه  و  خواب  اتاق 
خانواده  پدر  بغرنج که  آنقدر  است.  دیگری 
نمی خوابیم و  اتاق خواب  در  می گوید دیگر 

را پیدا کرده است. انبار  بیشتر کاربرد 
می توانی تک تک این 100 خانه را بگردی و 
با هر یک از اهالی حرف بزنی. نگرانی اصلی 
ادامه  زمین  نشست  چون  است که  این  از 
دارد همه ترک ها فعال هستند و زندگی شان 
باید زیر سقفی لرزان ادامه پیدا کند. گرچه 
مطالعه ای  دهه  دو  از  بعد  دولت  سرانجام 
ساختاری بر این شهر را انجام داد اما گویی 
نهادی  هر  ندارد.  مردم  زندگی  برای  عالجی 
مسئولیت را به گردن دیگری می اندازد و به 
قول مدیرکل دفتر فنی استانداری گلستان: 
»باید از کسی که اینجا را ساخت بخواهیم 
مسئولیت را قبول کند.« گویی صورت مسئله 
فقط این است که چه کسی شهر را به درد 
اینکه عالج  نه  بی درمانش مبتال کرده است 
کار در کجاست؟ این مشکل کمی آن سوتر 
از فراغی و در مورد طرح مسکن مهر شهر 
کالله نیز وجود دارد. این مجتمع مسکونی 
هم بدون مطالعه بر تپه های رانشی ساخته 
شده است اما برای آن هم چاره ای اندیشیده 

است. نشده 

گفت:  اهواز  برق  توزیع  شرکت  سخنگوی 
مشترکان خانگی اگر از تاریخ 15 خردادماه 
تا 15 شهریورماه، ۲.5 کیلووات معادل یک 
دستگاه کولر گازی در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته خود کمتر برق مصرف کنند، 500 

هزار تومان پاداش دریافت خواهند کرد.
ایسنا،  با  گفت و گو  در  شکرخدایی  علیرضا 
برای  نیرو  وزارت  مشوق های  به  اشاره  با 
اهواز  جمله  از  گرم  شهرهای  مشترکان 
برای  نیرو  وزارت  کرد: مشوق هایی که  اظهار 
مشترکان کم مصرف در نظر می گیرد واقعی 
را  مصرف  الگوی  که  افرادی  همه  و  است 
نیرو  وزارت  نظر  مورد  موارد  و  کنند  رعایت 
را  مشوق ها  این  قطعا  شود  آن ها  شامل 
دریافت می کنند. او افزود: مشترکان خانگی 
اگر از تاریخ 15 خردادماه تا 15 شهریورماه، 
۲.5 کیلووات ساعت برق معادل یک دستگاه 
با مدت مشابه سال  کولر گازی در مقایسه 
گذشته خود کمتر برق مصرف کنند، 500 هزار 
این  به  دریافت خواهند کرد؛  پاداش  تومان 
صورت که این مبلغ در قالب بستانکار بر روی 

می شود. لحاظ  مشترک  مصرفی  قبض 
اهواز  برق کالنشهر  توزیع  شرکت  سخنگوی 
گفت: اگر هر مشترک خانگی فقط این مورد 
در  بسیاری  تنهایی کمک  به  رعایت کند  را 

تابستان کرده است  برق در  کاهش مصرف 
را  نیرو  وزارت  پاداش  این  اینکه  بر  عالوه  و 
دریافت می کند نقش بسیار خوبی در فرهنگ 

دارد. و مدیریت مصرف  کاهش 
اگر یک  مثال  برای  عنوان کرد:  شکرخدایی 
بازه زمانی  مشترک خانگی سال گذشته در 
15 خردادماه تا 15 شهریورماه در خانه خود 
۲ دستگاه کولر روشن کرده اما امسال در این 
بازه یک دستگاه کولر روشن کند این هدیه 
وزارت نیرو شامل این مشترک خواهد شد.
مدیریت  از  مصارف  کاهش  داد:  ادامه  او 
از  استفاده  تا  خانه  سرمایش  و  روشنایی 

به  ساعت هایی  در  برقی  پرمصرف  وسایل 
زمینه  می تواند  مصرف،  پیک  ساعات  جز 
ساز کاهش خاموشی های ناشی از افزایش 
در  را  مشترک  همچنین  و  باشد  شبکه  بار 
قرار دهد که هدیه 500  مجموعه مشترکانی 

می کنند. دریافت  تومانی  هزار 
سخنگوی شرکت توزیع برق کالنشهر اهواز 
برق  مصرف  اوج  یا  پیک  ساعت  گفت: 
از  و   18 تا   1۲ از ساعت  اهواز  کالنشهر  در 
غروب آفتاب تا ساعت ۲3 است و در این 
حائز  بسیار  مصرف  الگوی  رعایت  ساعات 

است. اهمیت 

پاداش 500 هزار تومانی مدیریت مصرف برق
برای مشترکان اهوازی 

خبر

برای مدیریت کالنشهر 
تهران هیچگونه هماهنگی 

موثر و مفید بین دستگاهی 
وجود ندارد. به طوری که 

هسته های اقتصاد غیررسمی 
و فعاالن با نفوذ شهرک ساز 

اقدام به ساخت مجتمع های 
چند ده هزار نفری و یا چند 

صد هزار نفری می کنند

چالش های آبی تهران
کشور،  کالنشهر  پرمخاطره ترین  تهران، 
است.  جهانی  سطح  در  حتی  و  خاورمیانه 
کالنشهر  یک  به  آن  دستیابی  هدفگذاری 
30میلیون نفری برای این پیکره بوم شناختی 
بسیار خطرناک است؛ اگرچه این هدفگذاری 
و  از ظرف طرح های جامع  و خارج  نانوشته 
تفصیلی این شهر است اما توسعه این کالنشهر 
به سمت دامنه های شمال و شمال غرب و 
توسعه شهرک سازی های بی رویه در محورهای 
جنوب شرق و جنوب غرب آن از مصداق های 
ده ها مخاطره  با  توسعه خطرناک یک شهر 

است. فعلی  زمین شناختی 
به گزارش ایسنا، داریوش مختاری  کارشناس 
مدیریت  برای  گفت:  منابع  مدیریت  ارشد 
و  موثر  هماهنگی  هیچگونه  تهران  کالنشهر 
مفید بین دستگاهی وجود ندارد. به طوری که 
هسته های اقتصاد غیررسمی و فعاالن با نفوذ 
شهرک ساز اقدام به ساخت مجتمع های چند 
ده هزار نفری و یا چند صد هزار نفری می کنند. 
پس از آن شرکت آب و فاضالب را موظف به 

صدور انشعاب آب می کنند.
او با بیان اینکه از دیدگاه مدیریت بحران و یا 
از دیدگاه دفاع غیرعامل این شیوه مدیریتی 
یک آشفتگی تمام عیار و یک فاجعه تمام 
عیار مدیریت یکپارچه شهری قلمداد می شود 
و وزارت کشور موظف است به این نابسامانی 
بسیار خطرناک در مدیریت شهری تهران پایان 
تهران  اینصورت کالنشهر  غیر  در  دهد، گفت: 

همچنان پرخطرترین کالنشهر کشور برای انواع 
کم آبی های خطرناک در مقیاس دست کم 
30 تا 50 درصد جمعیت آن است. برای نمونه، 
در صورت خودداری شهروندان از کاهش 30 
درصدی در مصرف آب در پاییز سال جاری، 
بخشی از جمعیت این شهر با کم آبی شدید و 

یا بی آبی روبرو خواهند شد.
اینکه تجربه مدیریت  با تاکید بر  مختاری  
شهری در ایران حکایت از انحراف طرح های 
تا   60 میزان  به  شهری  تفصیلی  و  جامع 
گفت:  دارد،  آن  اولیه  طراحی  از  درصد   80
هسته های  می دهد که  نشان  وضعیت  این 
مدیریت  بر  نفوذ  با  و  اقتصاد  غیررسمی 
و  اعمال سلیقه  با  و  شهری مسلط هستند 
همان  در  و  سطحی  سلیقه ای  تصمیم های 
حال رانت زا و بدون توجه به طرح های جامع 
و تفصیلی شهری پی درپی به دنبال توسعه 
هستند. پیکره شهری  این  بسیار خطرناک 
به گفته او پیشنهاد می شود هرچه زودتر یک 
یکپارچه  مدیریت  برای  موثر  و  ویژه  کمیته 
شهری تهران در قالب نظام فنی و اجرایی کشور 
در وزارت کشور تشکیل شود و پیش از آنکه 
دیرتر شود صرفا بر پایه نظر تخصصی معماران، 
شهرسازان و اقتصاددانان شهری و با پرهیز از 
هر گونه رانت زایی و تصمیم های سلیقه ای و 
خطرناک برای نجات این شهر و ساکنان آن 
اقدام های الزم و محدودکننده را در دستور کار 

اجرایی قرار دهند.

زخم ناسور شنیده اید؟ یا درد مزمن که آرام آرام امان می برد؟ این روایت فراغی است؛ شهری کوچک در شرق استان گلستان که از زمان 
احداث با پدیده فرونشست مواجه شد و حدود 100 خانه مسکونی آن در زمین فرو رفت و با وجود گذشت یک دهه از شروع و تداوم این 
مشکل هنوز راه حلی عملی برای آن در نظر گرفته نشده است. دو دهه وقت صرف مطالعه بر عالج جویی چالشی شده است که در نبود 

مطالعات خاکشناسی و زمین شناسی برای بنای »یک شهر« ایجاد شد.
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نابرابری در آینه قوانین
برابر برای زنان نیست و تبعیض   حاوی حقوق 
جنسیتی را دامن می زنند. در ذیل به مواردی از این 

دست اشاره می شود.
حیات به عنوان برجسته ترین و اصلی ترین حقی 
که خداوند به انسان بخشیده، منشأ حقوق بشر و 
احترام به انسان است. بدیهی است تنها مقامی که 
شایستگی سلب این حق را داراست پروردگار است.
ناروای بسیاری در قوانین ایجاد شده  تبعیضات 
است که با روح اعالمیه جهانی حقوق بشر و حتی با 
قانون اساسی هماهنگی ندارد. به عنوان نمونه ماده 
105۹ قانون مدنی مقرر می دارد: »نکاح مسلم با 
غیر مسلم جایز نیست.« اما مرد مسلمان می تواند 
با زن غیر مسلمان ازدواج کند و از این حیث در 
ماده،  این  ندارد. مکمل  وجود  قانون محدودیتی 
ماده 1117 قانون مدنی است که به شوهر اجازه می 
دهد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح 
خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. 
سواالتی که پس از قرائت این ماده به ذهن می رسد 
مصالح  تشخیص  توانایی  زن  آیا  است که  این 
خانواده خود را ندارد؟ عقل چه جایگاهی در وجود 
قانون مدنی  ماده ۹76  بند 1  دارد؟همچنین  زن 
اعالم می کند: »کودک تابعیت پدر را دارد«. عالوه 
بر این، بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه 
برای زن شوهردار را با موافقت كتبی شوهر امکان 
بیان  نیز  مدنی  قانون  اصل 1043  می داند.  پذیر 
می دارد: »لزوم اجازه پدر برای ازدواج دختری که به 
حد بلوغ و رشد رسیده است ضروری است.«زنی 
خود  زندگی  برای  محدودیت ها  قبیل  این  با  که 
تصمیم می گیرد حتی در زندگی زناشویی هم از 
حقوق برابر برخوردار نیست. چرا که طبق ماده ۹4۲ 
قانون مدنی تعّدد زوجات برای مرد پذیرفته شده 
است. عالوه بر آن، ماده 1105 قانون مدنی ریاست 
خانواده را از خصایص شوهر می داند. حتی طالق 
هم طبق ماده 1133 قانون مدنی حقی است که به 
مرد سپرده شده است. یا در مسأله دیگری چون 
فسخ نکاح که مواد 11۲1،11۲۲ و 11۲3 قانون مدنی 
به آن پرداخته تبعیضات بسیار دیده می شود، چرا 
که مرد دامنه عمل بیشتری جهت فسخ دارد. دامنه 
این تبعیضات بسیار گسترده است به طوری که 
زن را تبدیل به موجودی می کند که از قوه تعقل 
محروم است. ماده 1117 قانون مدنی مؤید این 
قضیه است، این ماده به شوهر اجازه می دهد که 

زن را از کار مورد عالقه اش منع کند.
عالوه بر این موارد، چنانچه خانواده های ایرانی به 
لحاظ فرهنگی به چنان رشدی برسند که مردها این 
اصول را خالف انسانیت دانسته و کاربرد آن را در 
زندگی مشترک تبعیض آمیز بدانند، باز هم مواردی 
وجود دارد که قانونًا و عرفًا مانع از تحقق برابری 
محروم  موارد  این  جمله  از  می شود.  مرد  و  زن 
بودن زن از اشتغال به قضاوت، ریاست جمهوری، 
و...  خبرگان  شورای  نگهبان،  شورای  در  عضویت 
است. حتی میزان دستمزد زنان در شرایط کاری 
برابر به طور متوسط 33 درصد کمتر از دستمزد 
مردان است.مجموع این عوامل زمینه ساز رشد و 
گسترش فرهنگ بیش از پیش »مرد ساالری« در 
ایران است. از آنجا که تبعیضات یاد شده ریشه در 
فرهنگ دیرینه ایرانیان دارد و انعکاس آن در قوانین 
دیده می شود؛ باید جهت رفع تبعیض حقوق زن 
اصالحات را از حوزه فرهنگ شروع کرد و همزمان 
به بازنگری قوانین پرداخت. امروزه زنان در ایران 
به لحاظ اجتماعی و کارآرایی اقتصادی، همدوش 
مردان تالش می کنند و تبعیضات جنسیتی بسیار 
رفع  جهت  در  باید  که  نیست  شکی  نارواست. 
ارزش کار  تبعیضات فرهنگ سازی شود و حتی 
خانگی زنان که در تولید ناخالص ملی نقشی ایفا 
نمی کند، جایگاه ارزشی خود را به دست آورد تا 
زندگی مشترک و تقسیم وظایف در خانواده معنای 
واقعی خود را بازیابد و به تدریج به صحنه اجتماع 

و بازنگری در قوانین برسد.

1ادامه از صفحۀ

مجتبی شفیعی، معاون حمل 
و نقل ترافیک شهرداری تهران 
: تنها ۲هزار و ۲74 دستگاه 
اتوبوس فعال داریم و همچنین 
303 دستگاه مینی بوس مان 
نیز فعال هستند.  تا پایان دوره 
چهارساله بایستی 4هزار و 300 
دستگاه اتوبوس نوسازی شوند

بلدیه 

شهردار کرج عزل شد 
شهردار کرج، در جلسه یکشنبه شورای 

شهر کرج از سمت خود عزل شد. 
شورای  اعضای  ایرنا،  گزارش  به 
از  پس  سرانجام  کرج  شهر  اسالمی 
علنی  غیر  و  علنی  نشست  ماه  چند 

استیضاح  مورد  در  گمانه زنی ها  به 
11 رای موافق  شهردار پایان دادند و با 
مسئولیت  ادامه  رای   13 مجموع  از 
از سعیدی سیرایی  را  مدیریت شهری 

کردند. سلب 

شهر  شورای  عضو   ۲ نشست  این  در 
شهردار  استیضاح  با  مخالفت  در  کرج 
به ماندن وی در مسئولیت رای دادند.
در  کرج  شهردار  استیضاح  موافقان 
اجرای  در  او  ناتوانی  نشست،  این 

و  فرهنگی  عمرانی،  پروژه های 
ناکارآمد  مدیران  انتصاب  و  اجتماعی 
کار  ادامه  با  خود  مخالفت  علت  را 

دانستند. شهردار 
دفاع  به  نشست  این  در  کرج  شهردار 
مسئولیتش  مدت  در  خود  عملکرد  از 

. پرداخت 
علل  درباره  نیوز  اسکان  آن  از  پیش 

به  بود:  نوشته  کرج  شهردار  استیضاح 
به  جمهور  رئیس  سفر  بردن  حاشیه 
جان  انداختن  خطر  به  البرز،  استان 
ساکنان اطراف گود حصارک، کارشکنی 
در مسیر قطار شهری کرج، نابودی باغ 
و  شهردار  برادر  بازداشت  آلو،  تاریخی 
دالیل  از  غیرکارشناسی  انتصاب های 

شهردارند.  این  استیضاح 

شهر  هوای  آلودگی  انتشار  سیاهه  آخرین 
سهم  می دهد که  نشان   ۹۹ سال  در  تهران 
منابع متحرک در تولید ذرات معلق بیشتر 
از منابع ثابت است. آمارها تایید می کردند 
که  سهم منابع متحرک از جمله خودروهای 
اتوبوس،  موتورسیکلت،  تاکسی،  شخصی، 
از  معلق کمتر  ذرات  تولید  در  و. . .  کامیون 
و  6هزار  معادل   - درصد   60 میکرون   ۲.5
338 تن - برآورد شده است. اتوبوس هایی 
که هوا را آلوده می کنند، تنها یکی از دالیلی 
هستند که می توانند فرسودگی وسایل نقلیه 
در  کنند.  تایید  تهران  شهر  در  را  عمومی 

کنار این آمار، مناف هاشمی، معاون سابق 
حمل و نقل شهرداری تهران، تابستان سال 
1400 اعالم کرده بود که 7۲ اتوبوس  تهران 
فرسوده اند. قرارگاه حمل و نقل در شهرداری 
تهران نیز با همین هدف تشکیل شد، جبران 
ضعف ها و عقب ماندگی های جدی در عرصه 
حمل و نقل عمومی که البته تمرکز آن روی 

است. اتوبوسرانی 
مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل ترافیک 
در  حضور  با  خرداد   ۲8  ، تهران  شهرداری 
شورای شهر تهران، آخرین اقدامات صورت 
گرفته در این قرارگاه را شرح داد. قرارگاهی 

است.  شده  تشکیل  آن  جلسه   4 حاال  که 
صحبت هایش  جلسه   جریان  در  شفیعی 
که  او  کرد.  آغاز  اتوبوسرانی  عرصه  در  را 
متوسط عمر اتوبوسرانی را 10 سال می داند،  
دستگاه   ۲74 و  ۲هزار  تنها  کرد:  تاکید 
 303 همچنین  و  داریم  فعال  اتوبوس 
هستند.  فعال  نیز  مینی بوس مان  دستگاه 
اینکه تا پایان دوره  با اشاره به  او در ادامه 
دستگاه   300 و  4هزار  بایستی  چهارساله 
اتوبوس نوسازی شوند، تاکید کرد: براساس 
برنامه ریزی های انجام شده بیش از ۲هزار 
دستگاه از محل اعتبارات وزارت کشور، هزار 

دستگاه از محل واردات و 500 دستگاه نیز 
و  شود  تامین  برقی  اتوبوس های  محل   از 
را  همچنین در نظر داریم بخش خصوصی 
در ساماندهی نیروی انسانی تقویت کرده و 
به همین دلیل یکی از خطوط بی . آر. تی را 
برای ورود بخش خصوصی در این زمینه در 
نظر گرفتیم و برنامه ریزی فشرده ای برای 
شده  تامین  محل  این  از  رانندگان  تامین 
اتوبوس ها  بازسازی  بحث  و همزمان  است 
با  زمینه  این  در  و  گرفته ایم  پیش  در  را 
طراحی کردیم  جدیدی که  اقتصادی  مدل 
این  به  که  شدند  عالقه مند  خودروسازان 

شوند. وارد  مقوله 
نقل  و  حمل  قرارگاه  اصلی  هدف  که  او 
ورود  از  می داند،  اتوبوسرانی  توسعه  را 
نیز  به کشور  خارجی  اتوبوس های کارکرده 
خبر داد: چند دستگاه اتوبوس وارد شده که 
در حال تعمیرات اولیه است و پس از اخذ 
انجام خواهد  مجوز دولت شماره گذاری آن 
شد که در این میان اتوبوس های تک کابین، 
دو کابین و دو طبقه به چشم می خورد که 
طبقه  دو  اتوبوس ها  این  از  دستگاه  پنج 
خواهند بود که این اتوبوس ها استاندارد یورو 
4 و حتی یورو 5 هستند و استانداردهای 
مورد نظر ما را تامین کرده اند و قیمت خرید 
این اتوبوس ها از هزینه اورهال اتوبوس های 

است. فعلی کمتر 
وضعیت  ادامه  در  تهران  شهردار  معاون 
تاکسیرانی را تشریح کرد. سازمانی که گفته 
می شود، حدود 78 هزار و 700 تاکسی فعال 
عمرشان  تاکسی ها  این  از  درصد  دارد، 5۲ 
تاکسی های  رده  در  و  است  سال   10 باالی 
فرسوده هستند شفیعی تاکید کرد: در این 
ون  دستگاه   500 و  6هزار  از  بیش  میان 
طور  به  است که  حالی  در  این  و  هستند 
کامل این ون ها فرسوده هستند و میانگین 

است. درصد   18 جابه جایی 
بعد از گزارش معاون شهردار تهران، اعضای 
شورای شهر تهران انتقاداتی وارد کردند. جعفر 
حمل  رئیس کمیسیون  هاشمی،  تشکری 
و نقل و عمران شورای شهر تهران در ابتدا 
انتقاد  از عدم تزریق مالی به شرکت مترو 
او گفت:  پرداخت.  اتوبوس  به  بعد  و  کرد 
اعالم کردید که ۲هزار و ۹00 اتوبوس اورهال 
تومان  میلیارد   370 حالی که  در  می شود 
 500 و  ۲هزار  منابع  این  با  دارید که  اعتبار 
پیدا  منابعی  آیا  نمی شود،  اورهال  اتوبوس 
کردید که ما از آن بی خبریم چرا که جهت 
استحضار باید بگویم که هزینه اورهال یک 
اتوبوس دو کابین که حاال 10 میلیارد شده، 
دو میلیارد تومان است و با این 370 میلیارد 
تنها 170 اتوبوس را می توانید اورهال کنید. 
تشکری هاشمی در ادامه با اشاره به وعده 
دولت و اختصاص هزار دستگاه اتوبوس به 
تهران تاکید کرد: دولت یک قرارداد ۲هزارو 
500 دستگاه اتوبوسی با دو خودروساز بسته 
است و در حالی که خودروساز اعالم کرده که 
بعد از پرداخت پول سه تا پنج ماهه بعدش 
می تواند اتوبوس بدهد اما هنوز دولت پولی 

است  نداده  سازندگان  به  مطلب  این  بابت 
نفت  فروش  محل  از  است  قرار  دولت  و 
نفت  در فروش  و  تامین کند  را  مبالغ  این 
اتفاقی نیفتاده است و به نظر می رسد  نیز 
در عالم توهم مطالبی را بیان کردید. او که 
بار  رقت  را  پایتخت  اتوبوس های  وضعیت 
خواند، یکی از متهمان ترافیک شبانه تهران 
را هم همین اتوبوس های فرسوده دانست: 
دو میلیون مسافر که قبال از اتوبوس استفاده 
می کردند حاال از خودروی شخصی ممکن 
است استفاده کنند بعد می گوییم که چرا تا 
ساعت 1۲ شب ترافیک است یا اعضای شورا 
می گویند اتوبوس ها کولر را روشن کنند در 
حالی که کولرها خراب است پول تعمیرات 
پایتخت  اتوبوس های  بگویم  باید  و  نداریم 
یک  مانند  و  رقت باری هستند  در وضعیت 
آنها را تکان می دهیم و در شأن این  مرده 
شورا نیست که با التماس کار را پیش ببرند.

بعد از او ناصر امانی، عضو منتقد شهرداری 
و  کرد  گالیه  شهردار  معاون  از  نیز  تهران 
نه  خواند،  معاونت  گزارش  را  او  گزارش 
نقل: توقع داشتیم  گزارش قرارگاه حمل و 
آقای شفیعی از قرارگاه حمل و نقل گزارش 
دهد نه از معاونت حمل و نقل. از معاونت 
شورا گزارش  به  دوبار  تاکنون  نقل  و  حمل 
و  صحن  همین  در  بار  یک  بودند که  داده 
وقتی  بود.  هم اندیشی  جلسه  در  بار  یک 
می گوییم قرارگاه تشکیل دادیم یعنی غیر 
از شهرداری دیگرانی که در امر حمل و نقل 
شهرداری،  از  بیش  حتی  و  هستند  دخیل 
بیایند و در کنار شهرداری قرار بگیرند و به 

کنند. کمک  شهردار 

پیام ما از آخرین اقدامات قرارگاه حمل و نقل شهرداری تهران گزارش می دهد 

ارائه گزارش 
تنها نتیجه ایجاد قرارگاه های شهرداری 

| پیام ما | قرارگاه های شهرداری تهران کم کم به وضعیت گزارش دهی رسیده اند. قرارگاه هایی که با هدف هم افزایی نهادها با یکدیگر 
برای حل یک مشکل ایجاد شده بودند و هریک قرار بود گرهی از گره های پایتخت باز کنند. همه چیز اولین بار از قرارگاه اجتماعی 
با هدف جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر آغاز شد. قرارگاهی که پاییز و زمستان سال گذشته به محض آغاز فعالیتش در 
نقاطی مانند هرندی و فرحزاد تهران، مخالفانی از گروه جامعه شناسان و کارشناسان اجتماعی در شهر داشت. بهار امسال خبرهایی از 
ایجاد قرارگاه حمل و نقل در تهران منتشر شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران همان زمان اعالم کرد که این قرارگاه با 
هدف جبران ضعف ها و عقب ماندگی های جدی در سامانه های حمل و نقل همگانی شهر و توسعه حمل و نقل پاک و انسان محور 
در شهرداری تهران تشکیل شد.  28 خرداد ماه، معاون شهردار از آخرین اقدامات این قرارگاه توضیحاتی به شورای شهر تهران داد. 

قرارگاهی که در یکی از اقداماتش قرار است، اتوبوس دست دوم اروپایی به تهران وارد کند. 

عضو شورای شهر تهران: دو 
میلیون مسافر که قبال از 

اتوبوس استفاده می کنند حاال از 
خودروی شخصی ممکن است 
استفاده کنند بعد می گوییم که 
چرا تا ساعت 1۲ شب ترافیک 
است یا اعضای شورا می گویند 
اتوبوس ها کولر را روشن کنند 

در حالی که کولرها خراب است 
پول تعمیرات نداریم و باید 
بگویم اتوبوس های پایتخت 

در وضعیت رقت باری هستند 
و مانند یک مرده آنها را تکان 
می دهیم و در شأن این شورا 

نیست که با التماس کار را 
پیش ببرند

|  
رنا

 ای
 |

آگهی مناقصه عمومی 

به  مناقصه  در  شرکت  اوراق  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  متقاضیان 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir  مراجعه و مبلغ 12/500/000/000 ریال 
به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا به شماره 0104746757008 بانک ملی واریز 

و یا معادل آن اسناد خزانه تهیه نمایند 
و  باشد  می    1401/04/04 تاریخ   14:00 لغایت ساعت  تاریخ 1401/03/30  از  اسناد  فروش  شروع 
  www.setadiran.ir تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 14:00 تاریخ 1401/04/14 در سامانه
و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 13:00 تاریخ 1401/04/15 می باشد. خرید اسناد فقط از سامانه 
www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد. و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت 
اسناد مناقصه از این طریق امکان پذیر می باشد. بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات 
صاحب اختیار بوده و به پیشنهادات مشروط، مخدوش، و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل 
گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد، هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.سپرده نفرات اول 
تاسوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد 

نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد بود. 

علی صفری-  شهردار نظرآباد

تاریخ 1400/11/28  شورای  به  استناد مجوز شماره 1400/4423 /ش  به  نظرآباد  شهرداری 
سطح  زباله  دفن  و  حمل  و  آوری  جمع  روب،  و  رفت  نظردارد  در  نظرآباد،  شهر  اسالمی  محترم 
250/000/000/000 ریال را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به  شهر نظرآباد با برآورد اولیه 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 ) فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( شماره 2201/1401/35

شرکت گاز استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ) دریافت استعالم ارزیابی کیفی ، ارائه اسناد ارزیابی کیفی ،  دریافت مابقی اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد قیمت ، مهر و امضای اسناد مناقصه ، بازگشایی 

پاکتها ( بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت.

1- مناقصه گزار : شركت گاز استان آذربایجان غربی
2- موضوع مناقصه : پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار 
TBS ، سیستم حفاظت کاتدیک و  ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 38 روستای محورهای شلماش 
و قلعه رش شهرستان سردشت )رشه هرمه ، بانو ، شله سیو ، قازان ، فقیه سلیمان ، اشخه گویز ، ترشیان 
،گلینه کوچک ،گلینه بزرگ، شلماش ، دارنشان ، ورچک و رزگاه -  قلعه رش ، سوره چومه ،کاوله کون ،  
سیوه تال ، خره چاکی ، درمان آباد ، سندوالن ، باسکوروت ، ابراهیم بور ، چیر، دوله بی ، سرچاوه دوله بی،  
دوله گرم ، شیبانه ، اسب میرزا ، کوله رش سفلی ، کوله رش علیا، گوالن علیا ، گوالن سفلی ، گرده مرشک، 

نونام ، بیران ، ماله وت ، سرچاوه  و برده سپیان( به شرح ذیل :

احداث خط تغذیه ) 250PSIG ( با لوله های فوالدی به اقطار 4 تا 10 اینچ 
شبكه توزیع )4BAR(با لوله های  فوالدی  به قطر 6 اینچ

شبكه توزیع )4BAR(با لوله های  پلی اتیلنی به اقطار 63  تا 160  میلیمتر 
 T.B.S     250.60.5000 احداث ایستگاه تقلیل فشار

                                                                 T.B.S     250.60.1000 احداث ایستگاه تقلیل فشار
احداث ایستگاه حفاظت كاتدی CPS با بستر آندی از نوع چاهی آبی 

انشعاب تجاری و خانگی پلی اتیلنی                         

3-  محل اجرای پروژه: شهرستان سردشت 
4- استاندارد اجرای کار : مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران  

5- شرایط متقاضیان :
- داشتن شخصیت حقوقی 

- داشتن گواهی صالحیت معتبر پایه سه یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار

- توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز  
6- نحوه دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

 www. setadiran.ir   :به آدرس
روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

ول
ت ا

نوب

وم
ت د

نوب

شناسه آگهی: 1337057

به طول تقریبی 25198  متر                  
به طول تقریبی   12 متر

به طول تقریبی    85346   متر
به تعداد  یک    ایستگاه
به تعداد  یک    ایستگاه

به تعداد  دو   ایستگاه             
به تعداد 1206 انشعاب 

7- مهلت زمانی دریافت کاربرگ های  استعالم 
ارزیابی: ساعت 16 تاریخ 1401/04/07

اسناد  و  کاربرگها  بارگذاری  و  ارائه  زمانی  مهلت   -8
استعالم ارزیابی: ساعت 16 تاریخ 1401/04/21

تدارکات  سامانه  در   شده  ثبت  مناقصه  شماره   -9
الکترونیکی دولت )ستاد(  : 2001091931000072

مطابق   : مناقصه  در  تضمین شركت  مبلغ  و  نوع   -10
مصوبه شـماره123402/ت 50659ه  مـورخ94/9/22 

هیات وزیران و اصالحیه های بعدی آن خواهد بود.  
مناقصه گران می   : مناقصه گزار  تماس  اطالعات   -11
صورت  در  یا  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  توانند 
داشتن هرگونه ابهام در خصوص اسناد مناقصه ، با تلفن 
شماره33477170-044 تماس یا از طریق نمابر شماره 

33444475-044  مکاتبه نمایند.
خیابان   ، ارومیه  در  واقع  قراردادها  امور  دفتر  آدرس: 
مولوی ، شركت گاز استان آذربایجان غربی ، طبقه اول، 

اتاق 102 
مسئولیت اطالع از روند برگزاری الکترونیکی مناقصه و 
کنترل های الزم بر عهده مناقصه گران می باشد.برای 
آگاهی از اخبار ،   آگهی های مناقصه ، مزایده و عملكرد 
شركت گاز استان آذربایجان غربی می توانید به كانال 
   @WAZARGAS آدرس  به  سروش  رسان  پیام 

مراجعه فرمایید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

رشکت گاز استان آرذبایجان رغبی

آگهی مفقودی 
پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی 
پایه سوم  در رشته مهندسی عمران 

به شماره پروانه  36_30_01752
به شماره عضویت 36_3_0_11136
متعلق  قزوین  استان  در  فعالیت 

نیکو  زنجانچی  معین  آقای  به 
اعتبار  فاقد  و  مفقود گردیده  

ناست.
وی

قز

نوبت اول

آگهی مفقودی 
اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرك 
حمیدرضا پورقناد فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 1112 صادره از قزوین در مقطع 
کاردانی رشته ساختمانهای بتنی صادره از 
واحد دانشگاهی تربت حیدریه با شماره 
2166 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 

اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرك 
واحد تربت حیدریه به نشانی تربت 
حیدریه شهرک ولی عصر  و صندوق 

پستی 140 ارسال نماید. 

ن 
وی

قز

نوبت دوم
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گلستان

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان 
از وجود 15 هزار حلقه چاه فاقد پروانه در گلستان خبر داد 
و گفت: از این تعداد چاه فاقد پروانه، 11 هزار حلقه هنوز 

تعیین تکلیف نشده است.
جواد تیموری اظهار کرد: حدود ۲0 هزار حلقه چاه مجاز در 
گلستان وجود دارد که دارای پروانه بهره برداری هستند اما 
براساس قانون صاحبان این چاه ها باید ساالنه نسبت به 
تمدید آن اقدام کنند البته برای تسهیل در رسیدگی به کار 
این دسته از صاحبان چاه ها، تمدید پروانه بهره برداری از 
دفتر خدمات پستی و پیشخوان نیز  میسر است و نیازی 

به مراجعه به شرکت آب منطقه ای نیست.
وی افزود: حدود ۲0 هزار حلقه چاه مجاز در گلستان وجود 
دارد که 17 هزار از این تعداد در حوزه کشاورزی استفاده 
می شود و از این تعداد 8 هزار حلقه چاه از نوع عمیق و 

مابقی آن از نوع کم عمق هستند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان 
با بیان اینکه 15 هزار حلقه چاه فاقد پروانه در گلستان وجود 
دارد که مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه 
شدند، بیان کرد: رسیدگی و تعیین تکلیف به  چاه های فاقد 
پروانه مستلزم همکاری صاحبان این چاه ها است، پس 
از ابالغ این قانون آگاهی رسانی به صاحبان این  چاه ها به 
طور مستمر انجام شد و تاکنون تعدادی مراجعه کردند و 
از بین آنها برای کسانی که دارای شرایط الزم بودند پروانه 

بهره برداری صادر شد.

تیموری با بیان اینکه تاکنون 4 هزار و 800 مورد از چاه های 
فاقد پروانه در گلستان تعیین تکلیف شدند، یادآور شد: 11 

هزار حلقه چاه غیرمجاز هنوز تعیین تکلیف نشده است.
او به تصویب قانون توزیع عادالنه آب در سال 61 اشاره 
بود که  این  قانون گذار  نگاه  زمان  آن  در  و گفت:  کرد 
های  آب  از  استفاده  به  مایل  طریقی  هر  به  کسی  هر 
زیرزمینی است ابتدا باید نسبت به حفر چاه اقدام کند و 
تشریفات قانونی الزم را بگذراند در آن زمان برای افرادی 
ذیل  تبصره ای  اقدام کردند  چاه  حفر  برای  شخصا  که 
قانون توزیع عادالنه آب پیش بینی شد که این افراد را 
و شرکت های  نیرو  وزارت  به  مراجعه  با  می کرد  مکلف 
آب منطقه ای تکلیف چاه های حفر شده خود را مشخص 
کنند این تبصره در سال 1385 در مجلس وقت ابطال 
شد و نمایندگان مجلس ماده واحده تعیین تکلیف چاه 

های فاقد پروانه را به تصویب رساندند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان 
اضافه کرد: وقتی صحبت از چاه غیرمجاز به میان می آید 
منظور چاه هایی است که در حال حاضر حفاری می شود، 
ساالنه حدود ۲50 الی 300 چاه غیرمجاز جدید حفر می شود.
آب  شرکت  بازرسی  اکیپ گشت   3۲ اینکه  بیان  با  او 
را  بر چاه ها  بازرسی  منطقه ای گلستان وظیفه نظارت و 
انجام  می دهند، تصریح کرد: متخلفان به مراجع قضایی 
معرفی شده و حکم قضایی چاه های غیرمجاز برای آنها 

می شود. مسدود 

15 هزار حلقه چاه غیرمجاز 
در گلستان وجود دارد

خراسان  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر  شریف آباد|  فریبا 
رضوی همچنین با اشاره به مصرف 50 میلیون متر مکعب سوخت سی. ان. جی 
در اردیبهشت امسال اظهار داشت: این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه پارسال 
که 47 میلیون و ۲00 هزار  مترمکعب بوده افزایش 10 درصدی مصرف سی ان جی 
را داشته ایم. علی اصغر اصغری گفت : رشد و توسعه صنعت سی.ان.جی به عنوان 
سوخت ملی کشور، معیاری برای رشد و توسعه اقتصادی و زیست محیطی هر 
منطقه محسوب می شود و رواج مصرف سی.ان.جی در شهرها و روستاها، در کاهش 

آلودگی هوا و ایجاد هوای پاک موثر خواهد بود.
 با اشاره به تعداد کارگاه های مجاز در استان افزود:50 کارگاه مجاز در استان برای 
دوگانه سوز کردن خودروها فعال هستند که از این تعداد 18 کارگاه اقدامات مربوط به 

گازسوز کردن خودروهای عمومی را به رایگان انجام می دهد.
 او با بیان اینکه نام نویسی متقاضیان گازسوز کردن خودروها همچنان ادامه دارد؛ اظهار 
کرد: متقاضیان برای ثبت نام به سامانه اطالعات جامع خودروهای دوگانه سوز کشور 
به نشانی gcr.niopdc.ir مراجعه و کد ملی، شماره تلفن همراه را ثبت و نزدیکترین 

کارگاه و زمان مراجعه را انتخاب کنند.

محمد توکلی| مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم گفت: اجرای عملیات 
جلوگیری از گسترش سطح بیابان ها در استان با استفاده از کشت گیاهان 
مقاوم به تنش های محیطی و کم آبی در مناطق مستعد بیابان شدن، در 
حال پیگیری است.محمد شعاعی در حاشیه بازدید جمعی از اصحاب رسانه  
استان قم از طرح های مقابله با بیابان زایی در شهرستان جعفرآباد این استان، 
اظهار داشت: قم به سمت بیابان شدن پیش می رود و عوامل انسانی موجب 
تشدید این روند شده ، بنابراین الزم است هرچه سریع تر برای مقابله با این 
پدیده اقدام های عملی مورد نیاز همچون افزایش سطح زیر کشت گیاهان 
مقاوم در مناطق مستعد بیابان شدن،  انجام شود.او با اشاره به این که 105 هزار 
هکتار از مساحت  قم به عنوان کانون تولید گرد و خاک شناسایی شده است، 
افزود: یکی از چهار کانون شناسایی شده تولید گرد و خاک در استان، منطقه 
کوه نمک است که از سال 76 عملیات نهال کاری و حفظ پوشش گیاهی در 
این منطقه برای جلوگیری از نفوذ گرد و خاک در دستور کار اداره کل منابع 
با  طبیعی و آبخیزداری استان قرار گرفته و این روند طی سال های اخیر 

اهتمام بیشتری از سوی این دستگاه پیگیری می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گفت: سرانه مصرف در شهرهای 
استان ۲00 لیتر و باالتر از استاندارد است.

لطیف خوش سیرت در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه در حال حاضر در سطح 48 
شهر و بیش از ۲050 روستای استان خدمات آبرسانی انجام می شود، اظهار کرد: سرانه 
مصرف آب در استان از استانداردهای تعریف شده بسیار باالست که این امر لزوم توجه 
بیشتر به رعایت الگوی مصرف و استفاده بهینه از آب را بیش از پیش نمایان می کند.او 
از مشترکان خواست با نزدیک شدن به ایام گرم سال در مصرف آب صرفه جویی کنند.
خوش سیرت با بیان اینکه براساس آخرین آمار، سرانه مصرف در روستاهای استان 
۲10 لیتر و در شهرها ۲00 لیتر است، افزود: استاندارد تعریف شده برای مصرف سرانه آب 
دراستان130 لیتر است که با توجه به مصرف باالی آب در استان، شرکت آب و فاضالب 
در راستای اطالع رسانی و فرهنگ سازی در مصرف آب تمام تالش خود را معطوف 
کرده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی با قدردانی از همکاری های 
مردم در سنوات گذشته برای گذر از تابستان، اظهار کرد: با ۲0 درصد کاهش مصارف غیر 
ضروری عالوه بر تامین آب شرب تمام مناطق استان، نیازی به سرمایه گذاری جدید 

هم نخواهد بود.

افزایش 10 درصدی 
مصرف سی.ان.جی در خراسان رضوی

مبارزه با بیابان زایی 
با کاشت گیاهان مقاوم در قم

سرانه مصرف آب در آذربایجان غربی
 باالتر از استاندارد است

| خراسان رضوی  | |  قم  | | آذربایجان غربی |

رشد 107 درصدی 
تسهیالت اعطایی 

در بانک توسعه صادرات 
بر  نظارت  کل  اداره  رئیس   - بانک 
تسهیالت و پیگیری مطالبات بانک توسعه 
صادرات ایران اعالم کرد: این بانک در سال 
میلیارد   605 و  هزار   36 پرداخت  با   1400
در  اقتصادی  فعاالن  به  تسهیالت  ریال 
حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، 
رشدی 107 درصدی را در این بخش نسبت 

است. تجربه کرده   13۹۹ سال  به 
توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  صفا"  حسینی  "رضا  ایران،  صادرات 
اشاره به اولویت اعطای سرمایه درگردش 
طی  بانک  این  بانک، گفت:  مشتریان  به 
تسهیالت  اعطای  برنامه  اخیر  های  سال 
به  بانک  منابع  محل  از  درگردش  سرمایه 
درآمد  دارای  و  صادراتی  معتبر  واحدهای 

است. دنبال کرده  را  کشور  در  ارزی 
صادرات  توسعه  بانک  داشت:  اظهار  او 
ایران با اعطای 11 هزار و 750 میلیارد ریال 
 ،1400 سال  در  معدن  بخش  به  تسهیالت 
رشدی 104 درصدی را در این حوزه نسبت 

است. داشته   13۹۹ به سال 
از  یکی  را  صنعت  بخش  صفا  حسینی 
ظرفیت های مهم کشور برای درآمد ارزی 
بانک  و گفت:  کرد  معرفی  اشتغالزایی  و 
توسعه  هدف  با  ایران  صادرات  توسعه 
ظرفیت های صادراتی بخش صنعت، 10۹ 
هزار و 6۲0 میلیارد ریال تسهیالت در سال 
گذشته به مشتریان صنعتی خود پرداخت 
در  را  حوزه  این  از  ویژه  حمایت  و  کرده 

دارد. خود  های  برنامه 
و  تسهیالت  بر  نظارت  کل  اداره  رئیس 
صادرات  توسعه  بانک  مطالبات  پیگیری 
به   1400 سال  در  بانک  این  افزود:  ایران، 
با  مرتبط  های  بخش  در  فعال  مشتریان 
حمل  ساختمان،  گاز،  و  آب  برق،  تامین 
بازرگانی  و  ارتباطات  و  انبارداری  نقل،  و 
 410 و  هزار   ۲4 مجموع  در  نیز  داخلی 
است. کرده  اعطا  تسهیالت  ریال  میلیارد 

عزم شرکت چادرملو 
برای استفاده 

از فناوری های مدرن 
صنعتی  و  معدنی  شرکت   - شرکت ها 
برخی  تامین  و  ساخت  هدف  با  چادرملو 
فناوری های  روزرسانی  به  و  تجهیزات 
توان  بر  تکیه  با  صنعتی  و  معدنی  مدرن 
عقد  به  اقدام  گذشته  سال  در  داخلی، 
ماشین  شرکت  با  همکاری  تفاهم نامه 
شرکت  تاسیس  با  و  نمود  اراک  سازی 
کانسار  صنایع  فن آوری  توسعه  مدیریت 
سازی  محقق  برای  را  خود  عملی  فعالیت 

کرد. آغاز  هدف  این 
شرکت  عامل  مدیر  آبادی  داود  مهندس   
مدیریت توسعه فن آوری صنایع کانسار در 
گفت وگویی با اشاره به اهداف این شرکت 
و  نوین  تکنولوژی های  از  بهره گیری  در 
معدنی  و  صنعتی  آالت  ماشین  ساخت 
تحول  ایجاد  دنبال  به  این شرکت  گفت:  
فناوری های  به  دستیابی  زمینه  در  بزرگ 
با  داخلی  ماشین آالت  ساخت  در  نوین 
مصرف  کاهش  بهره وری،  افزایش  هدف 
وابستگی  قطع  همه  از  مهمتر  و  انرژی 
میان  ارتباط  تثبیت  و  کشور  از  خارج  به 
علمی  مراکز  و  صنعتگران  تولیدکنندگان، 
با  صنایع کانسار  : شرکت  افزود  .او  است 
پشتوانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
بر  تكيه  اراک  ماشین سازی  شرکت  و 
از  بهره مندی  و  متخصص  انسانی  نيروی 
در  اصولی،  مديريت  و  روز  فناوری های 
اجرای  حوزه های  برانگیزترین  چالش 
پروژه های صنعتی و معدنی، با بومی سازی 
به  مربوط  دانش  حوزه های  حساس ترین 
تولیدی مرتبط،  تجهیزات صنایع معدنی و 
از  استفاده  و  ساخت  مدیریت  کنار  در 
ساخت  خالصه  بطور  و  داخلی  ظرفیتهای 
و  تجهیزات،  و  ماشین آالت  تولید  و 
در  را  داخلی  سازندگان  توانمندسازی 

است. داده  قرار  خود  کار  دستور 

سید مسعود حسینی 
شهردار همدان اولویت و 
اهتمام مدیریت شهری 

را تکمیل پروژه های نیمه 
تمام به ویژه تقاطع های 

غیرهمسطح سردار همدانی 
و غدیر دانست

آب  شرکت  مدیرعامل  مقدم:  صادقی  یزد- 
به شرایط ویژه شهرستان  اشاره  با  یزد  منطقه ای 
و  همکاری  ضرورت  بر   آب،  موضوع  در  تفت 
کاهش  برای  ذیربط  دستگاهای  همه  همراهی 
تهدیدات کیفی منابع آبی در این شهرستان تاکید 
کرد.»محمدمهدی جوادیان زاده« در اولین جلسه 
شورای حفاظت شهرستان تفت در سال جاری با 
بیشترین  با داشتن  این که شهرستان تفت  بیان 
و  از جمعیت سیار  پذیرایی  و  استان  روستاهای 
زیاد در پایان هفته های تابستان در شرایط ویژه ای 
قرار گرفته است، اظهار کرد: باید همه دستگاه ها 
به ویژه دهیاری ها و بخشداری ها با هماهنگی و 
شهرستان  آبی  مشکالت  رفع  برای  هم  همراهی 
تالش کنند.او با اشاره به بحران آب در کشور و در 
استان یزد، گفت: متاسفانه امسال نیز خشکسالی 
ادامه دارد و افت آبخوان ها در دشت های استان 
بسیار  تفت  شهرستان  از  دهشیر  دشت  ویژه  به 
نگران کننده بوده و چون برداشت از آب خوانها به 

تفت  شهرستان  و  استان  بودن  مهاجرپذیر  دلیل 
بیشتر شده است، باید تمام تالش خود را برای 
با  جوادیان زاده  ببریم.  به کار  بحران  این  از  گذر 
غیر  چاه های  حفر  از  جلوگیری  شمردن  مهم 
بودن  سخت  علیرغم  شهرستان، گفت:  در  مجاز 
نیروهای  تالش  با  غیرمجاز  چاه های  شناسایی 
گشت و بازرسی از حفر این چاه ها در بسیاری از 
اراضی جلوگیری شده است ولی برای جلوگیری 
برداشت بی رویه و بحرانی نشدن بیش از پیش 
بیشتر  بازرسی ها  این  باید  زیرزمینی  سفره های 
بسیار  زمینه  این  در  نیز  مردم  همراهی  و  شده 
اجرای  به  مسئول  این  باشد.  ساز  چاره  می تواند 
طرح آزادسازی رودخانه ها نیز اشاره کرد و گفت: 
و  مسیر سیالب  بودن  باز  در  می تواند  طرح  این 
خسارت نزدن به اهالی روستا بسیار موثر باشد.
او گفت: این مهم را باید در اذهان مردم پررنگ 
کرد که بدانند این آزادسازی ها به نفع خودشان در 

برابر وقوع حادثه سیالب خواهد بود.

امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به   - همدان 
بین الملل شهرداری همدان، سید مسعود حسینی 
مدیریت شهری  اهتمام  و  اولویت  همدان  شهردار 
را تکمیل پروژه های نیمه تمام به ویژه تقاطع های 
دانست. سید  غدیر  و  غیرهمسطح سردار همدانی 
پروژه  تکمیل  اهمیت  به  اشاره  با  مسعود حسینی 
دو  در  گفت:  همدانی  سردار  غیرهمسطح  تقاطع 
ماهه سال جاری برخی از مشکالت  باعث توقف 
پروژه شده بود که در حال حاضر کار تکمیل پروژه 
همدان  شهردار  است.  شده  آغاز  جدی  صورت  به 
اینکه سطح دوم این پروژه در تیرماه  با اشاره به 
سال گذشته به بهره برداری رسید افزود: در اصل 
سطح  سوم پروژه دارای سه قسمت،  یک قسمت 
از سمت بلوار بدیع الزمان و قسمت دیگر از سمت  
یک  دارای  سوم  سطح  و  انتظامی   نیروی  بلوار  

طول 180 متر  و  1۲0 متر است.
قبل  هفته  سه  حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 

بلوار  سمت  از  پارت  سه  از  پارت  یک  بتن ریزی 
انجام شده است افزود: آرماتوربندی  الزمان  بدیع 
به  کارها  که  است  شده  انجام  قسمت ها  بقیه 
نیروی  بلوار  در  هم  موازات  به  و  همزمان  صورت 

می رود. پیش  انتظامی 
هماهنگی های  از  شهری  مدیریت  ارشد  مقام 
در  روزشمار  تابلوی  نصب  برای  گرفته  صورت 
داشت:  اظهار  و  داد  خبر  همدانی  سردار  تقاطع 
علیرغم تمام مشکالت پیش آمده، طبق تمهیدات 
اندیشیده شده و طبق پیش بینی ها این پروژه تا 

می رسد.   اتمام  به  پاییز  آخر 
را  پروژه  این  عمده  مشکالت  از  یکی  حسینی 
مباحث مالی دانست و اظهار داشت: طبق جلسات 
برگزار شده در راستای رفع موانع مالی و غیرمالی، 
هم  بخشی  و  شده  پرداخت  مطالبات  از  بخشی 
حال  در  گرفته  صورت  های  برنامه ریزی  طبق 

است. پرداخت 

مدیر آب منطقه ای یزد :
شرایط ویژه مصرف آب در شهرستان تفت

شهردار همدان:
متعهد به تکمیل تقاطع غیرهم سطح سردار همدانی هستیم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
یزد با اشاره به بحران آب در کشور 

و در استان یزد، گفت: متاسفانه 
امسال نیز خشکسالی ادامه دارد 

و افت آبخوان ها در دشت های 
استان به ویژه دشت دهشیر از 

شهرستان تفت بسیار نگران کننده 
بوده و چون برداشت از آب خوانها 

به دلیل مهاجرپذیر بودن استان و 
شهرستان تفت بیشتر شده است، 

باید تمام تالش خود را برای گذر از 
این بحران به کار ببریم

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره14006031۹0۹10008۹8-1400/07/۲4هیات اول موضوع 
ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
نژاد مسافری  بالمعارض متقاضی خانم زهرا علی  مالکانه  آباد تصرفات  عنبر  ثبت ملک شهر  حوزه 
مساحت  به  خانه  باب  یک  درششدانگ  ازعنبرآباد  1550صادره  شناسنامه  بشماره  خدامراد   فرزند 
۲44متر مربع پالک - فرعی از63۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 63۹- اصلی قطعه یک  
واقع در عنبرآباد –اراضی سوسن آباد بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی اقای اقای حمید 
ابراهیمی بموجب سند قطعی بشماره 8۲8۹-13۹8/7/8دفتر ۲۲8جیرفت به اقای ماشاهللا مالئی 
انتقال قطعی گردیده است . محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/16– تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/03/30

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه یک گرگان    
تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  برابر  رسمی  سند 
برابر رای شماره 14016031۲001001653 و  تعیین تکلیف 
14016031۲001001654 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
140011441۲001000504تقاضای  140011441۲001000503و 
1 – فخری تربتی نژاد به شماره شناسنامه 1 و کد ملی 
سه  در  مصطفی  فرزند  گرگان  از  صادره   ۲1۲۲517۲55
ساختمان  باب  یک  اعیانی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
سهم   ۲88 از  سهم   ۲6۲ از  مشاع  سهم   131 بانظمام 
 ۲ است  وقف  آن  سهام  باقیمانده  عرصه که  ششدانگ 
– امین هللا تربتی نژاد به شماره شناسنامه 8 و کد ملی 
در سه  فرزند مصطفی  گرگان  از  ۲1۲۲54568۲ صادره 
ساختمان  باب  یک  اعیانی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
سهم   ۲88 از  سهم   ۲6۲ از  مشاع  سهم   131 بانضمام 

وقف  آن  سهام  باقیمانده  که  عرصه  ششدانگ 
است بمساحت کل عرصه : ۲۹3/75 مترمربع از 
قلعه  اراضی  در  واقع  اصلی   –  1۲ شماره  پالک 
رای  طبق  ثبت گرگان  حوزه  چهار  بخش  حسن 

قلی  عبداله  رسمی  مالک  از  انتقال  از  حکایت  صادره 
پور به متقاضی دارد . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این 
رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دوماه 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 

خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید . 
م الف 1۲318

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/15

علی برقی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان
از طرف غالمرضا قاسمی 

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه یک گرگان    
تعیین  قانون  اختصاصی موضوع  آگهی 
فاقد  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت 
سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون 

تکلیف تعیین 
و   14016031۲001000۹16 شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  هیئت   14016031۲001000۹15
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضیعت  تکلیف 
تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
و   140011441۲001000757 بالمعارض کالسه  مالکانه 
ابوالفضل  1-آقای  تقاضای   140011441۲001000756
ملی  کد  و   ۲51۲ شناسنامه  شماره  به  شاهینی 
در  محمدرضا  فرزند  گرگان  از  صادره   ۲1۲17۲55۲0
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در 
شاهینی  مجید  آقای   -۲ است  شده  بنا  احداث  آن 
به شماره شناسنامه 1438 و کد ملی ۲1۲1571353 
صادره از گرگان فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع 
بنا  احداث  آن  در  زمین  که  از ششدانگ یک قطعه 

 351/47: عرصه  کل  بمساحت  است  شده 
متر مربع از پالک شماره 10 – اصلی واقع در 
ثبت  حوزه  چهار  بخش  علیا  شاهکوه  اراضی 
از  انتقال  از  حکایت  صادره  رای  طبق  گرگان 

مالک رسمی سیدرضا سادات به متقاضی دارد لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
به  نسبت  اشخاصی که  رو  این  از  میشود  آگهی  روز 
باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اداره  این  به  پرونده  شماره  ذکر  با  را  خود  اعتراض 
از  یکماه  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
دادخواست   ، ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ 

خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید .
م الف : 1۲۲۹۲

تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/15                              
علی برقی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان
از طرف غالمرضا قاسمی 

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه یک گرگان    
قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ماده  و   3 ماده  برابر  رسمی  سند  فاقد  های 
رای  برابر  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13
موضوع  هیئت   14016031۲001001۲۲8 شماره 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
کالسه  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد 
علی  شیر  تقاضای   140011441۲480000631
 1430 شناسنامه  شماره  به  شهرکی  زاده  درویش 
فرزند  زابل  از  صادره   3670۹۲8۲1۹ ملی  کد  و 
آن  در  زمین که  قطعه  یک  ششدانگ  در  محمد 
احداث بنا شده است بمساحت 187.1۲ مترمربع 
واقع در اراضی مازاد سعدآباد از پالک یک فرعی 
ثبت گرگان  حوزه  دو  بخش  اصلی   118-1۲3 از 

از مالک  انتقال  از  طبق رای صادره حکایت 
به منظور اطالع  به متقاضی دارد.لذا  رسمی 
پانزده  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
این رو اشخاصی که  از  روز آگهی می شود 

اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره 
رسید  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  پرونده 
به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف 
مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 

نماید تقدیم  قضائی 
اول:1401/03/30 نوبت  انتشار  تاریخ 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/15
م الف 1۲337 

علی برقی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  منطقه یک گرگان
 از طرف غالمرضا قاسمی 

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه یک گرگان    
قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
 13 ماده  و   3 ماده  برابر  رسمی  سند  فاقد  های 
شماره  رای  برابر  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین 
14016031۲001000556 هئیت موضوع قانون تعیین 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
 13۹۹11441۲001001815 بالمعارض کالسه  مالکانه 
شماره  به  قادیکالئی  اوالدی  طاهره  خانم  تقاضای 
صادره   ۲161644661 ملی  و کد   1۲36 شناسنامه 
اعیانی  ششدانگ  در  اسحاق  قائمشهرفرزند   از 
مشاع  سهم   11۲ انضمام  به  ساختمان  باب  یک 
وقف  آن  مابقی  عرصه که  ششدانگ  سهم   1۲0 از 
اراضی  در  واقع  مربع  متر   5۹0 بمساحت  است 
دو  بخش  اصلی   –  ۹3 شماره  پالک  از  نوچمن 

حکایت  صادره  رای  طبق  گرگان  ثبت  حوزه 
علی  محمد  رسمی  مالک  از  انتقال  از 
منظور  به  لذا  دارد.  متقاضی  به  نوچمنی 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 

اشخاصی که  رو  این  از  میشود  آگهی   روز  پانزده 
اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره 
رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  پرونده 
به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف 
مرجع ثبتی ، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 

قضائی تقدیم نماید . م الف 1۲336
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/15                                                 
 علی برقی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از 
طرف غالمرضا قاسمی            

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره 14016031۹0۹10000۹۹- 1401/01/۲۹ هیات  اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن ساالری  فرزند حسین 
مربع  متر   50 مساحت  به  مغازه  باب  یک  درششدانگ  ازعنبرآباد  ۲1335صادره  شناسنامه  بشماره 
پالک - فرعی از48- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲فرعی از 48- اصلی قطعه یک  واقع در 
عنبرآباد –عباس آباد-خیابان امام  خریداری از مالک رسمی خانم فرخنده امیری محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/16– تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/03/30

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 
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۲316 پیاپی  شماره   شانزدهم       سال       1401 خرداد   30   دوشنبه 

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. 
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 ارتفاعات چوبر زیر پای طبیعت گردها/ عکس از حسن حقی

عکس:  فارس

| خشکسالی |
برای  تهدیدها  بزرگترین  از  یکی  خشکسالی 
توسعه پایدار، به ویژه در کشورهای در حال 
را  توسعه یافته  اما کشورهای  است.  توسعه 
نیز به طور فزاینده ای تهدید می کند. در واقع، 
سال  تا  که  می زنند  تخمین  پیش بینی ها 
۲050 خشکسالی ممکن است بر سه چهارم 

بگذارد. تأثیر  جهان  جمعیت 
بیابان زایی  متحد،  ملل  سازمان  گزارش  به 
تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه خشک 
درجه  در  که  است  مرطوب  نیمه  خشک  و 
تغییرات  و  انسانی  فعالیت های  توسط  اول 
به  بیابان زایی  می شود.  ایجاد  هوایی  و  آب 
نیست.  موجود  بیابان های  معنای گسترش 
که  می دهد  رخ  دلیل  این  به  موضوع  این 
یک  از  بیش  که  خشک  اکوسیستم های 
سوم مساحت زمین را دربرمی گیرند، در برابر 
بهره برداری بیش از حد و استفاده نامناسب 
فقر،  هستند.  آسیب پذیر  بسیار  زمین  از 
بی ثباتی سیاسی، جنگل زدایی، چرای بی رویه 

می توانند  همگی  آبیاری  بد  شیوه های  و 
کنند. تضعیف  را  زمین  بهره وری 

نامگذاری روزی در خردادماه)17 ژوئن یا ۲7 
خرداد( برای بیابان زایی، به منظور جلب توجه 
تالش های  که کشورها  روزی  است.  جهانی 
فهرست  را  این معضل  رفع  در  یک ساله شان 
قرار  همگان  دید  معرض  در  را  آن  و  کرده 

این  در  دهند  نشان  می کوشند  و  می دهند 
زمینه موفق بوده اند. با این حال نفس مردم 
گرد  زیانبار  آثار  بخاطر  ایران  از  شهرهایی  در 
و غبار گرفته است. رفع این چالش نیازمند 
عزم همگانی است، اینکه بتوانیم حق طبیعت 
برای  آبی  منابع  تمام  نخواهیم  و  بدهیم  را 

باشد. ما 

با  ماه گزارشی  30 خرداد  در  ما  پیام  روزنامه  سال گذشته 
کرد.  منتشر  است«  خشکسالی  بعدی  »همه گیری  عنوان 
صندوق  پیشنهاد  درمورد  گزارشی  شماره  این  در  همچنین 
بین الملل پول با عنوان »قیمت گذاری کربن برای مقابله با 

شد. منتشر  زمین«  افزایش گرمایش 

یکی از راه های کمک به حفظ محیط زیست این است که در سفر به هتل های سبز 
مراجعه کنید. برخی از هتل ها و اقامتگاه ها هستند که در راستای گردشگری پایدار، 
برخوردی مسئوالنه در قبال طبیعت و محیط زیست دارند. این هتل ها تالش می کنند 
تا زباله و گازهای سمی کمتری تولید کنند. همچنین تالش می کنند تا از منابع انرژی 

تجدیدپذیر استفاده کنند و در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.

خارج کردن  رده  از  »درخواست  عنوان  با  کارزاری 
در  کشور«  هوایی  ناوگان  فرسوده  هواپیماهای 
این  متن  در  است.  جریان  در  کارزار  وب سایت 
مجلس  رئیس  جمهور،  رئیس  به  خطاب  کارزار 
آمده:  شهرسازی  و  راه  وزیر  و  اسالمی  شورای 
فنی  نواقص  و  تعمیرات  و  فرسوده  »هواپیماهای 
هستند.  کشور  فرودگاه های  دائمی  معضل  آنها 
اتالف  باعث  هوایی  خطوط  پروازهای  در  تاخیر 
برای مسافران می گردد،  زیاد  و صرف هزینه  وقت 
نوع  این  جانی  خطر  همه  از  مهمتر  و  آن  بر  عالوه 

است. مسافران  برای  هواپیماها 
از این رو درخواست خرید هواپیمای نو یا قطعًات 
یدکی درجه یک برای این نوع هواپیما را داریم.«

 ۲3 تا  و  شده  آغاز   1401 خرداد   ۲3 از  این کارزار 
مرداد 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون 

است. امضا شده  نفر   15۹5 از سوی 

راندي ز نظر، چشم بال دیده ما را

اين چشم کجا بود ز تو، ديده ما را

سنگي نفتد اين طرف از گوشه آن بام

اين بخت نباشد سر شوريده ما را

مرديم به آن چشمه حيوان که رساند

شرح عطش سينه تفسيده ما را

فرياد ز بد بازي دوري که برافشاند

اين عرصه شترنج فرو چيده ما را

هجران کسي، کرد به يک سيلي غم کور

چشم دل از تيغ نترسيده ما را

ما شعله شوق تو به سد حيله نشانديم

دامن مزن اين آتش پوشيده ما را

ناگاه به باغ تو خزاني بفرستند

خرسند کن از خود دل رنجيده ما را

با اشک فرو ريخت ستم هاي تو وحشي

پاشيد نمک، جان خراشيده ما را

وحشی بافقی

 آبشار خشکه چال )سیاه چره( در موقعیت 
در   E504045  N3611538 جغرافیایی 
استان البرز واقع است. این آبشار در ارتفاعات 
آبشار  دارد.  قرار  طالقان  سوهان  روستای 
فصلی خشکه چال، بر روی سنگ های سیاه 
رنگ، که به آن سیاه چره گفته می شود، در 
فاصله تقریبی 7 کیلومتری شمال، روستای 
در  چال،  خشکه  آبشار  دارد..  قرار  سوهان 
حدود 1۲ متر ارتفاع دارد و در فصل تابستان، 

خشک می شود.
بیابان های  و  وب سایت کویرها  از  نقل  به 
۲5 کیلومتری  در  سوهان  روستای  ایران، 
غرب شهرک طالقان واقع است. غار معروف 
پذیرای  روستا  این  شمال  در  نیز  سوهان 
عالقمندان خویش است. ُچره در نزد مردم 
آبشار  معنی  به  طالقان،  سوهان  روستای 
است. البته اگر ارتفاع آب کم باشد به آن 
ُچرنا می گویند. با توجه به ارتفاعات صخره ای 
روستای سوهان، حداقل شش  در شمال 
آبشار بلند )شش متر و بیشتر( در نهرهای 
دائمی یا فصلی کوهستان های این منطقه، 

آنها،  مشهورترین  است که  مشاهده  قابل 
آبشار ُچره و آبشار سوهان، به عنوان یکی 
از جاذبه های مهم منطقه هستند. در نهرها و 
رودخانه های فصلی این منطقه، به خصوص 
در فصل بهار، آبشارها پرآب بوده و به تدریج 
با کم شدن آب نهرها، آنها نیز کم آب و در 
تابستان خشک می شوند. به عالوه در فصل 
زمستان، با هجوم سرما و یخ بستن آبشارها، 
جلوه دیگری، از طبیعت زیبای این منطقه، 

قابل مشاهده است. 

 

جثه این جانور از خارپشت اروپایی کوچک تر است 
و پوزه کشیده تر و نوک تیزی دارد. گوش هایش 
است.  بلندتر  سر  پشت  خارهای  از  و  دراز  بسیار 
دست ها و پاهای بلندی دارد. بر خالف خارپشت 
بیابانی و خارپشت برانت، خارهای جلوی پیشانی 
حدود  قهوه ای  به  متمایل  نمی شوند.  قسمت  دو 
رنگ  رنگند.  خارها گندمی   و  است  میلی متر   15
موهای صورت، گلو و پیشانی دارچینی متمایل به 
زرد است. موهای زیر بدن، پهلوها، دم، دست و پا 
سفیدند. در منطقه سیستان رنگ خارهای پشت 
و موهای زیر شکم این خارپشت تیره رنگ است. 
 ،DNA از طریق مطالعه اساس تحقیقاتی که  بر 
دانشگاه  جانورشناسی  موزه  از  پاتون  دکتر  توسط 

برکلی بر روی نمونه هایی که در چاه نیمه زابل 
جمع آوری شد انجام گرفت، مشخص گردید که 
 H.( خارپشت های این منطقه زیر گونه ای به نام
با زیر گونه کرمان  a. megalotis( هستند که 
دارند. تفاوت   )H. a. Auritus(
اروپایی  خارپشت  شبیه  خصوصیاتش  اغلب 
است، ولی برای ایجاد النه معمواًل سوراخ هایی به 
عمق 60 تا 100 سانتی متر در زمین حفر می کند یا 
در سوراخ سایر جانوران ساکن می شود. در موقع 
احساس خطر نیز هر چند تا حدودی گلوله مانند 
می شود ولی مانند خارپشت اروپایی به صورت 
را  خارپشت  این  چنانچه  درنمی آید.  کاماًل گرد 
با انگشتان از خارهای پشت بدن گرفته، آویزان 
کنیم به راحتی سر و اندام های حرکتی را بیرون 
می آورد. در مناطق سردسیر خواب زمستانی و 
در مناطق گرمسیر احتمااًل خواب تابستانی دارد.

خارپشت گوش  بلند

آبشار خشکه چال )سیاه چره(، طالقان
آبخوان

ها
داد

وی
ر

درخواست از رده خارج کردن
 هواپیماهای فرسوده 

ناوگان هوایی کشور

کارزار

جمهوری  فناوری  و  علوم  موزه  انتشارات: 
اسالمی ایران/»الیه ای از گازها به نام جو، 
سیاره ما را احاطه کرده است؛ این گازها از 
ورود تابش های زیان آور کره زمین جلوگیری 
کرده و با سوزاندن سنگ های فضایی پیش 
سیاره  این  از  زمین،  سطح  با  برخورد  از 
محافظت می کنند؛ هم چنین دمای زمین را 
در حد متعادل گرم و ثابت نگه می دارند. 
اگر جو نبود کره زمین آن قدر سرد می شد که 

حیات در آن پدید نمی آمد…«
به نقل از وب سایت کتابک، کتاب »ردپای 
کربن ما: کاهش گازهای گلخانه ای« یک 
کتاب علمی اطالعاتی برای آشنایی نوجوانان 
با انرژی ردپای کربن و راه های کوچک کردن 

آن است.
با  را  ابتدا مخاطب  این کتاب  نویسنده در 
ردپای کربن و گازهای گلخانه ای آشنا می کند 
و سپس راه هایی برای کاهش آن ها را شرح 
ما: کاهش  »ردپای کربن  می دهد. کتاب 
گازهای گلخانه ای« این سرفصل ها را دارد: 
گلخانه ی طبیعی کره ی زمین، ردپای کربن 
چیست؟، گازهای گلخانه ای چگونه تشکیل 
گلخانه ای،  گازهای  شناخت  می شوند؟، 
برای  سبک زندگی در جهان، خرید کربن 
کاهش کربن، کاهش تا چه مقدار ممکن 

است، حمل و نقل سبز، خانه ای با گازهای 
ارتباطات،  کردن،  خرید  کمتر،  گلخانه ای 

تاثیرات تالش همگانی، مشارکت شما!
سابقه ی  پر  نویسنده ی  دیکمن«  »نانسی 
کودکان  برای  اطالعاتی  علمی  کتاب های 
از  باالیی  و نوجوانان است. موضوع تعداد 
وحش،  حیات  طبیعت،  به  او  کتاب های 

است. مرتبط  مزرعه  و  کشاورزی 
گازهای  کاهش  ما:  کربن  »ردپای  کتاب 
مجموعه   کتاب های  از  یکی  گلخانه ای« 
این  از  است.  آینده«  برای  »انرژی  کتاب 
مجموعه عنوان های »مراقبت از کره ی زمین: 
تغذیه و زندگی سبز«، »توسعه ی پایدار و 
زندگی پایدار: جوامع سبز«، »انرژی زیست 
توده )بیومس(: انرژی از مواد زیستی« و 
»تغییرات آب و هوای کره ی زمین: افزایش 
کربن دی اکسید« نیز به فارسی ترجمه و 

منتشر شده است.

| ردپای کربن ما: 
کاهش گازهای گلخانه ای | 

| نانسی دیکمن |
| مترجم: مجید عمیق |

به میزبانی تاالر مشاهیر تئاتر شهر برگزار می شود؛
نقد و بررسی تئاتر»اسب های انباری« در فصل جدید »دوشنبه های 

نقد تئاتر«
فصل جدید پروژه »دوشنبه های نقد تئاتر« کانون ملی منتقدان تئاتر 
ایران از روز دوشنبه سی ام خرداد ماه با برگزاری جلسه نقد و بررسی 
نمایش »اسب های انباری« در تاالر مشاهیر مجموعه تئاتر شهر آغاز 
می شود. به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، کانون ملی 
منتقدان تئاتر ایران با همکاری مجموعه تئاتر شهر ویژه برنامه های 
»دوشنبه های نقد تئاتر« را از روز دوشنبه سی ام خرداد ماه در تاالر 
مشاهیر تئاتر شهر برگزار می کند. در اولین نشست از فصل تازه ویژه 
برنامه »دوشنبه های نقد تئاتر« کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، جلسه 
نقد و بررسی نمایش »اسب های انباری« ساعت 17 روز دوشنبه 30 

خرداد ماه در تاالر مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

»بهار رنگ ها« به روایت 3 بانوی نقاش
نمایشگاه نقاشی گروهی »بهار رنگ ها« با نمایش آثار سه هنرمند 
در نگارخانه اندیشه افتتاح شد و بازدید از آن تا پنج شنبه ادامه دارد.
اندیشه،  فرهنگسرای  روابط عمومی  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
فرهنگسرای  به همت  رنگ ها«  »بهار  نقاشی گروهی  نمایشگاه 
اندیشه در نگارخانه اندیشه برگزار می شود. در این نمایشگاه، آثار 
هنری سه تن از نقاشان کشور در معرض دید عموم قرار می گیرد.
سعیده قنوی، پروانه عباس آباد و افسانه خدابنده سه هنرمندی 

هستند که نمایشگاه »بهار رنگ ها« را برگزار می کنند.
براساس این گزارش، نمایشگاه گروه هنری بهار رنگ ها جمعه ۲7 
خردادماه در فرهنگسرای اندیشه افتتاح شد و تا پنج شنبه پذیرای 

عالقه مندان است.
بازدید از این نمایشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی 1۹ و 

روز پنج شنبه از ساعت ۹ تا 1۲ خواهد بود.

| تئاتر   |

| تجسمی |


