
 رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهوری ونزوئال:

تنها راه پیروزی در برابر فشارهای 
آمریکا مقاومت است

حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز )شنبه( در دیدار آقای 
نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال و هیئت همراه با اشاره به ایستادگی دو کشور 
ایران و ونزوئال در مقابل فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی امریکا، تأکید کردند: تجربه 
 موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها مقاومت و ایستادگی است.

روسای جمهوری ایران و ونزوئال سند 
همکاری 20 ساله امضا کردند

بازگشت به روابط گرم 
تهران - کاراکاس

ادعای رئیس شورای شهر قزوین:

قطع درختان برای ساخت 
پل امام رضا قانونی است

زاکانی : می خواستند 
نارضایتی ایجاد کنند

همسایگان داده های ایران را قبول ندارند
سالجقه: درباره پرونده فعاالن محیط زیست زندانی با رئیس جمهور صحبت کرده ام و باز هم به او یادآوری می کنم

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسش »پیام ما« درباره دیپلماسی گرد و غبار:

 | پژوهشگر حوزه ارتباطات
و تشکل های مردم نهاد |

| شیما وزوایی |

 نقش حمایت اجتماعی 
همگانی در حذف کار کودک

12ژوئن  آستانه  در  کودک  عادی سازی کار 
روز جهانی علیه کار کودک، نه توسط یک 
نهاد، بلکه جریانی  یا چند گروه و چندین 
ابتدا کودکان درگیر  ساختاری است که در 
کار کودک را به عدد و آمار تبدیل می کند، و 
در مرحله بعد با دزدیدن حق کودکی حتی 
عادی  نیز  را  شوک آور  تحلیل های  و  آمار 
ساخته و جهان و نظمی جهانی را که تولید 
کننده و بازتولید کننده کار کودک است را از 

عمل باز می دارد.
ابتدای  160 میلیون کودک. این یعنی در 
سال 2020 از هر 10 کودک یک کودک به 
کار گماشته شده بوده و یا مجبور به کار 
و خانواده اش  تامین معیشت خود  برای 
)جغرافیای  جهانی  جنوبی  در  بوده. 
می کنیم(  زندگی  آن  در  ما  که  سیاسی 
طی  و  حاال  است.  برابر  دو  آمار  این 
که  کودک  کار  حذف  جهانی  کنفرانس 
دوربان  در  میالدی  مه  ماه   20 تا   15 از 
کردند  اعالم  شد  برگزار  جنوبی  آفریقای 
فوری  و  جدی  اقدام  که  صورتی  در  که 
برای حذف کار کودک در مقیاسی جهانی 
 9 میالدی  سال  پایان  تا  نگیرد،  صورت 
خواهند  مشغول  کار  به  کودک  میلیون 
کرد  شوکه  را  کسی  نه  که  آماری  شد. 
داخلی  مهم  خبرگزاری های  تیتر  نه  و 
جدی  تغییر  نه  و  شد  بین المللی  و 
و  اجتماعی  سیاست گذاری های  در 
داشت. پی  در  را  فرهنگی  و  اقتصادی 

برنامه های  و  رایج  رویکرد  برعکس 
و  نشست ها  هزارباره  تکرار  شبه،  یک 
بدون  قانون گذاری های  و  همایش ها 
طالیی  کلید  به  کودک  کار  حذف  عمل، 
یک  و  ندارد  نیاز  جادو  چراغ  غول  و 
تازه ترین  نمی افتد.  اتفاق  هم  شبه 
سیاست گذاری ها،  همه جانبه  بررسی 
تجارب  گرفتن  نظر  در  و  داده ها،  تحلیل  
نمونه های  و  کودک  کار  بازماندگان 
موردی و محلی موفق که همه در گزارش 
سازمان  و  یونیسف  توسط  جدیدی 
بین الملی کار منتشر شده نشان می دهد 
نقطه  یک  از  کودک  حذف کار  مسیر  که 

می گذرد: مشخص 

تعهدات  و  فراگیر  اجتماعی  حمایت 
چندجانبه برای ایجاد، تحقق و تقویت آن
کار  حذف  جهانی  کنفرانس  پایان  در 
)و  نماینده   1000 از  بیش  که  کودک 
دولتی،  آنالین(  شرکت کننده   7000
کارفرمایی،  و  کارگری  سازمان های 
سازمان های  المللی،  بین  سازمان های 
حضور  آن  در  مدنی  جامعه  و  غیردولتی 
به  تعهد  برای  جمعی  توافقی  داشتند 
صورت گرفت.  اساسی  حوزه   6 در  عمل 
»فراخوان  نام  با  سندی  در  توافق  این 
در  است.  شده  منتشر  دوربان«  اقدام 
تاریخ  در  بار  اولین  برای  کنفرانس  این 
از  نمایندگانی  کنفرانس هایی  چنین 
نیز  بازماندگان کار کودک  و  خود کودکان 
شرکت داشتند و انتظار و مطالبه خود را 
و شتاب  تصمیم گیری  در  برای مشارکت 
حذف کار  راستای  در  اقدام  برای  دادن 

کردند. اعالم  کودک 
فوری  اقدام  بر  تعهد  بر  عالوه 
تمامی  دارند که  نگرانی های جدی وجود 
راستای  در  شده  حاصل  پیشرفت های 
همه گیری  اثر  در  کودکان  کار  کاهش 
مسلحانه،  نزاع های  و  جنگ  کووید-19، 
غذایی  انسانی،  بحران های  همچنین  و 
مورد  و  معکوس شده  زیست محیطی  و 

است. گرفته  قرار  تهدید 

 گفت وگو با جمشید محبت خانی
 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست: 

نگران از دست دادن نگران از دست دادن 
محیط بانان هستیممحیط بانان هستیم
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| روزنامه نگار |

| سینا قنبرپور |

دیپلماسی محیط زیستی ایران 
و چند پرسش بی جواب 

گرد و غبار شدید از ابتدای سال 1۴01 نه تنها خوزستان، 
ایالم و کرمانشاه که تا پایتخت ایران هم آمدند و همین 
ادبیات مسئوالن  وارد  پرطمطراقی  عبارات  سبب شد 
زیست«،  محیط  »دیپلماسی  شود؛  کشور  اجرای 
»دیپلماسی گرد و غبار« و »دیپلماسی آب«. از زمان 
تکرار  این عبارت ها در گفته های مسئوالن اجرایی کشور 
سه پرسش هم برجسته شده است ؛ »چگونه قرار است 
این شیوه دیپلماسی به اجرا درآید؟« و دیگر اینکه »تا 
چه اندازه قرار است از رسانه به نفع پیشبرد دیپلماسی 
گرد و غبار بهره برده شود؟« و »در نهایت، نتایج به 
این نوع دیپلماسی را چه کسی قرار است  کارگیری 
دریافت کند؟« همه ما به خوبی می دانیم که دیپلماسی 
را در  امری زمان بر است و نمی توان راه نفس مردم 
کوتاه مدت با دیپلماسی گشود. از سوی دیگر در محیط 
زیست هر تغییری به سرعت نمایان نمی شود. اگر امروز 
ما گرفتار گرد و غباریم یا با مشکل آب دست و پنجه 
نرم می کنیم نتیجه دستکاری در زیستگاه هایمان در 

دهه های قبل است.

حفاظت  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
برای  اقدامات صورت گرفته  »با  محیط زیست گفت: 
کرمانشاهی(  زندانی  )محیط بان  نجفی  محیط بان 
داشت.« خواهیم  خوبی  خبرهای  آینده  روزهای   در 
در شامگاه 1۴ مرداد 1۳99 حدود ساعت 21:۳0 در 
منطقه  حفاظت  شده بیستون کرمانشاه حادثه ای رخ  
داد. به این ترتیب که با وصول خبری به مسئول منطقه 
مبنی بر حضور تعدادی شکارچی غیرمجاز در منطقه، 
محیط بان »برومند نجفی« به همراه سه محیط بان و 
مدیر حراست اداره کل، برای بررسی شرایط به منطقه 
مراجعه می کند که با یک دستگاه خودروی پراید حامل 

6 مظنون به شکار غیرمجاز در حال خروج از منطقه 
مواجه می شوند و بعد از عدم تمکین راننده خودرو به  
فرمان ایست مأموران و تالش برای زیر گرفتن یکی از 
آن ها، درگیری رخ  داده و تیر اسلحه برومند نجفی سهوًا 
به  جای الستیک، به یکی از سرنشینان برخورد می کند 
 که در اثر خونریزی زیاد، منجر به فوت وی می شود.
بعد از آن، نجفی دستگیر و حکم قصاص او صادر 
محیط  حفاظت  سازمان  تالش  با  البته  می شود 
علی  است.  متوقف شده  اجرای حکم  فعال  زیست 
سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  سالجقه، 
روز  مناسبت  به  نشستی  در  محیط زیست  حفاظت 

گفت:  ایرنا  به  دراین باره  رسانه  و  زیست  محیط 
»فعال حکم قصاص متوقف شده اما اقدامات خوبی 
است.« شده  انجام  حکم  این  لغو کامل  زمینه   در 
این بحث  اولی که  روز  از همان  واقع  افزود: »در  او 
را  موضوع  محیط بان  حامی  عنوان  به  شد  مطرح 
پیگیری کردیم. با پیگیری هایی که انجام شد، حکم 
اعدام در قوه قضاییه شکسته شد. در عین حال با 
رایزنی هایی که با خانواده مرحوم صورت گرفت و این 
خانواده هم انسان های شریفی هستند که امیدواریم 
شرایط مناسب باشد و در روزهای آینده و هفته های 

آینده خبرهای خوبی دراین باره شنیده شود.«

و  شناورها  داد: کشتی ها،  خبر  معاون گردشگری 
مسیرهای  در  مسافری که  و  تفریحی  قایق های 
داخلی و بین المللی از مبدأ یا به مقصد بنادر ایران 
 تردد می کنند، سوخت یارانه ای دریافت خواهند کرد.
معاونت  روابط عمومی  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
هیأت  گفت:  شالبافیان  علی اصغر  گردشگری، 
میراث فرهنگی،  وزارت  پیشنهاد  به  وزیران 
گردشگری و صنایع دستی و به استناد اصل یکصد 
اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  و هشتم  و  سی 
است  مکلف  نفت  وزارت  کرد  تصویب  ایران، 
شناورها  به کشتی ها،  یارانه ای  سوخت  تخصیص 

از  مجوز  دارای  مسافری  و  تفریحی  قایق های  و 
صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری  وزارت 
یا  مبدأ  از  بین المللی  و  داخلی  مسیرهای  در  که 
به مقصد بنادر ایران تردد می کنند را بدون در نظر 
یارانه ای  درصد   ۸0 نسبت  به  آن ها  پرچم  گرفتن 
 -   Bunkering  ( بانکرینگ  نرخ  درصد   20 و 
عملیات سوخت  رسانی به کشتی ها و سایر شناورها 
با  دستاورد  این  افزود:  او  محاسبه کند.  دریا(  در 
آیین نامه  شدن  عملیاتی  نتیجه  این که  وجود 
ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون   100 ماده  اجرایی 
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 

اجرایی  راستای  در  اما  است،  بوده  ایران  اسالمی 
شدن حمایت های بلندمدت از فعاالن گردشگری، 
تخصیص سوخت یارانه ای به کشتی ها، شناورها و 
در  دارای مجوز گردشگری که  تفریحی  قایق های 
دائمی  به صورت  مسیرهای داخلی تردد می کنند 
گردشگری  معاون  می شود.  اعمال  همیشگی  و 
وزیر  سوی  از  گرفته  صورت  مکاتبه  طبق  گفت: 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با وزیر 
نفت، حمایت از شناورهای گردشگری توسط هیأت 
دولت مصوب و از سوی معاون اول رییس جمهور 

است. شده  ابالغ  اجرا،  منظور  به 

حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
عصر دیروز )شنبه( در دیدار آقای نیکالس مادورو 
اشاره  با  همراه  هیئت  و  ونزوئال  جمهور  رئیس 
مقابل  در  ونزوئال  و  ایران  دو کشور  ایستادگی  به 
فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی امریکا، تأکید 
کردند: تجربه موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها 
 راه مقابله با این فشارها مقاومت و ایستادگی است.
با اشاره به پیروزی دولت و  انقالب اسالمی  رهبر 
ملت ونزوئال در مبارزه ای سخت با امریکا و جنگ 
راه  به  ونزوئال  بر ضد  جانبه ای که  و همه  ترکیبی 
مادورو گفتند:  آقای  به  خطاب  بود  شده  انداخته 
با ارزش  مقاومت جنابعالی و ملت ونزوئال بسیار 
است زیرا قدر و منزلت و لیاقت یک ملت و کشور 
و رهبران آن کشور را ارتقا می دهد و امروز قاعدتًا 
است. گذشته  از  متفاوت  ونزوئال  به  امریکا   نگاه 
به  اشاره  با  همچنین  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
فناوری جمهوری  و  علمی  ابتکارهای  و  پیشرفتها 
این  افزودند:  اخیر  سالهای  در  ایران  اسالمی 
است  شده  برداشته  شرایطی  در  بلند  گام های 
و  تحریم ها  بی سابقه ترین  و  سنگین ترین  که 
امریکایی ها  و  تحمیل شد  ایران  ملت  بر  فشارها 
حداکثری« گذاشتند. »فشار  را  آن  نام   خودشان 
باعث  ایران  ملت  مقاومت  کردند:  تأکید  ایشان 
به گونه ای  شکست سیاست فشار حداکثری شد، 
که یکی از مسئوالن برجسته سیاسی امریکا چندی 
ُبرد. به کار  را  مفتضحانه«  »شکست  تعبیر   پیش 
نتیجه ای  خاطرنشان کردند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
ملت  دو  موفقیت  و  ایستادگی  از  می توان  که 
راه  تنها  که  است  این  گرفت،  ونزوئال  و  ایران 
مقاومت  و  ایستادگی  فشارها،  مقابل  در  عالج 
ارتباطات  و  همکاری ها  باید  آنکه  ضمن  است 
بولیواری  دولت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  میان 
نزدیک شود. و  از پیش مستحکم  بیش   ونزوئال 
امضای  از  استقبال  با  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
ونزوئال  و  ایران  میان  ساله   20 همکاری  سند 

پیگیری  بلندمدت  همکاری های  الزمه  گفتند: 
است. آنها  رساندن  سرانجام  به  و   توافقات 
ایران  صمیمانه  همکاری های  به  اشاره  با  ایشان 
هیچ  با  کشور  دو  کردند:  خاطرنشان  ونزوئال،  و 
جمهوری  و  ندارند  نزدیک  روابط  اینگونه  کشوری 
اسالمی ایران نشان داده است که در مواقع خطر، 
می گیرد. را  خود  دوستان  دست  و  می کند   خطر 
مواضع ضدصهیونیستی  از  همچنین  انقالب  رهبر 
گفتند:  و  کردند  تجلیل  مادورو  آقای 
علیه  جنابعالی  قبل  چندی  موضع گیری های 
بود. و شجاعانه  درست  بسیار   رژیم صهیونیستی 
در این دیدار که آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان 
نیز حضور داشت، رئیس جمهور ونزوئال از حمایت های 
ایران در مبارزه سخت ملت ونزوئال با امریکا قدردانی 
کرد و گفت: شما در هنگامی که شرایط ونزوئال بسیار 
سخت بود و هیچ کشوری کمک نمی کرد به یاری ما 
 آمدید و کمک کردید تا از آن شرایط خارج شویم.
سخت  شرایط  تشریح  با  ونزوئال  رئیس جمهور 
افزود:  اخیر  سالهای  در  کشور  این  اقتصادی 
یک  امریکایی ها  گفتید  جنابعالی  که  همان طور 
جنگ تدریجی و چند ُبعدی را علیه کشور ما آغاز 
استفاده  و  ایستادگی  با  توانستیم  ما  ولی  کردند 
از فرصت هایی که تحریم ها در اختیار ما قرار داد، 
مقابله همه جانبه را با تهاجم آمریکا آغاز کنیم و 
 اکنون شرایط ونزوئال بهتر از چند سال قبل است.
مذاکرات  به  اشاره  با  همچنین  مادورو  آقای 
افزود:  همکاری  سند  امضای  و  تهران  در  خود 
برای  دقیق  نقشه راه  یک  طراحی  حال  در  ما 
مختلف  زمینه های  در  ایران  با  همکاری 
هستیم. فناوری  و  علم  بخش  در   به ویژه 
اینکه  بر  تأکید  با  همچنین  ونزوئال  رئیس جمهور 
کشورش موضوع فلسطین را یک موضوع مقدس 
بشری می داند، گفت: به علت همین اعتقاد، رژیم 
صهیونیستی از طریق موساد در حال توطئه مستمر 

بر ضد ونزوئال است.

 سالجقه:
درباره محیط بان نجفی خبرهای خوبی داریم

 معاون گردشگری خبر داد:

 شناورهای گردشگری سوخت یارانه ای می گیرند

 رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهوری ونزوئال:

 تنها راه پیروزی در برابر فشارهای آمریکا 
 مقاومت است

آگهی مناقصه عمومی

شرکت توسعه ، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد اجرای "پروژه خط 
انتقال آب خلیج فارس به شهرك صنعتی گل گهر" را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی به شرکت های پیمانکاری ذی صالح دارای حداقل رتبه 4 رسته ی خطوط 
انتقال آب واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد 
   www.ggz.ir آدرس  به  شرکت  این  سایت  به   1401.03.22 تاریخ  از  مناقصه 

مراجعه نمایند. 
1-آخرین زمان ارائه پاكت ها و پیشنهادات : ساعت 13:30 مورخ 1401/04/4 

2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 
3-سپرده شركت در مناقصه: 10.240.069.271  ریال 

4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5-تاریخ بازدید از پروژه : 1401.03.28

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

بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (
ایام  از  8-تلفن جهت هر نوع هماهنگی : 09131420642 آقای بلوردی )به غیر 

تعطیل( 

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

اجرای »پروژه خط انتقال آب خلیج فارس به شهرك صنعتی گل گهر«
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 2
دیپلماسی محیط زیستی 

ایران و چند پرسش بی جواب 
و  دانشگاهی  رشته  یک  دیپلماسی  شاید 
شاخه ای از علم سیاست باشد اما در عین حال 
یک »هنر« است. نیازی نیست تأکید کنیم که 
در دیپلماسی »اجماع سازی« چه اصل مهمی 
است. بنابراین وقتی از ابتدای سال مسئوالن 
اجرایی کشور در مواجهه با هجوم سنگین گرد 
و غبار به واژه هایی چون »دیپلماسی محیط 
پناه  غبار«  و  گرد  »دیپلماسی  یا  زیست« 
بردند باید همه اصول دیپلماسی را مدنظر قرار 
می دادند. نمی توان برای عبور از رودخانه قدم 
به آن گذاشت و خیس نشد. اگر قرار است 
برای حل مشکالت محیط زیستی دست به 
دامن دیپلماسی شویم باید از هنرش استفاده 
کنیم. از سوی دیگر موقعیت بین المللی ایران 
است. کشوری  پیچیده   بسیار  موقعیت  یک 
که به تازگی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه آن قطعنامه  صادر کرده است 
و در عین حال در میان همسایگانش هم با 
چالش هایی روبه رو است؛ به سادگی نمی تواند 
از معادله های دیپلماتیک برای حل و فصل 
بهره  بگیرد.  خود  زیستی  محیط  معضالت 
دلیل آن هم مشخص است؛ وقتی کشوری 
روی  است  مجبور  تحریم ها  زدن  دور  برای 
کمک برخی همسایگان حساب کند نمی تواند 
در  آن ها  دخالت  بر  شفافیت  و  صراحت  به 
محیط زیست تأکید کند. وقتی روابط کشور 
با عربستان به عنوان یکی از کشورهای مهم 
منطقه محدود شده و مذاکره محیط زیستی 
از طریق کشور ثالث انجام می شود، مسئوالن 
نباید با اظهار نظرهای متناقض و شائبه برانگیز 

رابطه با سایر کشورها را دچار تنش کنند.
برای نمونه رسانه های ترکیه نهایت جریان سازی 
شکل  ایران  اظهارنظرهای  همین  با  را  خود 
ایران هیچ سیاست  مقابل  در  ولی  می دهند 
مشخصی در مقوله بهره برداری از رسانه ندارد. 
به تازگی گردهمایی»محیط زیست، دیپلماسی 
با  مقابله  و  اقلیم  تغییر  مدیریت  منطقه ای، 
از همکاری  بهره برداری  با هدف  گرد و غبار« 
منطقه ای در کاهش ریزگردها برگزار شد. در این 
گردهمایی و حاشیه آن اظهارنظرهایی رسمی 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  شد.  مطرح 
زیست گفت : » طبق بررسی های ما کشوری که 
سطوح آن نخستین منشا ریزگردها در ایران 
محسوب می شود، عربستان سعودی است«. 
این موضع تیتر بسیاری از رسانه های ترکیه 
از سوی دیگر »علی محمد طهماسبی«،  شد. 
دبیر ستاد کشوری مقابله با گردوغبار در حاشیه 
همین گردهمایی به خبرگزاری آناتولی گفت: 
اعتقاد دارم کشور ترکیه خودش منشا گرد و 

غبار نیست. 
می خواهیم  ما  است که  این  مهم  پرسش 
منافع ملی مان را در دیپلماسی محیط زیست 
و راه نفس کشیدن مردم مان را تأمین کنیم 
یا سیاستی دیگر را اجرا کنیم؟ اگر عراق و 
بدل  غبار  و  اصلی گرد  به کانون های  سوریه 
شده اند دلیل مسلم آن خشک شدن ناشی از 

آنهاست. باالدست  دستکاری های کشور 
ایران  خارجه  امور  وزارت  دیگر،  منظری  از 
است  دیپلماسی رسمی عالقه مند  به  عموما 
و معمواًل هیچ بهره ای از دیپلماسی عمومی 
چندان  رسانه ای  جریا ن سازی  نمی برد. 
این  به  توجه  برای  نیست.  جذاب  برایش 
سفرای  رسانه ای  عملکرد  می توانید  مهم 
ایران در عراق و سفیر ترکیه در عراق را از نظر 
بگذرانید. با وجود آنکه سهم ایران در مقایسه 
با ترکیه در آورد رودخانه های عراق به شدت 
ترکیه است که  این سفیر  اما  است  حداقلی 
مرتب درباره آب، حقابه مردم عراق و مسائل 
برخاسته از کمبود آب اظهار نظر کرده است. 
صحبت های سفیر قبلی و سفیر کنونی ایران 
در عراق بیشتر از هر چیز درباره طلب ایران 
بابت فروش برق به این کشور روی خط خبر 
رفته است. یعنی چهره طلبکارانه ای از ایران 
اذهان عراقی ها ترسیم شده درحالی که  در 
خارجه  امور  وزارت  رسانه ای  دیپلماسی  اگر 
را  دیگری  برنامه  داشت  توجه  مهم  این  به 

می کرد. اجرا 
تا کمتر از یک ماه دیگر قرار است نمایندگان 
کشورهای منطقه برای مشارکت در مهار گرد و 
غبار به ایران سفر کنند. همسایه های غربی و 
جنوب غربی ایران به جز ترکیه همه عرب زبان 
امارات متحده عربی،  هستند. عراق، کویت، 
همه  عربستان   و  عمان  بحرین،  قطر، 
طبیعتی بیابانی و خشک دارند. همه مشکل 
آب دارند. و اتفاقًا همگی در حال توسعه و 
افزایش جمعیت. وب سایت سازمان حفاظت 
محیط زیست به عنوان مجری محوری این 
نشست منطقه ای را نگاه کنید. هیچ محتوایی 
به زبان عربی ندارد. هیچ یک از آسیب هایی 
متحمل  غبار  و  گرد  بابت  ایران  مردم  که 
مردم  تا  است  نشده  برجسته  شده اند؛ 
باشند.  خوانده  را  آن  عرب زبان  کشورهای 
ایران  هیچ یک از مطالعات و دستاوردهای 
محصوالت  به  هم  پدیده  این  با  مواجهه  در 
جذاب رسانه ای تبدیل نشده است. آیا با این 
دیپلمات های  میزبان  می خواهیم  وضعیت 
زمینه  در  مشارکت  جلب  برای  همسایه 

باشیم؟ مدیریت گرد و غبار 

پیام خرب

1ادامه از صفحۀ

رئیس جمهوری  بودند  گفته  خبرگزاری ها 
ایران  به  هفته  روز  نخستین  ونزوئال 
بود  جمعه  بعدازظهر  حوالی  اما  می رسد 
نیکوالس  از ورود  که همان منابع خبری 
در  آن  هم  دادند.  خبر  تهران  به  مادورو 
ایرانی  همتای  رئیسی  ابراهیم  حالی که 
آقای مادورو که از او برای سفر به تهران 
خود  زمان  آن  بود،  آورده  عمل  به  دعوت 
سفر  بیست وچهارمین  سرگرم  هنوز 
استانی اش به چهارمحال و بختیاری بود 
و البته واپسین ساعات این سفر استانی 
را  را پشت سر می گذاشت و کم کم خود 
آماده می کرد.  پایتخت  به  بازگشت  برای 
خبر ورود نیکالس مادورو به تهران البته 
گذشته  روز  دو  یکی،  عجیب  خبر  تنها 
حالی  در  آن که  چه  نبود.  رابطه  این  در 
استقبال  مراسم  بود  شده  اعالم  پیش تر 
کاخ  در  ونزوئال  رئیس جمهوری  از  رسمی 
سعدآباد برگزار خواهد شد که عصر جمعه 
به تهران،  از ورود مادورو  و ساعتی پس 
فرهنگی- مجموعه  این  عمومی  روابط 
موزه ها  تمام کاخ ها،  تعطیلی  از  تاریخی 
و محوطه باز سعدآباد در روزهای جمعه، 
شنبه و یکشنبه یعنی از تاریخ بیستم تا 
بیست ودوم خرداد ماه 1۴01 خبر داد. بنابر 
این گزارش، سعدآباد در حالی قرار بود از 
روز دوشنبه 2۳ مردادماه فعالیت خود را از 
سر بگیرد که بنابر اعالم قبلی مسئوالن نهاد 
ریاست   جمهوری و آن طور که خبرگزاری ها 
گزارش داده بودند قرار بود مراسم استقبال 
رسمی ابراهیم رئیسی از نیکوالس مادورو 
پیش از نیمروز شنبه در این مکان برگزار 
شود. مراسمی که البته انجام شد و پس 
از نواخته شدن سرود ملی ایران و ونزوئال، 
سان  تشریفات  یگان  از  دو کشور  سران 
دیده و سپس هیات های عالی رتبه همراه 

به یکدیگر معرفی کردند. را 
سفر  جریان  در  که  حالی  در  اما 
دومین  تهران،  به  ونزوئال  رئیس جمهوری 
کشتی نفتکش ساخت ایران به سفارش 
شد،  داده  تحویل  کشور  این  به  ونزوئال 

شاید مهمترین اتفاق زمانی رقم خورد که 
روسای جمهوری ایران و ونزوئال در بخشی 
از این سفر با یکدیگر به گفت وگو نشسته 
و پس از آن، با برگزاری نشست مشترک 
همکاری های  سند  عالی رتبه،  هیات های 
به  را  دو کشور  ساله   20 راهبردی  جامع 
امضاء رساندند. این در حالی بود که پیش 
از آن، آیین تحویل دومین کشتی نفتکش 
آفراماکس ساخت شرکت صنعتی دریایی 
ایران )صدرا( برگزار شد و روسای جمهور دو 
کشور در ارتباطی ویدئوکنفرانسی با عرشه 
جریان  در  فارس،  خلیج  در  این کشتی 
نفتکش  این  فعالیت  و  ساخت  مراحل 
اقیانوس پیما قرار گرفتند؛ کشتی نفتکشی 
سال های  سفارش  از  دومین کشتی  که 
در  این  و  بوده  ایران  به  ونزوئال  گذشته 
به  دیروز  قراردادی که  بنابر  بود که  حالی 
امضای طرفین رسید، ایران برای ساخت 
طرف  به  تعهداتی  نیز  دیگر  نفتکش  دو 
از  پس  است  متعهد  و  داده  ونزوئالیی 
ساخت آن دو کشتی نیز آن ها را در اختیار 
است  حالی  در  این  دهد.  قرار  ونزوئال 
آفراماکس  این گزارش، کشتی  بنابر  که 
متری،   ۴۴ عرض  متری،   250 طول  با 
ارتفاع 21 متری، دارای  ۸/1۴ متر آبخور 
است و با سرعت 15 نات، قابلیت حمل 
۸00 هزار بشکه نفت را دارد و بنابر اعالم 
ریاست جمهوری  اطالع رسانی دفتر  پایگاه 
اسالمی ایران، درحالی وزیران امور خارجه، 
تکنولوژی،  و  علوم  ارتباطات،  کشاورزی، 
حمل و نقل و گردشگری ونزوئال نیکالس 
همراهی  تهران  به  سفر  در  را  مادورو 
دو  تحویل  آیین  انتهای  در  که  می کنند 
نفتکش آفراماکِس ساخت شرکت صدرا 
امام هشتم  میالد  به مناسبت  ونزوئال،  به 
این  بوق  ونزوئال،  پرچم  ستاره   ۸ و  )ع( 

به صدا درآمد. بار  نفتکش ۸ 
کاری  مهم  برنامه های  از  دیگر  یکی  اما 
در  ونزوئالیی  هیات  و  رئیس جمهوری 
مشترک  نشست  تهران،  به  سفر  جریان 
که  بود  کشور  دو  عالی رتبه  هیات های 

شد.  برگزار  مادورو  و  رئیسی  ریاست  به 
نشستی که تعدادی از وزیران و معاونان 
هیات  اعضای  به همراه  رئیس جمهوری، 
همراه  اقتصادی  و  سیاسی  عالی رتبه 
رئیس جمهوری ونزوئال از یک سو و تعدادی 
رئیس جمهوری  معاونان  و  وزیران  از 
و  شده  حاضر  آن  در  دیگرسو  از  ایران 
راهکارهای  درباره  تبادل نظر  و  بحث  به 
گسترش همکاری ها و تعامالت دوجانبه 
انرژی،  در زمینه های سیاسی،  اقتصادی،  
همچنین  پرداختند.  کشاورزی  و  علمی 
پس از اتمام این نشست، روسای جمهور 
دو کشور در نشستی خصوصی نزدیک به 

گفت وگو کردند. یکدیگر  با  دقیقه   90
رئیسی و مادورو روز گذشته همچنین در 
حاضر  نیز  مشترک  خبری  نشست  یک 
پاسخ  پرسش های خبرنگاران  به  و  شده 
تاکید  رئیسی که  اساس  این  بر  گفتند. 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  کرد 
همواره مبتنی بر توسعه روابط با کشورهای 
داده  نشان  بوده، گفت: »ونزوئال  مستقل 
است که در مقابل تهدیدها و تحریم های 
و  ایستادگی  امپریالیسم  و  دشمنان 
اشاره  با  او  دارد.«  مثال زدنی  مقاومت 
ملت  علیه  تهدیدها  و  تحریم ها  انبوه  به 
ایران در سال های پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، از عزم و تصمیم ملت ایران جهت 
تبدیل این تحریم ها به فرصتی در راستای 
»وقتی  افزود:  و  گفت  سخن  پیشرفت 
آمریکایی ها به شکل رسمی اعالم می کنند 
جمهوری  به  حداکثری  فشارهای  که 
اسالمی ایران به شکل مفتضحانه شکست 
و  ایران  ملت  پیروزی  نقطه  این  خورده، 
نقطه شکست آمریکا و دشمنان است.«
سال های  به  اشاره  با  همچنین  رئیسی 
سر  پشت  ونزوئال  کشور  که  دشواری 
و  مردم  »اراده  کرد:  تاکید  گذاشته، 
آقای  شخص  و  کشور  این  دولتمردان 
مقابل  در  باید  بوده که  این  رئیس جمهور 
تحریم ها مقاومت کرد. امروز آقای رئیس 
جمهور توضیح داد که کشورش ابرتورم ها 

اقتصادی  رشد  و  گذاشته  سر  پشت  را 
در این کشور آغاز شده است. این نشانه 
بسیار خوبی است و به همه ثابت می کند 
که مقاومت و ایستادگی جواب می دهد و 
می کند.« عقب نشینی  به  وادار  را  دشمن 
اینکه  بر  تاکید  با  رئیس دولت سیزدهم 
ونزوئال،  با  اسالمی  جمهوری  روابط 
»روابطی راهبردی در حوزه های مختلف« 
است، با اشاره به همکاری های دو کشور 
نیروگاه های  ساخت  انرژی،  حوزه  در 
پاالیشگاه های  اورهال  و  تعمیر  حرارتی، 
ونزوئال، صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
دفاعی  کشاورزی،  اقتصادی،  عرصه های 
و نظامی، بیان کرد: »آغاز پرواز مستقیم 
بیشتر  رونق  باعث  هم  تهران-کاراکاس، 
کشور  دو  تجاری  و  اقتصادی  روابط 
می شود و هم می تواند روابط بین دو ملت 

کند.« عمیق تر  و  نزدیک تر  را 
در  ونزوئال  رئیس جمهوری  همچنین 
اینکه  بیان  با  مطبوعاتی  نشست  این 
میان  ساله   20 همکاری  سند  امضای 
مسیر  از  روشن  چشم اندازی  کشور  دو 
ترسیم  ونزوئال  و  ایران  روابط  پیش روی 
عرصه گسترده ای  تاکید کرد که  می کند، 
از زمینه های همکاری در عرصه های نفت، 
ایران  میان  پتروشیمی  و  پاالیشگاه  گاز، 
مادورو  نیکالس  دارد.  وجود  ونزوئال  و 
خط  افتتاح  شاهد  »به زودی  گفت: 
تهران و کاراکاس  پروازی مستقیم میان 
فعال  به  زیادی  کمک  که  بود  خواهیم 
شدن ظرفیت های همکاری میان دو کشور 
وجود  »با  تصریح کرد:  او  خواهد کرد.« 
اینکه حدود 70 درصد ایران را سرزمین های 
خشک و کم آب تشکیل می دهد، اما این 
یک  کشاورزی  عرصه  در  توانسته  کشور 
معجزه رقم بزند و حتی در مناطق کویری 
توانسته اند، از طریق تکنولوژی به توسعه 
کشت محصوالت کشاورزی اقدام کنند.« 
رئیس جمهوری ونزوئال خطاب به رئیس 
جمهور و مردم ایران گفت: »روی حمایت 
حساب کنید.« ما  همه جانبه  همکاری  و 
نیکالس  دیدار  در  همچنین  رئیسی 
خارجی  سیاست  اساس  مادورو، 
با  روابط  توسعه  را  اسالمی  جمهوری 
دانست،  دوست  و  مستقل  کشورهای 
کشوری  عنوان  به  »ونزوئال  گفت: 
تحریم های  و  تهدیدها  برابر  در  مستقل 
مثال زدنی  شکلی  به  امپریالیسم 
بیان  با  او  مقاومت کرد.«  و  ایستادگی 
اینکه روابط ما با ونزوئال راهبردی است، 
تأکید کرد: »این روابط در ابعاد مختلفی 
 20 همکاری  سند  امضای  و  دارد  ادامه 
روابط  این  گسترش  از  جلوه ای  ساله 
دولت  این  در  است.  کشور  دو  میان 
با ونزوئال صورت می گیرد  همکاری هایی 
انرژی، نیروگاه های حرارتی  که در حوزه 
و  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  و 
دفاعی  حوزه های  در  همکاری  همچنین 
اینها  همه  که  است  کشاورزی  حوزه  و 
نشان می دهد ظرفیت های بسیاری برای 
همکاری بین دو کشور وجود دارد.« او با 
سال   ۴۳ در  نیز  ایران  ملت  اینکه  بیان 
فشار  و  تحریم  تحت  همواره  گذشته 
بوده اما تصمیم گرفته که این تحریم ها 
پیشرفت کشور  جهت  در  فرصتی  به  را 
رسمی  »اعتراف  افزود:  کند،  تبدیل 
فشارهای  که  نکته  این  بر  آمریکایی ها 
ایران  اسالمی  جمهوری  به  حداکثری 
خورده،  شکست  مفتضحانه  شکلی  به 
به معنای پیروزی ملت ایران و شکست 
است.«  ملت  این  دشمنان  و  آمریکا 
دوستی  آینده  دیدار  این  در  نیز  مادورو 
را بسیار مسرت بخش و  ایران و ونزوئال 
خدشه ناپذیر توصیف کرد و گفت: »همه 
شاهد خواهند بود که جهان جدید چگونه 
و  ونزوئالیی  جوانان  می گیرد؛  شکل 
ایرانی باید بدانند که دنیای آینده، دنیای 
تساوی و حامل عدل است و همه باید با 
ایستادگی در برابر امپریالیسم و در کنار 

بسازیم.«  را  آینده  این  هم 

روسای جمهوری ایران و ونزوئال سند همکاری 20 ساله امضا کردند

بازگشت به روابط گرم تهران - کاراکاس
دومین کشتی نفتکش ساخت ایران به سفارش ونزوئال با حضور روسای به این کشور تحویل شد

ممنوعیت دریافت وجه 
در قبال صدور شناسه 
فنی و ملکی ساختمان

دریافت  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیات  رای  با 
حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 
به گزارش  شد.  ممنوع  مهندسی  نظام  سازمان  توسط 
ایسنا، به دنبال شکایت از امور حقوقی دولت و وزارت راه و 
شهرسازی و درخواست ابطال تبصره 2 ماده 21 آیین نامه 
اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
به شماره ۴605/ت2۸5۴9هـ مورخ 22/۴/1۳۸۳ و ابطال 
بند 17-۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص 
دریافت حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی 
ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر 
می شود، هیات عمومی وارد بحث و بررسی شد. هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری با این استدالل که اوال ماده 
مصوب  ساختمان  و کنترل  مهندسی  نظام  قانون   ۳7
ارکان  و  سازمان  هزینه های  می دارد  مقرر   1۳7۴ سال 
اعضای صندوق  از محل حق عضویت های پرداختی  آن 
دولت،  اعطایی  استان، کمک های  مشترک سازمان های 
ارائه  بهای  دریافت  و حقوقی،  اشخاص حقیقی  نهادها، 
خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر 
مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه 
دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از 
طرف سازمان تامین خواهد شد. ثانیا؛ مطابق مصوبه مورد 
اعتراض جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 
هزینه ای به منظور حق الزحمه خدمات مهندسی و در قالب 
ماده ۳7 قانون صدرالذکر دریافت می شود که تعرفه آن 
به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه 
و شهرسازی می رسد بنا به مراتب فوق صدور شناسنامه 
فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی شود و در واقع 
شناسنامه موصوف نتیجه خدمات فنی است که صورت 
گرفته و هزینه های آن نیز قبال پرداخت شده است لذا 
مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص و باطل شد.

ثبت درخواست در سامانه 
حمایتی در آینده نزدیک 

آخرین  جزئیات  بیان  با  تعاون  وزارت  رفاه  معاون 
معیشتی گفت:   یارانه  برای  متقاضیان  ثبت  مراحل 
اعتراض کمک  دالیل  ثبت  برای  سامانه ای  زودی  به 
داریوش  فارس،  به گزارش  فعال می شود.  معیشتی 
ابوحمزه در واکنش به این که با توجه نزدیک شدن 
رئیس جمهوری  ماهه  یک  مهلت  پایانی  روزهای  به 
وضعیت  آخرین  و  یارانه ای  دهک های  بازبینی  برای 
اعالم نتایج درخواست ها، گفت: اگر اطالعات باقیمانده 
آینده  روز  چند  طی  برسد،  ما  دست  به  متقاضیان 
اول  درجه  در  افزود:  او  می کنیم.  اعالم  را  نتایج 
نیازمند فرایند تعاملی هستیم، در این زمینه به زودی 
سامانه ای راه اندازی می کنیم که کسانی که به وضعیت 
دارند،  اعتراض  خود  خانوار  اقتصادی  و  دهک بندی 
دالیل خود را در آن عنوان کنند. او گفت: در حال حاضر 
امکان درج دالیل اعتراض به دهک بندی وجود ندارد و 
فقط تقاضای فرد برای بازبینی دهک مطرح می شود، 
فرد  که  می شود  راه اندازی  سامانه ای  زودی  به  اما 
بتواند دلیل اعتراض به دهک بندی خود را اعالم کند. 
او گفت:  اگر در مورد ویژگی درآمد یا اوضاع اقتصادی 
خانوار فرد معترض است، فعاًل نمی تواند دالیل خود 
را ثبت کند، اما به زودی سامانه ای رونمایی می شود 
که فرد دالیل و مدارک خود برای اعتراض را بارگذاری 
می کند و همه اطالعات خانوار در این سامانه به روز 
رسانی می شود.او تأکید کرد: در حال حاضر اطالعات 
پایگاه رفاه ایرانیان را به روز کرده ایم و هیچ نگرانی در 
این زمینه وجود ندارد و داده های اطالعات اقتصادی 
خانوار از دستگاه های مختلف دریافت شده و تقریبًا 
سامانه داده های اقتصادی 95 درصد کامل شده است. 
سامانه  این  تا  است  نیاز  مورد  اطالع  دو  یکی  فقط 
اطالعات  باقیمانده  اینکه  محض  به  شود،  تکمیل 
باقیمانده تکمیل شود، سامانه ما رونمایی می شود و 
او  می کنیم.  ارائه  را  مردم  بازبینی  درخواست  پاسخ 
از دو هفته  افزود: سایت طراحی شده در وزارت کار 
اطالعات  درصد  منتظر 5  اگر  است،  آماده شده  قبل 
سایر دستگاه ها نبودیم آن را رونمایی می کردیم، اما 
نگران هستیم که آرامش ذهنی مردم به هم بریزد و 
نارضایتی به وجود بیاید، زیرا باید اطالعات پایگاه های 

باشد. به روز  اقتصادی  اطالعات 

ابراهیم رئیسی با بیان اینکه 
ملت ایران نیز در ۴۳ سال 
گذشته همواره تحت تحریم 
و فشار بوده اما تصمیم گرفته 
که این تحریم ها را به فرصتی 
در جهت پیشرفت کشور تبدیل 
کند، افزود: اعتراف رسمی 
آمریکایی ها بر این نکته که 
فشارهای حداکثری به جمهوری 
اسالمی ایران به شکلی 
مفتضحانه شکست خورده، به 
معنای پیروزی ملت ایران و 
شکست آمریکا و دشمنان این 
ملت است

دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در این نشست در گزارشی که 
به اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارائه کرد، 
آزادسازی نفتکش حامل نفت 
ایران در آب های یونان را مرهون 
ایستادگی ملت ایران در مقابل 
زیاده خواهی استکبار دانست 
و همچنین از آخرین وضعیت 
مذاکرات برای رفع تحریم ها و 
کارشکنی آمریکا گزارش داد

رئیس جمهوری در جریان امضای سند همکاری 20 ساله ایران و ونزوئال، دستیابی به این سند تفاهم را جلوه ای از گسترش 
روابط دو کشور عنوان کرد و رئیس جمهوری ونزوئال نیز با تاکید بر این که این سند همکاری، مسیر پیش روی روابط ایران 
و ونزوئال ترسیم می کند، گفت که عرصه گسترده ای از زمینه های همکاری در عرصه های نفت، گاز، پاالیشگاه و پتروشیمی 

میان ایران و ونزوئال وجود دارد.

گزارش روز

مجمع تشخیص مصلحت نظام اولویت های سیاست های کلی برنامه هفتم را بررسی کرد
چالش های توسعه و میزان تحقق برنامه ششم

گذشته  روز  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
رئیس  ریاست  به  فوق العاده که  نشستی  در 
مجمع تشخیص و با حضور تعدادی از اعضای 
مقام ها  از  برخی  همچنین  و  مجمع  این 
اولویت های  شد،  برگزار  ارشد کشور  مسئوالن 
سیاست های کلی برنامه هفتم را بررسی کرد. 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست 
فوق العاده که به ریاست آیت هللا آملی الریجانی 
اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  حضور  با  و 
عالی  و مجلس، شورای  دولت  از  نمایندگانی 
انقالب فرهنگی و دبیر و اعضای مجمع برگزار 
پیرامون  بررسی  و  به بحث  به  در حالی  شد، 
برنامه  کلی  سیاست های  اولویت  تعیین 
مجمع  این  پرداخت که  توسعه کشور  هفتم 
از چندی پیش و با برگزاری نشستی در روز 
سیاست های  بررسی  روند  خردادماه،  هفتم 
این  صحن  در  را  توسعه  هفتم  برنامه  کلی 

مجمع کلید زده بود. نشستی که در آن رئیس 
به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
ساختار سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 
با  اعضای مجمع  بود که  امیدواری کرده  ابراز 
تدقیق هرچه بیشتر در بندهای سیاست ها طی 
جلساتی فوق العاده، متنی دقیق و کارشناسی 
شده را به محضر رهبری تقدیم کنند تا دولت 
فرصت  سیاست های کلی،  ابالغ  از  پس  نیز 
به  آن  ارسال  و  برنامه  تدوین  برای  کافی 
می رسد  نظر  به  حاال  و  باشد  داشته  مجلس 
نخستین نشست از آن جلسات فوق العاده که 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن 

است. برگزار شده  بود،  سخن گفته 
که  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
این  خرداد  هفتم  نشست  در  این  از  پیش 
مجمع، با تاکید بر این  که سیاست های کلی 
سیاست های  برخالف  توسعه  هفتم  برنامه 

کلی سابق که موضوع محور بودند، کامال مبتنی 
بر مساله محوری شکل گرفته تا با تدوین این 
سیاست ها بتوان به نقشه راهی مطلوب برای 
حل مهمترین چالش ها و مسائل کشور دست 
این  اخیر  نشست  ابتدای  در  دیروز  یافت، 
مجمع با اعالم ورود به دستور جلسه مربوط به 
تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، 
بر لزوم دقت همراه با تسریع در بررسی ها برای 
تصویب و ارائه جهت تدوین الیحه برنامه هفتم 
و نهایتًا تهیه الیحه بودجه سال آینده کشور بر 

اساس قانون برنامه هفتم تاکید کرد.
همچنین در حالی که در نشست پیشین این 
تشخیص  مجمع  اعضای  از  برخی  مجمع، 
و  برنامه  رئیس کمیسیون  و  نظام  مصلحت 
بودجه مجلس دیدگاه ها و نقطه  نظرات خود 
برنامه  کلی  سیاست های  کلیات  درباره  را 
هفتم توسعه مطرح کردند و با آسیب شناسی 

توسعه  ششم  برنامه  و  قبل  برنامه های 
قابل اجرا  و  جامع  برنامه ای  تدوین  خواستار 
اجرای  امکان  قوه،  با همکاری سه  شدند که 
برنامه توسعه قبل فراهم  از شش  آن بیش 
مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  باشد، 
متن  تهیه  روند  از  ارائه گزارشی  به  نیز  نظام 
اساس  بر  کلی  سیاست های  پیش نویس 
مسائل کشور  و  چالش ها  مهم ترین  احصای 
نشست  این  در  ذوالقدر  محمدباقر  پرداخت. 
همچنین آماری از میزان تحقق سیاست های 
ابعاد گوناگون  در  توسعه  ششم  برنامه  کلی 

ارائه کرد. اجرایی  و  تقنینی 
ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  همچنین 
تشخیص  مجمع  دیروز  نشست  ابتدای  در 
مصلحت نظام از وضعیت کشور و تالش های 
در  نظام  گوناگون  ارکان  و  مسلح  نیروهای 
برقراری امنیت در داخل و منطقه خلیج فارس 
گزارش داد. دریابان علی شمخانی آزادسازی 
یونان  آب های  در  ایران  نفت  حامل  نفتکش 
مقابل  در  ایران  ملت  ایستادگی  مرهون  را 
همچنین  و  دانست  استکبار  زیاده خواهی 

برای  مذاکرات  وضعیت  آخرین  از  گزارشی 
رفع تحریم ها و کارشکنی آمریکا را به  اعضای 

کرد. ارائه  مجمع 
براساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون 
کلیات سیاست های کلی برنامه هفتم با اظهار 
نظر تعداد زیادی از اعضای مجمع و نمایندگان 
تصمیم  با  و  یافت  پایان  مجلس  و  دولت 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر 
شد که از جلسه آینده، بندهای پیشنهادی متن 
بررسی  مورد  هفتم  برنامه  سیاست های کلی 

قرار گیرد.
سند سیاستی که از سوی مقام معظم رهبری 
تشخیص  مجمع  مشورتی  نظر  اظهار  برای 
بند،   21 شامل  شده،  ارسال  نظام  مصلحت 
علمی،  زیربنایی،  و  اقتصادی  حوزه های  در 
آموزشی و فناوری، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی 
و امنیتی و نیز حقوقی، قضائی و اداری است 
که پس از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت 
مبنای  و  می رسد  رهبری  تصویب  به  نظام، 
قرار  برنامه هفتم توسعه کشور  تدوین الیحه 

گرفت. خواهد 

روی خط خرب
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 آقای محبت خانی، از اردیبهشت  99 
یا  محیط بانان  از  حمایت  الیحه  که 
از  بیمه ای  و  قضایی  حمایت  الیحه 
محیط  زیست  حفاظت  یگان  ماموران 
تصویب شده تا امروز، این الیحه از نظر 
محیط بانان  زندگی  بر  اثری  چه  قانونی 

داشته است؟
این الیحه از منظر بیمه ای و قضایی از جمله 
بیمه  موضوع  اولین  بود.  مهم  بسیار  لوایح 
محیط بانان بود که برای سال ها دچار مشکل 
بیماری،  سانحه،  دچار  فردی  اگر  و  بود 
آسیب و ... می شد و یا حتی شهید می شد، 
امکان رسیدگی به او و خانواده اش نبود. اما 
شده  فراهم  امکان  این  اخیر  سال  سه  در 
و سازمان حفاظت از محیط زیست موظف 
شده بنا بر همین قانون فرد را حمایت کند. 
این در حالی است که بسیاری از همکاران 
بیماری های  با  کار،  سختی  دالیل  به  ما 
مزمنی چون دیسک کمر روبه رو هستند که 
هزینه های باالی درمان عاملی بود که آن ها 
این  وجود  با  اما  بازمی داشت.  درمان  از  را 
این معضل هم رفع شد. مورد دیگر  بیمه، 
بحث مشکالت قضایی است. برای استفاده 
از این  از سالح از سوی محیط بانان، پیش 
که  قوانینی  از  سلیقه ای  صورت  به  قضات 
استفاده  داشت  وجود  اسلحه  حمل  درباره 

می کردند اما در این الیحه سه بند برای به 
البته  به تصویب رسید که  اسلحه  کارگیری 

وارد است. آن  به  انتقاداتی  هنوز 

 اما ما همچنان شاهد ضعف قانونی 
در حمایت از محیط بانان هستیم و 
در سالی  پرونده های مختلف، حتی  در 
را  ضعف  این  وضوح  به  گذشت  که 

دیدیم.
زیست،  محیط  سازمان  حقوقی  اداره 
برای  الزم  اصالحات  و  ایرادات  قبل  سال 
ما  و  تدوین کرده  را  الیحه  از  بخش  این 
هستیم.  آن  تصویب  و  تغییر  انتظار  در 
مناطق  وارد  که  شکارچی  هر  می دانیم  ما 
و  سالح گرم  به  مسلح  می شود،  چهارگانه 
به  باید  قوانین  نتیجه  در  و  است  جنگی 
نحوی باشد که تکاپوی کار محیط بانانی در 
همین  به  و  بدهند  را  سخت  شرایط  این 
اصالحیه  زودتر  هرچه  امیدواریم  دلیل 
نیست  بد  اما  شود.  اعمال  هم  موارد  این 
تا  شد  تالش  قبل  سال  سه  از  بدانید که 
شعب  مختلف  استان های  دادگستری  در 
شکل  زیستی  محیط  جرایم  به  رسیدگی 
بگیرد و این اتفاق افتاد. ما در حال حاضر 
داریم که  بسیاری در سراسر کشور  قضات 
به مسئله محیط زیست حساسند و احکام 

می کنند. صادر  خوبی  بسیار 

 بعد از سال ها کش و قوس، همچنان 
مهم  مشکالت  از  نیرو  کمبود 
محیط بانی است. هنوز هم به ازای هر 12 
و  دارد  وجود  محیط بان  یک  هکتار  هزار 
همچنان آمار سه هزار نفری محیط بانان 
در کشور را می شنویم. این مسئله باالخره 

چه زمانی حل می شود؟
باید هشت هزار  اساس چارت سازمانی  بر 
باشیم  داشته  داشته  محیط بان  نیروی  نفر 
. اما با وجود استخدام های جدید ۳۸00 نفر 
نیرو داریم. البته بر اساس قانون، قرار شد 
10 سال، سازمان محیط  به مدت  و  ساالنه 
و  استخدام کند  را  محیط بان   250 زیست 
این  از  سال  سه  بیفزاید که  فعلی  آمار  بر 
سال  هفت  هنوز  و  شده  سپری  زمان بندی 
باید گفت که هرچند  نهایت  باقی است. در 
وضعیتمان از سال های گذشته بهتر شده، اما 
همچنان با کمبود نیرو مواجهیم و تا وضعیت 

داریم. زیادی  فاصله  مطلوب 

نیروی  مورد  در  فقط  مسئله  این   
و  امکانات  کمبود  نیست.  انسانی 
تجهیزات برای محیط بانان هم همچنان 

مشهود است.
محیط بانان  که  بگویم  باید  البته  بله. 
استحقاقی هایی در سال دارند که با بودجه 

شود.  خرید  باید  سال  هر  شده  تعیین 
برای خرید این اقالم هم به صورت ساالنه 
دستورالعمل وجود دارد. در سال های گذشته 
به  استان  هر  بود.  استانی  خریدها  این 
سلیقه خود تهیه تجهیزات را انجام می داد 
و در نتیجه مشکالت زیاد بود. تفاوت ها هم 
ریل گذاری  اخیر  سال های  در  اما  بود.  باال 
کردیم و همه را در یک مناقصه به شرکتی 

کند. تهیه  که  می دهیم  خصوصی 

 وجود مناقصه و حضور شرکتی خارج 
مشکل  ایجاد  باعث  آیا  سازمان  از 
نبوده؟ ممکن است این شرکت از کیفیت 

کارها بزند و بودجه از دست برود.
به همین دلیل در دو مرحله مناقصه را برگزار 
می کنیم. نظارت بر کار شرکتی که مناقصه را 
می برد هم برعهده یگان حفاظت است و هم 

بازرسی و حراست سازمان.

درباره مشکالتی  اجازه دهید کمی   
وجود  محیط بانان  دریافتی  در  که 
دارد صحبت کنیم. آن ها می گویند بیشتر 
از ساعت معمول و اضافه کار می کنند اما 
دریافتیشان کمتر از ساعاتی است که کار 
مشکل  سویی  از  می دهند.  انجام 
جای  سر  هنوز  هم  طرحی  محیط بانان 

خود باقی است.

می شوند،  استخدام  محیط بان  که  زمانی 
به  بودنش  و شیفتی  و ساعات  شرایط کار 
آن ها گفته می شود. تا سه سال قبل آن ها 
داشتند  تعطیلی  روز   6 و  خدمت  روز   1۸
 2۴ و  کار  ساعت   2۴ به  را  این  ما  اما 
همه  این  با  دادیم  تغییر  تعططیلی  ساعت 
برای  آمد  و  رفت  صعب العبور،  مناطق  در 
نتیجه  در  و  است  سخت  محیط بانان  خود 
را  تعطیلی  روز  کار و سه  روز  خودشان سه 
انتخاب می کنند و یا پنج روز کار و پنج روز 
تعطیلی. درباره محیط بانان طرحی که حدود 
۳70 نفر هستند، متاسفانه هنوز نتوانسته ایم 
وجود  با  افراد  این  ببریم.  پیش  از  کاری 
قانون  اما در  وارد کار شده اند  با عالقه  آنکه 
هیچ چیزی برای حمایتشان گنجانده نشده 
و هنوز نتوانسته ایم آن ها را تبدیل وضعیت 
به پیمانی کنیم. اما درباره محیط بان رسمی 
و پیمانی ارتقاهای خوبی داشتیم و نسبت 
به جز  به پرداختی سال گذشته دو مرحله 
اضافه کرده ایم. را  مواردی  دولتی  افزایش 

این  محيط بانان  گالیه  مورد  نکته   
است که با هر مدرك تحصيلي نهايتا 
ارتقا  مي توانند   9 طبقه  و  ارشد  رتبه  تا 
بگيرند در حالي كه كارشناسان سازمان تا 
رتبه عالي و طبقه 12 امكان ارتقا دارند. 
از  خيلي  انگيزه  حقوق  بودن  اين كمتر 

محيط بان ها را گرفته است.
است.  دیپلم  محیط بانی  استخدام  شرایط 
یعنی فرد با تحصیالت باالتر حضور ندارند. 
ادامه  و  عالقه مندند  می آیند،  افرادی  البته 
تحصیل می دهند. ما در نهایت تا یک رتبه 
باالتر را پوشش می دهیم یعنی فوق دیپلم. 
این بحث قانونی است و نمی توانیم طبقه را 

دهیم. تغییر 

 در هفته های اخیر یک محیط بان و 
یک همیار را از دست دادیم و البته 
زخمی و کشته های سال گذشته هم کم 
چطور  را  فعلی  وضعیت  شما  نبوده اند. 

ارزیابی می کنید؟
یکی از مشکالت ما از دست دادن نیروهای 
اتفاقی  است.  متعهد  و  توانمند  انسانی 
مناطق  در  اما  نگران کرده.  را  ما  همواره  که 
وجود  با  و  دارند  گرم  سالح  شکارچیان 
آموزش های بسیار اما همچنان شاهد چنین 
مواردی هستیم. هرچند در سال های گذشته 
هر ماه چندین حادثه داشتیم و در سال های 
از  باالخره  باید  اما  تعدادش کم شده  اخیر 
استفاده کنیم  امکاناتی  و  مدرن  روش های 
هم  با  شکارچیان  و  محیط بانان  کمتر  که 
این  اضافه کردن  قول  ما  شوند.  رو  در  رو 
و  گرفته ایم  سازمان  رئیس  از  را  امکانات 
به  را  امکانات  این  زودتر  هرچه  امیدواریم 
یگان حفاظت اضافه کنیم. از سوی دیگر بهتر 
شدن تجهیزات هم در روحیه محیط بانان اثر 
به  موتور جدید   1200 پارسال  دارد.  بسیاری 
می خواهیم  هم  امسال  و  شد  اضافه  یگان 

اضافه کنیم. را  جدیدی  ماشین های 

 آیا یگان حفاظت تحلیلی از شرایط 
استان های مختلف از نظر جرم خیزی 
استان ها  کدام  می دانیم  ما  و  دارد 

جرم خیزترند؟
در  سالیانه  و  ماهانه  استان ها  آمار  بله. 
و  می شود  تحلیل  حفاظت  مرکز  پایش 
به  جرایم  باالترین  هم  اساس  همین  بر 
و  فارس  مازندران،  استان های  در  ترتیب 
تهران رخ می دهد. در نتیجه وقتی امکاناتی 
فراهم می شود، اول به این استان ها ارسال 

می شود. 

معاون محیط زیست دریایی:

استقرار صنایع در سواحل 
جنوب بدون مکان یابی 
صحیح امکان پذیر نیست

تاالب های  و  دریایی  زیست  محیط  معاون 
گفت:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها آلودگی های زیادی 
اساس  این  بر  می کنند،  فارس  خلیج  وارد  را 
استقرار صنایع در سواحل جنوبی کشور بدون 
مطالعه و مکان یابی صحیح امکان پذیر نیست.
به گزارش ایرنا، مجتبی ذوالجودی در نشست 
خبری به مناسبت روز محیط زیست و رسانه 
افزود: اقیانوس ها پشتیبان حیات در خشکی ها 
هستند اما آنطور که باید به این پهنه های آبی 
توجه نکرده ایم که ورود آلودگی از سوی صنایع 
به خلیج فارس نشان دهنده این مساله است. 
او تاکید کرد: اما قطعا بعد از این توسعه صنایع 
در سواحل جنوبی کشور بدون مطالعه و پهنه 
روند  این  اگر  چون  نیست  امکان پذیر  بندی 
رعایت نشود مشکالت محیط زیستی زیادی را 
به همراه دارد بر این اساس این پهنه بندی را 
در دستور کار قرار دادیم و با توجه به توسعه 
سواحل مکران باید مکان یابی صحیح صورت 
گیرد، با صنایعی هم که از قبل فعال هستند 
به  را  خود  آلودگی های  تا  شویم  همراه  باید 
حداقل برسانند.معاون محیط زیست دریایی و 
تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها آلودگی های زیادی 
اساس  این  بر  می کنند  فارس  خلیج  وارد  را 
تاکید سازمان بر مکان یابی صحیح صنایع است 
تا کمترین آلودگی متوجه پهنه های آبی شود. 
او با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در 
راستای کاهش آلودگی خلیج فارس گفت: یکی 
از خطوط انتقال نفت از یکی از دکل های نفتی 
به جزیره خارک ۴0 درصد آلودگی خلیج فارس 
را به همراه داشت که تعویض این خط آلودگی 
را تا حد بسیار زیادی کاهش داد، با توجه به 
می کنیم  تالش  فارس  خلیج  حفظ  اهمیت 
خسارات را به حداقل برسانیم. ذوالجودی درباره 
الیروبی خلیج گرگان گفت: الیروبی این خلیج 
در سال های قبل مصوب شده بود که پژوهشگاه 
علوم جوی کارهای  و  اقیانوس شناسی  ملی 
با یک مطالعه  انجام داد که  را  تحقیقاتی آن  
چند ماهه در نهایت به این نتیجه رسیدند که 
تبادل آب بین خزر و خلیج گرگان با الیروبی 
انجام شود و برای اجرای آن هم سازمان بنادر 
و دریانوردی انتخاب شد. او ادامه داد: در روند 
اجرای این کار باید مالحظات محیط زیستی 
در  می شد که  داده  ما  به  آن  نتیجه  و  انجام 
راستای نتیجه این مالحظات بر الیروبی توصیه 
شد و ما هم از قانون تبعیت کردیم و االن دیگر 
موضوع الیروبی نیست بلکه الی ریزی است 
که مطرح شده چون ما تاکید کردیم پوشش 
گیاهی مکانی که برای ریختن گل و الی ناشی 
از الیروبی در نظر گرفته می شود باید کمترین 
آسیب را ببیند. او گفت: در جلسه ای که درباره 
الیروبی خلیج گرگان با استاندار گلستان داشتیم 
اجرای  روند  در  زیستی  مولفه های  رعایت  بر 
الیروبی تاکید شد و اگر هم استاندار عصبانی 
شد فقط در راستای خدمت بود و ممکن بود با 
ورود ما به مساله شرایط بدتر شود اما استاندار 
در نهایت عذرخواهی کرد و مساله حل و فصل 

شد.

رهاسازی یک میلیون 
بچه ماهی بومی در سد 

تنظیمی حمیدیه
بیش  حمیدیه گفت:  شیالت  اداره  رئیس 
به  بومی  ماهی  بچه  قطعه  میلیون  یک  از 
روز  منطقه،  آبزیان  ذخایر  بازسازی  منظور 
شنبه در دریاچه سد تنظیمی حمیدیه در 25 

شد. رهاسازی  اهواز  غرب  کیلومتری 
به گزارش روابط عمومی شیالت خوزستان، 
این  رهاسازی  با  افزود:  فاضلی راد  موسی 
رها  ماهیان  مجموع  بچه ماهی،  تعداد 
سد  دریاچه  در  امسال  خرداد  ماه  در  شده 
و ۳۸۴  میلیون  یک  به  حمیدیه،  تنظیمی 
شیربت،  بنی،  شامل  بومی  هزاربچه ماهی 
رهاسازی  از  هدف  او  رسید.  عنزه  و  گطان 
بچه ماهیان بومی را بازسازی ذخایر ماهیان 
و  صیادی  جامعه  اقتصادی  رونق  بومی، 
در  گفت:  و  کرد  بیان  آبزی پروری  توسعه 
ماه های آینده برنامه رهاسازی بچه ماهیان 
بومی در دریاچه سد تنظیمی حمیدیه انجام 
و  رودخانه ای  پرورشی،  آبزیان  می شود. 
دریایی در سبد غذایی خانوارهای خوزستانی 
سد  است.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از 
تنظیمی حمیدیه در مسیر رودخانه کرخه با 
هدف آبرسانی پایدار به زمین های کشاورزی 

است. شده  ساخته  آبرسانی  و کانال های 
شیالت خوزستان امسال تاکنون میلیون ها 
تاالب های  در  بومی  بچه ماهی  قطعه 
پشت  دریاچه های  هورالعظیم،  شادگان، 
سدها، رودخانه ها و برکه های دائمی استان 

است. کرده  رهاسازی 
حدود یک سوم آب های سطحی کشور در 

است. جاری  خوزستان 

بر اساس قانون، قرار شد 
ساالنه و به مدت 10 سال، 

سازمان محیط زیست 250 
محیط بان را استخدام کند و بر 
آمار فعلی بیفزاید که سه سال 
از این زمان بندی سپری شده 
و هنوز هفت سال باقی است. 
در نهایت باید گفت که هرچند 

وضعیتمان از سال های گذشته 
بهتر شده، اما همچنان با کمبود 

نیرو مواجهیم و تا وضعیت 
مطلوب فاصله زیادی داریم

هنوز هم محیط بانان در تقویم رسمی، روزی ملی به نام خود ندارند. از چندین سال قبل که قرار بود روز تولد امام رضا )ع( به نام آن ها 
گذاشته شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده. در تقویم غیررسمی اما این روز به نام »روز ملی محیط بانان« شناخته می شود. امسال 
هم این روز در حالی آمده که هنوز دو هفته بیشتر از مرگ محمد فرهمند و رضا بهرام پور، محیط بان و همیار محیط بان در پناهگاه حیات 
وحش دره باغ بوانات استان فارس نگذشته. شکارچیان غیرمجاز آن ها را کشتند و داغی تازه بر قلب جامعه محیط بانی گذاشتند. حاال 
جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور می گوید که استان فارس در کنار استان های مازنداران 
و تهران از جمله حادثه خیزترین مناطق برای محیط بانان و محیط زیست کشور است. او در روز ملی محیط بان در گفت وگو با »پیام ما« 

از مشکالت این نگهبانان طبیعت می گوید.

یکی از مشکالت ما از دست 
دادن نیروهای انسانی توانمند و 
متعهد است. اتفاقی که همواره 
ما را نگران کرده. اما در مناطق 
شکارچیان سالح گرم دارند و 

با وجود آموزش های بسیار اما 
همچنان شاهد چنین مواردی 

هستیم. باید از روش های مدرن 
و امکاناتی استفاده کنیم که 

کمتر محیط بانان و شکارچیان با 
هم رو در رو شوند

| فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست |

  | جمشید محبت خانی |

|  
رنا

  ب
|

طرح تغییر کرده تا 
کمترین آسیب را به 
درختان داشته باشد 
اما در مرحله اجرایی، 

مسئوالن هم تحت تأثیر 
جوسازی رسانه ای قرار 

می گیرند

ادعای رئیس شورای شهر قزوین:
قطع درختان برای ساخت پل امام رضا قانونی است

یک هفته پس از قطع شبانه 200 درخت کهنسال 
پسته و بادام از سوی شهرداری قزوین، رئیس 
شورای شهر قزوین می گوید این کار در مسیر 
اجرای قانون بوده است. این در حالی است که در 
روزهای گذشته علیرضا خزائلی، مدیرکل میراث 
 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین گفته 
است.  غیرقانونی  افتاده  اتفاق  »کاری که  بود: 
عرصه باغستان، عرصه ثبت ملی ا ست و قلع و 
قمع در این حد قطعا اقدامی ناپسند است.« در 
حالی که قطع درختان باغستان از سوی شهرداری 
قزوین برای ساخت یک پل سبب اعتراض و 
رامندی،  فصیحی  فرج اله  شده،  بسیار  انتقاد 
رئیس شورای شهر قزوین به ایسنا گفته است: 
»کار قطع درختان و ادامه ساخت پل امام رضا 
)ع( کاماًل قانونی است و برای اجرای قانون و 
مصوبه شورای عالی معماری شهرسازی، شورای 
عالی ترافیک و اجرای طرح تفصیلی شهر انجام 
شده است.« به گفته او پروژه ای که قرار است 
در باغستان سنتی قزوین اجرا شود، یک طرِح 
تأیید، تصویب و ابالغ شده است که »به دلیل 
جوسازی های ایجاد شده در مرحله اجرا متوقف 
جامع  اینکه طرح  به  اشاره  با  او  است«.  شده 
ترافیک قزوین با امضای چندین وزیر به تصویب 
شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده؛ توضیح 
داد: »در شورای چهارم و پنجم 2 بار بازدید میدانی 
از محوطه پل امام رضا )ع( داشتیم و دیدیم 
که اگر بخواهیم طرح اولیه را اجرا کنیم انبوهی 

از درختان قسمت پشت تاالر کشاورز در قزوین 
این موضوع  به  قطع می شود و چون خودمان 
راضی نبودیم ترجیح دادیم بازنگری اتفاق بیفتد. 
به  بازنگری صورت گرفته، طرح جدید  از  پس 
شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد و 
مورد تایید قرار گرفت، سپس در استان در شورای 
ترافیک به تصویب رسید و توسط استاندار سابق 
و بعد هم توسط استاندار فعلی ابالغ شد، ضمن 
استاندار  توسط  هم  شهر  تفصیلی  طرح  اینکه 
فعلی ابالغ شده است با وجود این مجددًا هنگام 
اجرا با بحران مواجه شدیم.« فصیحی ادامه داد: 
»در مصوبه شورای عالی معماری شهرسازی آمده 
طرح با کمترین آسیب به باغستان اجرا شود و 
استاندار هم در ابالغیه به این مسئله اشاره کرده 
است؛ به همین دلیل طرح تغییر کرده تا کمترین 
آسیب را به درختان داشته باشد؛ اما وقتی در 
مرحله اجرایی قرار می گیرد مشکل ساز می شود و 
مسئوالن هم تحت تأثیر جریان سازی و جوسازی 
رسانه ای قرار می گیرند.« فصیحی از سوی دیگر 
مدعی شده که قطع درختان در شب رخ نداده 
بلکه عصر شروع شده و تا شب ادامه پیدا کرده 
است. او تصریح کرد: »وظیفه شهرداری ساختن 
کمربندی شهر نیست و وزارت راه و شهرسازی 
دولت  چون  اما  اقدام کند  امر  این  برای  باید 
اعتباری برای این کار ندارد ما وارد شده ایم و از 
منابع مالی مردم هزینه می کنیم که کمربندی 

شهر ساخته شود.«

اقلیم

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

گفت وگو با جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست: 

 نگران از دست دادن محیط بانان هستیم
مازندران، فارس و تهران به ترتیب جرم خیزترین استان ها در حوزه جرایم محیط زیستی هستند

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره 1۴0160۳1907۸002۳60مورخه1۴01/0۳/10 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای مصطفی رضائی فرزند علی بشماره شناسنامه 29۸022۸16۸ صادره از کرمان در ششدانگ یك باب خانه  
به مساحت 1۳2/5 مترمربع پالك 169۳6 فرعی از ۳96۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۸99 فرعی از ۳9۸6 
اصلی  واقع در بخش 2کرمان آدرس کرمان خیابان سرباز توکل آباد قدوسی۳2شمالی۴غربی ۳ سمت راست درب 
سوم خریداری از مالك رسمی آقای جمشید عیش آبادی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/0۳/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۴/06

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان- شناسه آگهی: 1331547

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان آگهی مفقودی 

بدینوسیله اعالم می گردد قرار داد واگذاری 
شماره  قطعه  به  مربوط  جیرفت  شهرداری 
دلیری  شهید  پارک  تجاری  قطعات  از   4
1377/8/9به  تاریخ  11970به  شماره  به 
اربعه  حدودات  که  مربع  36متر  مساحت 
به  متر   6 ،جنوبا  رو  پیاده  به  متر   6 شماال 
قطعه شماره 5وشرقا 6 متربه پیاده رو بلوار 
غربا 6متر به پیاده رو پارک واقع در استان 
کرمان –شهرستان جیرفت خیابان پارک شهید 
دلیری بنام مجید شریفی راینی با کد ملی 
3030897443مفقودگردیده است واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی آگهی مفقودی آگهی مفقودی 
405GLX- پژو  سواری  سبز  برگ 
XU7 مدل 1396  نقره ای - متالیک 
 124K1070093رنگ به شماره  موتور
شاسی شماره  و 
به   NAAM01CE3HK590167

783ایران  23ن  پالک  شماره 
مزوری  عبدهللا  به  متعلق   65
از درجه  و  مفقود  فرزند محمد  
است. گردیده  ساقط  اعتبار 

پژو  سواری  سند  سبزو  برگ 
 1399 مدل   405GLX-XU7
به  رنگ  متالیک   - نقره ای 
 124K1427337 موتور  شماره  
شاسی شماره  و 
به   NAAM01CE7LK532202

ایران   589 12ص  پالک  شماره 
دهقان  مهین  به  متعلق   73
ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

است. گردیده 

پراید  سواری  سند  سبزو  برگ 
  1387 مدل  ای  ایکس  تی  جی 
شماره   به  رنگ  روغنی   - سفید 
شاسی موتور2504889وشماره 
شماره  به   S1412287503355

 65 722ایران  م   48 پالک 
نگارستانی  محسن  به  متعلق 
ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

. است  گردیده 

ن 
جا

منو

ب 
جنو
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ود
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 4

مریم جاللی، معاون صنایع دستی و هنرهای 
این  در  فرهنگی  میراث  وزارت  سنتی 
هفته  مثل  نامگذاری هایی  نشست گفت که 
است.  همگرایی  برای  بهانه ای  صنایع دستی 
او با اشاره به اینکه صنایع دستی و هنرهای 

در  معنایی  بازخوانی  یک  به  احتیاج  سنتی 
حوزه کسب و کار دارد، وعده تازه ای درباره این 
حوزه داد: »قرار است بر اساس اهداف تعریف 
از سوی وزیر در حوزه مردمی سازی و  شده 
ارزش صنایع دستی  زنجیره  اقتصادی،  رونق 

عمومی  روابط  که  اینطور  ببخشیم«.  ارتقا  را 
صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث  وزارت 
و  صنایع دستی  معاون  داده،  دستی گزارش 
هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی در این 
ارتباط توضیح داد: »برنامه  ما بازخوانی مثبت 

شناسایی نقاط قوت و ضعف، خلق محصول، 
تا مصرف آن و مطالعات بازار و شناسایی نیاز 
در  و کلیدواژه ای که  مولفه  هر  و...  مخاطب 
حوزه معیشت مرتبط با صنایع دستی است. 
این کلیدواژه ها سه زمینه تحولی را مبنا قرار 
می تواند  که  محتوا،  در  تحول  است.  داده 
شامل محصول و معنا و مصداق باشد. این 
استان های  فکر  اتاق های  در  باید  مفاهیم 
مختلف بررسی شود و با ارزش ها و فرهنگ 
آن ها مطابقت داده شود تا ما به یک شبکه 
واحد از موضوعات حوزه صنایع دستی برسیم. 
به این ترتیب حرکات ما بر اساس آن نظام 

می رود.« پیش  مسئله محور 
»رویکرد  افزود:  کشور  صنایع دستی  معاون 
تحولی دوم ما به این صورت است که بتوانیم 
سامان دهی  را  خودمان  سازمانی  ارتباطات 
شناسایی کنیم  را  هم عرض  نهادهای  کنیم، 
ذی نفعان  و  نهادها  دستگاه ها،  دید  زاویه  و 
و  صنایع دستی  منزلت  و  عزت  با  مطابق  را 

دهیم.« تغییر  سنتی  هنرهای 
این  تحولی  زمینه  سومین  جاللی  به گفته 
است که بتوان تحولی در سازوکار صنایع دستی 
ایجاد کرد. او در این ارتباط توضیح داد: »ما 
می دانیم که همه دوستان در سراسر کشور و 
اداره کل ها با انسدادهای سازوکاری و قوانین 
که  موانعی  هستند.  مواجه  گیر  دست وپا 
سخت  آن ها  برای  را  امور  از  بعضی  انجام 
نیروی  حوزه   در  انسدادها  این  می کند. 
انسانی، حوزه مجوزها و رویه های قانونی و 
... وجود دارد که با احصا و نگاه کارشناسان 
شبکه  یک  می توان  استانی  ادارات کل  در 
کوچک ترین  و  صف  به  ستاد  از  مویرگی 
بازارچه های صنایع دستی و میز  روستاها و 

ایجاد کرد.« فرهنگی  صنایع  تولیدکننده 
کرد:  تاکید  موارد  این  بیان  با  او 
نقشه  به  باید  ستاد  در  »سیاست گذاری ها 
تبدیل  عملیات  به  انتها  در  و  راهبرد  و  راه 
باید  اما  است،  زیاد  ما  فعالیت های  شود. 
یک مغناطیس ایجاد کنیم تا بتوانیم فرآیند 
طرح ریزی ها را به شکلی متوازن به عملیات 

کنیم.« متصل 
»با  تصریح کرد:  صنایع دستی کشور  معاون 
دلدادگان  و  عالقه مندان  کارشناسان،  تجربه 
این حوزه و کسانی که تجربه عملی و علمی 

اتصال خط مشی  فرآیند  این  بتوانیم  دارند 
تبیین  را  عملیات  به  برنامه  و  برنامه  به 
انسدادی  اگر  ببینیم  باید  همچنین  کنیم. 
وجود دارد به سرعت آن را رفع کنیم و یک 
صحنه،  در  تا  باشیم  داشته  آسیب شناسی 
مسائل را رفع کنیم، که الزمه آن ایجاد نظام 

است.« صنایع دستی  عرصه  در  مسائل 
او در ادامه اضافه کرد که باید سه وجه مخاطبان و 
مشتریان، از یک سو، کارشناسان و متخصصان 
از سوی دیگر و سیاست گذاران از سوی وزارت 
دستی  صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث 
مد نظر قرار بگیرد و در خلق زنجیره ارزش از 
شناسایی تا مصرف و کسب درآمد یک سلسله 
مراتب در نظر گرفته شود. جاللی با اشاره به این 
موضوعات تاکید کرد که نقدها و پیشنهادها را به 
چشم مثبت نگاه می کنیم و از آن ها به بهترین 
شکل استفاده می کنیم تا حوزه صنایع دستی را 

ارتقا ببخشیم.

معاون صنایع دستی کشور در بخش دیگری 
از سخنان خود افزود: »چشم تولیدکنندگان 
و فعاالن عرصه اقتصادی به ماست تا بتوانیم 
فرهنگ  و  اقتصاد  حوزه  در  را  صنایع دستی 
اعتال ببخشیم. پیوند بین فرهنگ و اقتصاد 
همیشه سخت بوده است، این وظیفه ماست 
و  دهیم  پیوند  هم  به  را  حوزه  دو  این  که 
استان  هر  اقتضائات  اساس  بر  را  اقتصاد 

هویت بنیان کنیم.« و  فرهنگ بنیان 
به  داد که  وعده  خود  پایان گفته های  در  او 
سراغ  به  و  می کند  سفر  استان ها  به  زودی 
فعاالن صنایع دستی در هر استان می رود تا 
صنایع دستی  مسائل  نظام  نزدیک  آینده  در 

تجمیع کند. را  استان ها 

معاون صنایع دستی و هنرهای  سنتی وزارت میراث  فرهنگی:

صنایع دستی به بازخوانی در حوزه کسب  وکار نیاز دارد
مریم جاللی: در آینده نزدیک به استان های مختلف می روم تا نظام مسائل صنایع دستی استان ها را تجمیع کنم

بازار سنتی، بخش مهمی 
از هویت شهر قم است

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی قم از بازدید میدانی مدیران 
استان  خدماتی  و  اجرایی  دستگاه های 
مشکالت  حل  برای  قم  کهنه  بازار  از 
داد. خبر  تاریخی  بنای  این  سامان دهی 
بازدید  به  اشاره  با  ارجمندی  علیرضا 
روستایی  شهری،  امور  مدیرکل  میدانی 
دادستان  معاون  استاندار،  شوراهای  و 
اجرایی  دستگاه های  مدیران  برخی  و 
زیرساخت  شرکت های  و  خدماتی  و 
مباحث  قم گفت:  کهنه  بازار  از  استان  
بازار از  زیربنایی، امنیت و ایمنی محیط 
مطرح  درخواست های  و  مشکالت  جمله 
این  در  و کسبه  بازاریان  سوی  از  شده 

بود. بازدید 
او افزود: معارضاتی در حوزه آب، برق و 
گاز وجود دارد، که در بازدید میدانی، این 

معارض ها برطرف می شود.
داد:  ادامه  قم  میراث فرهنگی  مدیرکل 
گاز  لوله کشی های  و  علمک ها  جانمایی 
در  مسکونی  منازل  و  مغازه ها  شهری 
سامان دهی  همچنین  و  طرح  مسیر 
بر اساس نظرات  تلفن  و  برق  سیم های 
برخی  میراث فرهنگی،  کارشناسان 
دستگاه های  میدانی  بازدید  مصوبات 

بود. قم  کهنه  بازار  از  استان  اجرای 
موضوع  همچنین  کرد:  اضافه  ارجمندی 
ترافیک  حذف  و  مزاحم  اصناف  انتقال 
بنای  این  از  حراست  برای  کهنه  بازار  از 
شد. تاکید  میدانی  بازدید  این  در  تاریخی 
با  ادامه  در  قم  میراث فرهنگی  مدیرکل 
شهرداری  همکاری  تفاهم نامه  به  اشاره 
در  میراث فرهنگی  اداره کل  و  قم 
قم  بازار  تاریخی  مجموعه  سامان دهی 
میراث فرهنگی  تعهدات  طبق  عنوان کرد: 
در این تفاهم نامه، عملیات مرمت سقف 
شامل  قم  تاریخی  بازار  مجموعه  بام  و 
بازار کهنه، نو و تیمچه با هزینه حدود 5 
و  ملی  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد 

شد. آغاز  استانی 
با  شهرداری  که  این  به  اشاره  با  او 
خود  تعهدات  به  کهنه  بازار  کف سازی 
و  مشارکت  گفت:  است،  کرده  عمل 
و  اجرایی  دستگاه های  کسبه،  همراهی 
سنتی  بازار  احیای  در  خصوصی  بخش 

است. تاکید  مورد  قم 
اداره  کل  از مشارکت  ادامه  در  ارجمندی 
تاریخی  بازار  کسبه  با  میراث فرهنگی 
مغازه ها  چوبی  درهای  ساخت  برای 
مرمت  طرح  قالب  در  و گفت:  داد  خبر 
مشارکتی اداره کل با مالکان 50 درصد از 

می شود. تامین  هزینه ها 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
را  قم  سنتی  بازار  استان  صنایع دستی 
شناسنامه  و  تاریخی  هویت  از  بخشی 
شهر دانست و افزود: بازار کهنه قم برای 
بازارچه  به  شدن  تبدیل  و  سامان دهی 
و  تسهیالت  نیازمند  صنایع دستی  دائمی 
است. اجرایی  دستگاه های  سایر  همکاری 
مسجد  محور  در  کهنه  بازار  واقع شدن  او 
مجموعه  تا  جهانگیرخان  جامع_مدرسه 
گردشگری  محور  یک  را  اختران  چهل 
و  بهسازی  با  گفت:  و  کرد  عنوان 
می توان  تاریخی  بازار  فضای  زیباسازی 
گردشگران  برای  را  بصری  جذابیت های 

آورد. ارمغان  به 

معاون صنایع دستی و هنرهای  سنتی وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: »صنایع دستی و هنرهای سنتی احتیاج به 
یک بازخوانی معنایی در حوزه کسب و کار دارد، سیاست گذاری ها در حوزه صنایع دستی باید به نقشه  راه و عملیات تبدیل شود.« او این 
موضوع را در دومین روز از هفته صنایع دستی در کنفرانسی با مدیران کل و معاونان صنایع دستی استان ها عنوان کرد و بر این موضوع 

تاکید کرد که نامگذاری هایی چون هفته صنایع دستی بهانه ای برای همگرایی است.

 پیوند بین فرهنگ و اقتصاد 
همیشه سخت بوده است، این 

وظیفه ماست که این دو حوزه را 
به هم پیوند بدهیم و اقتصاد را 
بر اساس اقتضائات هر استان 
فرهنگ بنیان و هویت بنیان کنیم

|  
رنا

 ای
 |

پیام مریاث

یادداشت

از کاربرد اصولی سوزن دوزی های سنتی بی بهره ایم
کاربردشان،  بر  عالوه  دستی،  صنایع  و  هنر 
برای  زمینه ای  آن هاست،  ذاتی  اصل  که 
بازنمایی بینش یک ملت فراهم کرده است. 
به کار  تزئینات  و  شکل گیری صنایع دستی 
می دهد که  تشکیل  را  روبنایی  آن،  در  رفته 
مردمان  فرهنگ  از  عمیق،  مفاهیمی  بیانگر 
آن قوم یا سرزمین است. در دنیای کنونی، با 
تبادالت سریع و به روز داده ها آنچه ضروری به 
نظر می رسد، شناخت، نمایاندن و به کارگیری 
شاخصه های  اصول  بر  مبتنی  و  صحیح 

است. ایران  جامعه کنونی  در  فرهنگی 
این میان هنر سوزن دوزی، در جایگاه هنری 
فرهنگ  و  تمدن  بیانگر  آثار  از  یکی  سنتی، 
است.  بوده  تاریخ  طول  در  ملیت ها  و  اقوام 
آنچه در ذات این هنر نهفته، اندیشه ها، باورها، 
اعتقادات و بنیادهای فکری است که با خلق 
اثر، تجسم یافته و بروز می کند. این اندیشه ها، 
گاه واقع گرایانه و گاه در قالب نمادها و نقوش 
اندیشه ها  بر  آنچه  و  می شود  متصور  نمادین 
سنت ،  است،  تاثیرگذار  آثار  خالق  باورهای  و 

تحوالت  اجتماعی،  ساختارهای  فرهنگ، 
و  آرزوها  و  آرمان ها  دینی،  تجلیات  سیاسی، 
الیه های متعدد و متنوع بینش های قومی و 
ملی است که در قالب نقوش و تکنیک های 

می کند. جلوه  دوخت 
آنچه در نگارش این سطور بر آن تکیه دارم، 
نقش، حضور و اهمیت فرهنگ و نمایه های 
زندگی  سطر  سطر  و  الیه  الیه  در  فرهنگی، 

است. اکنون 
که   _ مستظرفه  صنایع  قدمای  دیدگاه  از 
شاخه  این  در  ایران  سنتی  سوزن دوزی های 
قرار می گیرند_ مجموعه خالقیت ها، ابتکارات 
فرهنگ  انسانی،  و  بشری  آفرینش های  و 
نیز،  کلی تر  دیدگاه  از  است.  شده  تعبیر 
و  آداب  از  پیچیده ای  کلی  پدیده  فرهنگ 
رسوم، اندیشه، هنر و شیوه زندگی است که 
می گیرد  اقوام شکل  تاریخی  تجربه  در طی 
با  است.  بعدی  نسل های  به  انتقال  قابل  و 
این دیدگاه، هنر سوزن دوزی سنتی ایران نیز 
می شود  جامعه محسوب  فرهنگ  از  بخشی 

نیازها و نگرش  نوع  و بر حسب جهان بینی، 
قالب  در  متفاوت  نقش هایی  ملی،  و  قومی 

است. خود گرفته  به  محتوا  و  فرم 
و  رشد  پیشرفت،  میزان  کنونی،  دنیای  در 
توسعه هنر سوزن دوزی، همچنان که در سایر 
کشورها شاهد هستیم، بیانگر سطح پیشرفت 
فرهنگی و صنایع خالق آن هاست. دردمندانه 
آنچه در  ایران امروز از آن بی بهره اییم، کاربرد 
دقیق، اصولی و علمی سوزن دوزی های سنتی 
در سطوح مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و…. است. همچنین، بی توجهی به اهمیت و 
نقش مهم و کاربردی استفاده از نقوش اصیل 
هر سوزن دوزی بر روی پوشاک و البسه امروز.
پوشاک به عنوان زبان بصری، دارای نشانه ها و 
عالئم هویت نما در شاخه فرهنگ است. نقوش، 
رنگ و نمادهای به کاررفته در سوزن دوزی های 
سنتی، ریشه در ساختارهای کهن اجتماعی و 
فرهنگی اقوام و ادیان در ادوار مختلف تاریخ 
ایران دارد. شناخت و استفاده اصولی و به روز، از 
هر نقش در قالب محتوای مناسب، نسل کنونی 

را به سمت محتوای غنی فرهنگ ایرانی سوق 
می دهد و این، جز با شناخت و ارائه مفهوم و 

معنای عمیق مستتر در آن میسر نیست.
احراز  در  فرهنگ،  اسطوره ای  و  معنایی  وجوه 
از  و  است  درخور  اهمیتی  دارای  ملی،  هویت 
عناصر مهم هویت ملی، آیین ها و اسطوره های 
متعلق به یک ملت است. انطباق با ریشه های 
اسطوره ای و هویتی پنهان در نقوش و نمادهای 
تقویت  و  قدرت  ابزار  سوزن دوزی های سنتی، 
هویت ملی است، چنانچه در طول تاریخ نیز 
شاهد آن بوده ایم که چگونه مفاهیم پنهان در 
نقوش و رنگ های به کاررفته در سوزن دوزی ها، 
عامل ایجاد وحدت و یا بیان شعار و باورهای 

گروه یا قومی خاص بوده است.
به  منقوش  منسوجات   و  البسه  گذشته،  در 
سوزن دوزی، عالوه بر جنبه های کاربردی و یا 
تزیینی شان، کارکرد هویت بخشی، فرهنگسازی، 
نمایاندن قدرت، باور و غیره در حوزه های مختلف 
علمی، صنعتی ، تاریخی، جغرافیای داشته اند. 
و  پرداختن شایسته  لزوم  دیگر،  از دیدگاهی 
به گروه های  بومی،  با فرهنگ ملی و  منطبق 
سنی کودک و نوجوان و توجه علمی به نیاز تکیه 
بر اسطوره ها و قهرمانان در این گروه های سنی، 

اهمیت شناساندن و استفاده از سوزن دوزی های 
سنتی با تکیه بر مفاهیم نقوش آن را در مرتبه 
ایران  در  گرچه  می دهد.  قرار  اهمیت  باالی 
اکنون، آنچه بیشتر در معرض نگاه کارشناسان 
استفاده  از  دارد، گریز  قرار  مختلف  حوزه های 

همواره از پوشاک سنتی و بومی است.
آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، اجرای 
تکنیک  و  نقش  اصالت  بر  تکیه  با  به روز، 
به گونه ایی که  خاص هر سوزن دوزی است؛ 
بوده  آن  از  استفاده  به  مشتاق  امروز  نسل 
باشد.  داشته  وابستگی  و  نیاز  احساس  و 
منسوجات  از  استفاده  بر  تاکید  بی شک 
کاربردی و پوشاک مزین به سوزن دوزی به 
قالب  و  فرم  لحاظ  از  گذشته  در  شکلی که 
نظر  به  ذهن  از  دور  بوده،  معمول  ظاهری، 
می رسد، اما لزوم به کارگیری سوزن دوزی های 
در  اصیل  تکنیک های  و  نقوش  با  سنتی 
و  مهم  موضوعی  به روز،  کاربردی  قالب های 
آنکه،  سخن  می رسد. کوتاه  نظر  به  ضروری 
و  قوم  هر  ملی  و  فرهنگی  عناصر  شناخت 
ملیت با نمایش و واگویه زیبایی های بصری 
پنهان در نقوش هنرهای مختلف از آن جمله 
هنر و صنایع دستی سوزن دوزی، میسر است.

| پژوهشگر و هنرمند 
سوزن دوزی سنتی |

| شیوا تبرایی نظری |
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هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

1۴0160۳1907۸001۳۴7مورخه1۴01/02/21  شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
شجاعی باغینی فرزند صادق بشماره شناسنامه ۸9 صادره ازکرمان 
به مساحت  فوقانی   برطبقه  باب خانه مشتمل  در ششدانگ یك 
161 مترمربع پالك۸7 فرعی از220۳ اصلی واقع در بخش ۳کرمان 
آدرس کرمان خیابان شهاب کوچه۴5 خریداری از مالك رسمی آقای 

محمد جالل جوانمرد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
وصول  عدم  و  مذكور  انقضای مدت  در صورت  است  نمایند.بدیهی 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/0۳/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۳/22

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی : 1322263

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

هیات   1۴01/02/19 1۴0160۳1907۸0012۸5مورخه  شماره  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو 
كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای دادموال محمدی 
فرزند ستار بشماره شناسنامه 1 صادره از بردسیر درششدانگ یك 
باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 2۴۸.۸5 مترمربع 
پالك2۴۸۸۸ فرعی از27۸7 اصلی  واقع در بخش۳ کرمان آدرس 
کرمان بلواررسالت کوچه 17 خریداری از مالك رسمی آقای محمود 

پورزاده حسینی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/0۳/07
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۳/22

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی : 1322600

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی-آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 

تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره1۴0160۳1907۸000۴1۳مورخه 1۴01/01/2۳ هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالكانه  تصرفات  دو كرمان  منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بشماره  ماشااله  فرزند  کارگرپژوه  اختر  وخانمها  آقایان  متقاضی  بالمعارض 
بشماره  ماشااله  فرزند  کارگرپژوه  وصدیقه  ازکرمان  صادره   179 شناسنامه 
شناشنامه 677صادره از کرمان ومحمدحسن کارگرپژوه فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه ۸2صادره از کرمان و محمد مهدی کارگرپژوه فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 1677صادره از کرمان و محمدعلی کارگرپژوه فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 2۳۳صاده از کرمان که سهم هر  یک از خانمها هفت سهم مشاع از 
نودو شش سهم ششدانگ و سهم هریک از آقایان چهارده سهم مشاع از نود 

وشش سهم  ششدانگ  یکباب خانه  قدیمی  به مساحت 175 مترمربع پالك 
1فرعی از6۴9 اصلی  واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان امام کوچه 
قدمگاه آخرین کوچه سمت راست  از مالكیت رسمی آقای ماشاهللا کارگرپژوه 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/0۳/07- تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۳/22

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی : 1323959

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی- برابر رای شماره 1۴0060۳1907۸011602مورخه1۴01/12/0۳ هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمدباقر سالجقه تذرجی فرزند درویش بشماره شناسنامه 2200 صادره از بیرجند 
درششدانگ یك باب خانه  به مساحت 162 مترمربع پالك12۳90 فرعی از27۸7 اصلی واقع در بخش ۳ کرمان 
آدرس خیابان ابوذر شمالی کوچه 10 خریداری از مالك رسمی آقای حاج میرزا محمدرضا سام زاده محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/0۳/07- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/0۳/22

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان- شناسه آگهی : 1322294

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان آگهی مفقودی 

بدینوسیله اعالم می گردد قرار داد اصالحیه 
شماره   به  جیرفت  11970شهرداری  شماره 
به   921 ثبت  شماره  4-2به  زمین  قطعه 
شماره  مجوز  1379/1/24براساس  تاریخ 
مساحت  75/10/12به   -1/3/33/53931
ارابعه شماال به  63متر مربع که حدودات 
طول 10/5به پیاده رو وخیابان داخل پارک 
وجنوبا بطول 10/5متر به قطعه 5،غربا 6متر 
به پیاده رو پارک ،شرقا 6 متر به پیاده رو 
بلوار واقع در استان کرمان شهرستان جیرفت 
شهید  پارک  هلیل  بلوار  45کرمان  بخش 
دلیری بنام مجید شریفی راینی با کد ملی 
واز  است  گردیده  3030897443مفقود 

درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی 
خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
پژو                  سفید  سواری 
 818 انتظامی  1396،شماره  مدل 
موتور  شماره  به   93 ایران   58 ط 

181B0003439 و شماره شاسی 
 NAAM31FE7HK621696
مفقود  پور  قادری  هانیه  نام  به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد

آگهی مفقودی 
خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
 MT تیپ  بک  هاچ  سایپا  سواری 

 1400 مدل  سفید  کوییک 
 13 ل   319 انتظامی  شماره 
موتور  شماره  به    49 ایران 
M15/9241170 و شماره شاسی 
 NAS841100M3367557
مفقود  نوشادی  سکینه  نام  به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 
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پیامک شما را دربـاره 
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسش »پیام ما« درباره دیپلماسی گرد و غبار:

همسایگان داده های ایران را قبول ندارند
سالجقه: درباره پرونده فعاالن محیط زیست زندانی با رئیس جمهور صحبت کرده ام و باز هم به او یادآوری می کنم

سالجقه:  از نظر انسانی همه 
انسان هستیم و امیدوارم 

هیچکس محصور نباشد. برخی 
موارد امنیتی است با این حال 

درباره پرونده فعاالن محیط 
زیست زندانی با رئیس جمهور 
صحبت کرده ام و باز هم به او 

یادآوری می کنم

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

ذوالجودی: شخصا درباره 
الیروبی خلیج گرگان و آشوراده 

ممکن است نظراتی داشته 
باشم اما از آنجا که دانشگاه ها 
و پژوهشکده اقیانوس شناسی 

در این باره به جمع بندی 
رسیده اند که این اتفاق بیفتد 

ما با آن موافقیم

|  
ت

س
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ط
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 |

حالی  در  زیست  محیط   هفته  روز  آخرین 
رقم خورد که علی سالجقه، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست پس از مجموعه ای 
معاونانش  همراه  به  استانی  سفرهای  از 
مقابل خبرنگاران نشستند تا به پرسش های 
آن ها پاسخ گویند. او در پاسخ به »پیام ما«  
درباره اینکه چرا پتروشیمی های ماهشهر و 
فارس  خلیج  آلودگی  باعث  که  امام  بندر 
شده اند همچنان از کارون تغذیه می کنند و 
به جای آن سراغ  آب شیرین کن نمی روند، 
تولید  وحشتناک  پساب  اینکه  بر  عالوه 
می کنند ، وعده پیگیری این موضوع را داد.

پیگیر وضعیت فعاالن 
محیط زیست زندانی هستم

»آقای سالجقه شما بارها بر روی دیپلماسی 
محیط  زیست و غبار تاکید کرده، این عبارت 
کشانده  رسانه ها  و  مسئوالن  ادبیات  به  را 
ریزگردهای  اصلی  منشا  پیش  روز  چند  و 
ایران را عربستان اعالم کرده اید. در سازمان 
حفاظت محیط  زیست چند دیپلمات داریم، 
آیا دیپلماسی محیط  زیست به این خالصه 
می شود که چند سفیر را دعوت کنیم؟ چرا 
یا  سفیر  با  شما  مالقات  از  تصویری  هیچ 
امکان  خبرنگاران  آیا  ندارد؟  وجود  سفرا 

بازدید از منشا ریزگردهای عراق و محدوده 
هورالعظیم در این کشور را دارند؟ آیا رسانه ها 
زمان  همان  در  ایران  مناطقی که  می توانند 
شده  مالچ پاشی  سوی کشورمان  از  جنگ 
است را از نزدیک ببینند؟ صحبت های شما 
موضوع  در  عربستان  اصلی  نقش  درباره 
رسانه های  سوءاستفاده   مورد  که  ریزگردها 
بوده  دیپلماتیک  آیا  قرار گرفته است  ترک 
به  خود  صحبت های  در  بارها  شما  است؟ 
استناد  قرآن  آیات  و  دین  پیغمبر،   خدا،  
به  رئیس جمهور  و  شما  بر  شرعا  کرده اید. 
قضا  دستگاه  مسئول  که  شخصی  عنوان 
بوده تکلیفی وجود دارد که کار فعاالن محیط  
زیست زندانی را پیگیری کنید . نباید تفکیک 
مسئوالن  که  شود  مقوله ای  به  تبدیل  قوا 
پاسخگویی خودشان را کنار بکشند کما اینکه 
در دولت قبل وزارت اطالعات اعالم کرد بر 
افراد  این  کارشناسی  گزارش های  اساس 

نیستند.« جاسوس 
در مقابل این پرسش ها که خبرنگار »پیام 
نقش  به  سالجقه  علی  کرد  مطرح  ما« 
موضوع  در  و...  نیرو  وزارت  خارجه ،  وزارت 
دیپلماسی اشاره و عنوان کرد که کشور خط 
منافع  اینکه  دارد.  را  و خطوط خاص خود 
بین الملل  روابط   به  که  احترامی   با  ملی 

نظر  در  موارد  همه  در  می شود  گذاشته 
اطراف  او گفت: کشورهای  می شود.  گرفته 
منشا  و  ریزگردها  درباره  داده ای  ایران 
حال  عین  در  و  ندارند  در کشورشان  آن ها 
هم  را  کرده اند  فراهم  ایران  که  داده هایی 
قبول نمی کنند. سالجقه قول داد که موضوع 
پتروشیمی ها  توسط  آب کارون  بهره گیری 
را هم پیگیری کند و از همه ظرفیت ها در 
پرونده  موضوع  در  بگیرد.  بهره  زمینه  این 
فعاالن محیط زیست زندانی هم او گفت: از 
نظر انسانی همه انسان هستیم و امیدوارم 
موارد  برخی  نباشد.  محصور  هیچکس 
رئیس  با  باره  این  در  اما  است  امنیتی 
او  به  هم  باز  و  کرده ام  صحبت  جمهور 

می کنم. یادآوری 

تاسیس پایگاه اطفای حریق 
در میانکاله

آتش سوزی  مورد   ۴2 گذشته  سال  در 
دستگاه های  ورود  به  و  ثبت  میانکاله  در 
اطالعاتی،  سپاه و پلیس منجر شد. امسال 
نیز تاکنون شش مورد آتش سوزی در این 
منشا  آیا  داشته ایم،  شده  حفاظت  منطقه 
با تمام این پیگیری ها  این آتش سوزی ها 
مشخص نشده است؟ این پرسشی بود که 

جلسه  این  در  ما«   »پیام  خبرنگار  دیگر 
مطرح کرد. پاسخ رئیس سازمان حفاظت 
میانکاله  در  که  بود  این  زیست  محیط 
را داریم که شکارچی هستند و در  افرادی 
عین حال خود را به عنوان  چهره مطالبه گر 
محیط زیستی معرفی می کنند. به گفته او 
مردم  معیشت  از  متاسفانه  منطقه  این  در 
از  ما  و  می شود   سوءاستفاده هایی  و..، 
انتظامی  نیروی  و  امنیتی  دستگاه های 
ورود  زمینه  این  در  کرده ایم   خواهش 
کنند. کسانی که مسبب حریق در میانکاله 
هستند، مردم منطقه نیستند در عین حال 
مکمل  معیشت  موضوع  برای  مکلفیم  ما 
داشته  را  برنامه هایی  مردم  جایگزین  و 
باشیم. در کنار آن نیز پایگاه اطفای حریق 
در آنجا تاسیس می شود و اعتبارات آن نیز 

است. شده  تامین 

منتشر نشدن گزارش های 
ارزیابی محیط زیست جرم است

دوره ها  همه  در  زیست  محیط  روسای 
محیط  ارزیابی  می کنند گزارش های  اعالم 
در  شود.   منتشر  باید  کشور  در  زیست  
هیچ سند،  آیین نامه،  دستور،  بخشنامه 
و حتی کاغذ دست نویسی هم ذکر نشده 

در  اما  است  محرمانه  ارزیابی  که گزارش 
کمیته  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
برای  خبرنگاران  جواب  در  همواره  ارزیابی 
یک گزاره  به  این گزارش ها  به  دسترسی 
چنین  است«.  می کند»محرمانه  اکتفا 
گزاره ای ترک فعل و و از نظر قانون جرم 
است. مردم باید در جریان قرار بگیرند در 
پروژه ها در مقابل چیزی که می دهند چه 
چیزی می گیرند و با محرمانه تلقی شدن 
این گزارش ها این شائبه شکل می گیرد که 
ما می خواهیم کاری کنیم شما نفهمید. چه  
زمانی قرار است این ماجرا حل شود؟ کما 
اینکه در موضوع پتروشیمی میانکاله آنچه 
خسارت  و  شده  گفته  دروغ های  جلوی 
گسترده به منطقه را گرفت گزارش ارزیابی 
این ها  بر  عالوه  بود.  زیستی  محیط  اثرات 
ما در کشور با تعدد اسلحه مواجهیم و در 
مواردی شاهدیم محیط بان ما با اسلحه ای 
سازمان  است.  مجاز  که  زخمی  می شود 
سازمانی  عنوان  به  زیست  محیط  حفاظت 
که بر اساس قانون می تواند در روند مجوزها 

باره چه می کند؟ این  در  باشد  دخیل 
»پیام  خبرنگار  به  پاسخ  در  سالجقه  علی 
عهده  به  خود  را  اول  پرسش  پاسخ  ما« 
محیط  معاون  اکبری  حسن  از  و  گرفت 
پاسخ  دوم  پرسش  به  خواست  طبیعی 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  گوید. 
شفاف سازی  به  هم  من  گفت:  زیست 
یک سری  سیستمی   هر  ولی  معتقدم 
مسائل دارد و این فقط به ایران نیز خالصه 
نمی شود. برخی موارد محرمانه است گرچه 
می شود.  آشکار  چیز  همه  یوم الحساب  در 
برخی  زیست  محیط  در  می گوییم  اینکه 
به  هم  است  زخم  الی  استخوان  چیزها 
همین موضوع مربوط می شود و در مواردی 
را  این ها  ناچاریم  برخی مصالح  واسطه  به 
االن  تا  ما  خوشبختانه  البته  نکنیم.  اعالم 
تحت هیچ فشاری نبوده ایم و آنچه در نظر 
اقتصادی، اجتماعی و  گرفته ایم مالحظات 

است. بوده  سیاسی 
اکبری نیز درباره اسلحه ها توضیح داد: در 
حال حاضر توزیع اسلحه در کشور کم شده 
است. این موضوع یا به خاطر پیگیری های 
است  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
برمی گردد.  تولید  در  ما  مشکالت  به  یا  و 
سالح  حمل  کمیسیون  در  ما  حال  این  با 
که  می دهیم  انجام  را  خود  پیگیری های 
در  لحاظ کنند.  را  زیست  محیط  استعالم 
مواردی هم شاهدیم به جای سالح شکاری 
از عبارت سالح عشایری برای توزیع سالح 
باعث  موضوع  همین  می کنند که  استفاده 
زیست  ورود سازمان حفاظت محیط  عدم 

می شود.

از توافقنامه پاریس جلوتریم
پاریس  توافقنامه  ما  که  زمانی  چرا 
مشخص  آن  مالی  سازوکار  که  داریم  را 
است و کشورها هم عضوش هستند،  این 
و  نمی کنیم  اجرایی  کشور  در  را  توافقنامه 
حال  در  نمی شود؟  مشخص  آن  تکلیف 
حاضر کشورهایی که بیشتر اثرات را از گرد و 
غبار و تغییر اقلیم می برند همان کشورهایی 
نپیوسته اند.   توافقنامه  این  به  که  هستند 
همچنین کارشناسان عنوان می کنند با توجه 
به پسروی آب دریای خزر،  الیروبی خلیج 
گرگان به خشک شدن آن منجر می شود و 
اصراری  دارد.  همراه  به  را  میانکاله  نابودی 
به  دارد  باره  این  در  گلستان  استاندار  که 
بر  عالوه  برمی گردد.  شناورها  کار  تسهیل 
عنوان  به  و کشتیرانی  بنادر  این ها سازمان 
اثرات  ارزیابی  گزارش  باید  پروژه  مسئول 
محیط زیستی )EIA( ارائه کند. آن ها قصد 

را خشک کنند و  تاالب  از  100 هکتار  دارند 
الی را آنجا بریزند در حالی که باید این الی 
در آب های عمیق ریخته شود و گزارشی هم 
در این زمینه ارائه نکرده اند. اگر قرار است 
کارها درست پیش برود باید بر اساس کار 
کارشناسی باشد آیا گزارش EIA این پروژه 
پتروشیمی ها  همچنین  است؟  موجود 
دریا  در  جیوه  آنقدر  عسلویه  و  ماهشهر  در 
ریخته اند که در بندر ماهشهر ماهی ها قابل 
خوردن نیستند. پتروشیمی ها هم زورشان 
چه  موضوع  این  برای  شما  است،   زیاد 

کرده اید؟
مدیر  غمخوار  علیرضا  را  پرسش  سه  این 
مسئول سایت خبری محیط زیست ایران 
از  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت:  باره  این  در  سالجقه  علی  پرسید. 
مجلس  کار  دستور  از  پاریس  توافقنامه 
نسبت  االن  ما  چند  هر  است  شده  خارج 
ما  برای  توافقنامه  این  در  تعهداتی که  به 
در نظر گرفته شده بود جلوتر هم هستیم. 
به عنوان مثال ما توانسته ایم مشکل فلرها 
می کنیم.  حل  می کردند  آلوده  را  هوا  که 
میانکاله  درباره  که  هم  مباحثی  در 
این  با  مرتبط  گزارش های  است،  مطرح 
اقیانوس شناسی  پژوهشکده  را  پروژه 
کرده اند.  مطالعه  منطقه  دانشگاه های  و 
این  در  صاحب نظر  و  محقق  که  کسانی 
اتفاق  این  می گویند  هستند  زمینه 
نمی افتد. در عین حال رئیس جمهور هم 
مانده  به زمین  تاکیده کرده است کارهای 
انجام شود البته این بدان معنا نیست که 
باید  بلکه  باشیم،   داشته  جدیدی  طرح 
آنچه نیمه تمام است را تمام کنیم. درباره 
اتفاق  پتروشیمی ها   توسط  فاجعه ای که 
داشتم  از عسلویه  بازدیدی که  در  می افتد 
داده ام.  نفت گزارش  وزیر  به  را  مورد  این 
رفع این معضالت از مطالبات مردم است. 
را  آب  و  هوا  وضعیت  ما  هم  ماهشهر  در 
مراجع  به  را  پرونده  حتما  و  بررسی کرده 
معاون  به  اینکه  ضمن  می فرستیم  مرتبط 
داده ایم  تذکر  پتروشیمی هم  امور  در  وزیر 

کند. ساماندهی  سریع تر  را  اوضاع 
زیست  محیط  معاون  ذوالجودی  مجتبی 
حفاظت  سازمان  تاالب های  و  دریایی 
داد:  ادامه  باره  این  در  نیز  محیط زیست 
قرار  الیروبی  بحث  از  جدا  پروژه  این  در 
است در فاز بعدی پمپاژ آب خزر به خلیج 
بنده  شود.  انجام  باال  دبی  با  آنهم  گرگان 
و  خلیج گرگان  الیروبی  درباره  هم شخصا 
باشم  داشته  نظراتی  است  آشوراده ممکن 
پژوهشکده  و  دانشگاه ها  که  آنجا  از  اما 
به جمع بندی  باره  این  اقیانوس شناسی در 
آن  با  ما  بیفتد  اتفاق  این  که  رسیده اند 
است  قرار  می کنم  تاکید  هم  باز  موافقیم. 
پروژه دومی  باشد که موارد مرتبط با بخش 
پژوهشکده  البته  دهد.  پوشش  را  اول 
نظر  مشابه  دیگری  نظرات  زمین شناسی 

می کنند. عنوان  را  من  و  شما 
او در این باره که آیا گزارش ارزیابی اثرات 
محیط زیستی برای این پروژه وجود دارد 
مجریان  سوی  از  ابتدا  در  گفت:  خیر  یا 
ما  آنکه  از  بعد  اما  بود  نشده  ارائه  گزارش 
دادند  ارائه  را  این گزارش  خواستیم  را  آن 
احتمال  دوم  پروژه  به  توجه  با  و گفته اند 
است.  کم  خیلی  شده  گفته  تخریب های 
برای  ناگواری  اتفاق  داده اند  تعهد  آن ها 
که  هم  شرکتی  نیفتد.  زیست  محیط 
بحث های محیط زیستی را به پیوست ارائه 
از  است.  دفاع کرده  موضوع  این  از  داده 
آنجا که اکثریت روی این پروژه اتفاق نظر 

پذیرفتیم. را  آن  هم  ما  داشتند 

می کند.  تخم ریزی  شیرین  آب های  در  و  است  فارس  خلیج  زیستگاهش  ماهی  این  خورده اید؟  صبور  ماهی  سالجقه  آقای 
»صبور« زمانی غذای محبوب کارگران خوزستانی بود اما امروز در خوزستان گیر نمی آید، دلیلش هم بالیی است که ما بر سر 
کارون آورده ایم. خبرنگار »پیام ما« در نشست خبری علی سالجقه رئیس سازمان محیط زیست با تاثیر تخریب محیط  زیست 
بر معیشت کارگران خوزستانی صحبت های خود را آغاز کرد،  به نواقص دیپلماسی گرد و غبار ایران پرداخت و در ادامه از پیگیری 

پرونده فعاالن زندانی محیط  زیست زندانی پرسید.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1۴0160۳1900۸000205 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم سمیه باقری فرزند برات به شماره شناسنامه 1۳5 صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 
159.75 مترمربع از پالک 177۸ اصلی واقع در اکبرآباد خیابان شهید جوکار خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد قلیزاده ابراهیمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 2۸
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/۳/7

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴01/۳/22
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1۴0160۳1900۸000209 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی ملکی گنادیشی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1۳۳0 صادره از زرند در یکباب خانه به 
مساحت 197.67 مترمربع از پالک 65۸۴ اصلی واقع در زرند خیابان 20 متری محرم خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد سعیدی رشک علیا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 29
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/۳/7

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴01/۳/22
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان 
فاقدسند رسمی برابررای شماره1۴0160۳190020009۸5-1۴01/02/۳1 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
بشماره شناسنامه  نورک  فرزند  دادخدائی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کهنوج  
۳97صادره از کهنوج  در یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 61۸.9۳ پالک۴1۸ فرعی 
از۴96 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۸ فرعی از ۴96 - اصلی قطعه ۴ واقع در قلعه گنج 
بلوارشهید سلیمانی شهرک گلشهر خریداری ازمالک رسمی آقای نور محمد احمدی محرزگردیده است.
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
انقضای مدت  در صورت  است  .بدیهی  نمایند  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  ،دادخواست خود  اعتراض 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد .م الف :52۳
تاریخ انتشار نوبت اول :1۴01/0۳/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۴/05

علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۴0160۳1900۸000199 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیزاله حسن زاده ده 
آقائی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 2 صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 261.15 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک۸6۳ فرعی از 2۴۳1 اصلی واقع در زرند خیابان تختی کوچه 16 خریداری از مالک رسمی آقای قاسم حسن زاده 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۳0
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/۳/7

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴01/۳/22
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  اصالحی   آگهی 
اول  هیات   -1۴01/01/29-1۴0160۳1901۴000۳10 شماره  اصالحی  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
شناسنامه  بشماره  رسول  فرزند  انائی  محمدی  آذر  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت 
به مساحت ۴29/۸0 متر مربع پالک  بر طبقه فوقانی   باب خانه مشتمل  رابر در ششدانگ یک  از  9 صادره 
۳511 فرعی از 579- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 19 فرعی از 579 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
به  است.لذا  گردیده  محرز  امرهللا گیالنی  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ۴5 کرمان  بخش  جیرفت  رهجرد 
منظور اطالع عموم مراتب دریک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .  
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/0۳/22 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر   

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 1۴0160۳06012000۴71 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای / خانم محمد شهابی زاده  فرزند حسین به شماره شناسنامه 527 صادره از کاشمر در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۴۴/۳0 متر مربع از پالک 1095 فرعی از 5۸ اصلی واقع در 
بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم 19 پالک 7۳  خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مالکیت 
مشاعی متقاضی 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 
اداره تسلیم و پس  انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  از تاریخ  می توانند 
از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/07-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/22
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1ادامه از صفحۀ

 نقش حمایت اجتماعی 
همگانی در حذف کار کودک

تعهدات  باید  دوربان  اقدام  فراخوان  اساس  بر 
توسط تمامی ذینفعان در 6 حوزه اساسی زیر 
شکل بگیرد: 1( برخورداری از کار شایسته برای 
بزرگساالن و جوانان باید به یک واقعیت تبدیل 
شود. نمی توان برخورداری بزرگساالن و به ویژه 
خانواده های کودکان را از مسئله کار کودک جدا 
کرد. رسمی سازی اقتصاد غیررسمی که بخش 
به  باید  می افتد  اتفاق  آن  در  کودک  اعظم کار 
گونه ای صورت بگیرد که کارگران اقتصاد غیررسمی 
از حقوق کار و حمایت های حقوقی الزم برخوردار 
شوند. حداقل سن کار باید رعایت شود و دولت ها 
به  باشند. رویکرد دولت ها  بر آن نظارت داشته 
حذف کار کودک باید شتاب دهنده، چند-جانبه و 
با مشارکت همه ذینفعان بوده و در این رویکرد 
حذف بدترین اشکال کار کودک همچنان اولویت 
داشته باشد. 2( پایان بخشیدن به کار کودکان در 
حوزه کشاورزی. این مسئله که حذف کار کودکان 
سیستم  شدن  پایدارتر  به  چرخه کشاورزی  از 
رسمیت  به  باید  شد  خواهد  منجر  کشاورزی 
شناخته شود. کشاورزان صاحب مزارع کوچکتر به 
ویژه زنان باید حمایت شوند و شرکت های بزرگ 
اقتصادی و تجاری باید مسئول و متعهد به ایجاد 
محیط کاری امن و شایسته برای کشاورزان باشند. 
۳( تقویت پیشگیری از ایجاد کار کودک شامل 
برده داری  اجباری،  کودک،  کار  اشکال  بدترین 
مدرن و ترافیک انسانی، و حمایت از بازماندگان 
کار کودک از طریق برنامه های برآمده از داده ها 
سیاست گذاری های  و  بازماندگان  اطالعات  و 
مشخص. برنامه های ساختاری حمایت از کودکان 
همچنین باید نسبت به جنسیت حساس بوده و 
به ویژه دسترسی به ثبت هویت کودک، برخورداری 
از مراقبت از فرزندان و کودکستان ها، کار خانگی 
کودکان و حمایت روانی-اجتماعی از کودکان را 
در نظر بگیرند. عالوه براین آگاهی رسانی در باره 
مسئله کار کودک و تنظیم مقررات کار به ویژه در 
بخش های بزرگتر خدمات، کارگاه ها و کارخانه ها 
باید صورت بگیرد. توان افزایی بازماندگان کار کودک 
و حمایت از ظرفیت سازی آنها برای راهبری در 
عرصه حذف کار کودک باید برنامه جدی کشورها 
باشد. ۴( واقعیت بخشیدن به حق کودکان بر 
آموزش و کسب اطمینان از دسترسی همگانی 
کودکان به آموزش اجباری، رایگان، با کیفیت، برابر 
و شمول گرا و همچنین مهارت آموزی. حمایت از 
معلمان، افزایش زیرساخت های آموزشی و حمل 
برای کودکان و  به مدارس  امن  و  نقل آسان  و 
معلمان، همچنین از میان بردن آزار و خشونت در 
مدارس به همراه توجه ویژه به دختران، کودکان 
معلولیت.  دارای  و کودکان  اقلیت  گروه های  از 
تسهیل  و  وجود  از  اطمینان  کسب  همچنین 
گذارهای موفق مدرسه-به-کار در نظام آموزشی.
اجتماعی.  حمایت  به  همگانی  دسترسی   )5
وجود  گونه ای  به  باید  کودک  کار  به  نظارت 
داشته باشد که دارای پیوند و ارتباط معنادار به 
این  در  باشد.  اجتماعی  وحمایت های  خدمات 
مسیر کمک هزینه های رفاهی، ایجاد دسترسی 
خانواده ها به حداقل درآمد شایسته و امن برای 
زندگی، و همچنین تاب آور کردن خانواده ها نسبت 
به شوک های )اقتصادی و اجتماعی( می تواند به 
خارج شدن کودک خانواده از چرخه کار و پایدار 

شدن این خروج کمک کند.
6( افزایش تامین مالی و همکاری های بین المللی 
برای حذف کار کودک و کار اجباری. بسیج منابع 
محلی و ایجاد برنامه های اقدام ملی برای حذف 
بودجه ریزی کافی  و  دولت ها  توسط  کودک  کار 

برای اجرای آنها. 

شهردار تهران دیروز در مراسم افتتاح ایستگاه 
هفدهم شهریور خط 7 متروی تهران در حالی 
سامانه های  به  سایبری  حمله  جزئیات  به 
سازمان متبوعش پرداخت که گفته شده بود 
از این  از روز شنبه 21 خرداد امکان استفاده 
سامانه ها فراهم باشد. این در حالی است که 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
دیروز اعالم کرد: فرایند اجرای طرح ترافیک 

و کنترل آلودگی در تهران مانند گذشته است 
پنجشنبه  لغایت  ماه  از شنبه 21 خرداد  ولی 
برای  ترافیک  رزرو طرح  26 خردادماه 1۴01، 
برای  باربرگ  دریافت  و  سواری  خودروهای 

الزامی نیست. باری،  ناوگان 
جمله  روز  فارس  خبرگزاری  حال  همین  در 
ترافیک  کنترل  دوربین های  از  گزارشی 
داد.  آن ها  شدن  فعال  و  تهران  شهرداری 

 بدخواهان می خواستند 
نارضایتی ایجاد کنند

ایستگاه  افتتاح  حاشیه  در  زاکانی  علیرضا 
در  تهران،  متروی   7 خط  از  شهریور  هفدهم 
جمع خبرنگاران گفت: پنجشنبه هفته گذشته 
به  هجمه ای  ظهر  دقیقه  و ۳۸   12 ساعت  در 
سامانه های شهرداری تهران انجام شد و در ابتدا 
یک کار تبلیغاتی به ظن خودشان آغاز کردند. 

طراحی شده بود که در بعد از ظهر همان روز 
به دوربین ها دسترسی پیدا کنند و اقدام خود 
به  افزاری و دسترسی  نرم  به سیستم های  را 
داده ها و اطالعات توسعه  دهند که به حمدهللا 
از همان ابتدا همکاران ما وارد عمل شدند که 
به این ترتیب سایر اقدامات آن ها ناکام ماند.
بر  تهران،  شهردار  به گفته  ایسنا،  به گزارش 
شهرداری  پرسنل  از  دارد  جا  اساس  همین 
جلوی  توانستند  که  شود  قدردانی  تهران 
اقدامات بعدی دشمن را بگیرند. در ادامه بر 
اساس  احتیاط سامانه ها پایین آورده شد تا 
ابعاد موضوع بررسی و پی جویی شود. این 
در حالی است که از روز دوشنبه و سه شنبه 
سامانه ها برای بهره برداری آماده بودند اما برای 
دریافت ضریب امنیتی و آمادگی با  بدافزارهای 
در  گذشته  روز  از  ها  سامانه  این  احتمالی 
دسترس مناطق، سازمان ها و شرکت ها برای 
در  نیز  صبح  امروز  از  و  گرفت  قرار  استفاده 

داده شد. قرار  عموم  اختیار 
به دنبال  تاکید کرد: بدخواهان  او همچنین 
در  بودند که  عمومی  نارضایتی  یک  ایجاد  
ما  همکاران  تالش  و  ماندند  ناکام  امر  این 
و  انداخت  انتفاع  از حیض  را  آن ها  طراحی 
طراحی آن ها ناکام ماند. در حقیقت در این 
توطئه تالش  نیروهای ما جز ناکامی برای 

نگذاشت. باقی  چیزی  آن ها 

 اطالعات شهروندان آسیب ندیده
سخنگوی  محمدخانی،  عبدالمطهر 
و  دوربین ها  گفت:  نیز  تهران  شهرداری 
عادی  حالت  به  شهر  ضروری  سامانه های 
می دهند.  انجام  را  خود  فعالیت  و  برگشته 
سخنگوی شهرداری تهران در گفت وگو با ایلنا 
درباره آخرین وضعیت سامانه های شهرداری 
فضای  در  ادعاها  برخی  برخالف  گفت: 
از شهروندان  مجازی هیچ داده و اطالعاتی 
در سامانه های شهرداری آسیب ندیده و پاک 
اطالعات  و  داده ها  این  تمام  و  است  نشده 

است. موجود 
و  دوربین ها  افزود :  دراین باره  همچنین  او 
عادی  حالت  به  شهر  ضروری  سامانه های 
برگشته و فعالیت خود را انجام می دهند. با 
تالش همکاران ما در سازمان فاوا آن بخش 
از سرویس هایی که خدمات ضروری به مردم 
ارائه می دادند از روز گذشته به مرور به حالت 
عادی برگشته و فعالیت خود را انجام می دهند.
سخنگوی شهرداری تهران بیان کرد: برخی از 
سامانه ها نیز به صورت آفالین در حال فعالیت 

به گستردگی  با توجه  هستند. طبیعی است 
سامانه ها و سرویس های خدماتی، اصالح، به 
روزرسانی و ایجاد شرایط کامال پایدار و ایمن 
و استاندارد باال برای سامانه ها باعث می شود 
داخلی  سامانه های  ساعات  از  برخی  در  که 

شهرداری محدود شوند.
محمدخانی درباره تقویت و پایداری سامانه ها 
مدیریت  جدید  تیم  بررسی  با  تصریح کرد: 
شهری، پایداری سامانه ها به شدت احساس 
شد، چرا که سامانه ها با مشکالتی مواجه بود 
و آقای زاکانی دستور اصالح این سامانه ها را 
داده  بودند. این تهدید این فرصت را برای ما 
ایجاد کرد که با جدیت بیشتر و توان باالتر و به 
صورت شبانه روزی و با استفاده از همه امکانات 

برای پایداری و ایمنی سامانه ها اقدام کنیم.

 هنوز در دسترس نیست
تلگرامی  کانال  دیروز  حال  همین  در 
شهرداری  مدیران  نوشت:  شرق  روزنامه 
به  اجازه روشن کردن سیستم هایی که  هنوز 
سرورهای شهرداری متصل است را به کارمندان 
شهری،  مناطق  سایت  همچنین  نداده اند. 
سامانه های شهری و سازمان ها و شرکت ها 
همچنان غیرفعال و فقط صفحه ورودی سایت 

دارد. نمایش  امکان 
اعالم  بر  بنا  نیز  شنبه،  دیروز،  صبح 
حومه،  و  تهران  متروی  بهره برداری  شرکت 
و  تهران  متروی  پنج  خط  در  سرویس دهی 
حومه به  دلیل نقص فنی از ایستگاه »ورد آورد« 
به سمت ایستگاه گلشهر مختل شده بود که 
این  تهران  متروی  بنابراعالم  از ساعتی  پس 

شد. رفع  اختالل 

مدیران شهرداری تهران اصرار دارند که سامانه های شهری دوباره فعال شده اند

زاکانی : می خواستند نارضایتی ایجاد کنند

مدیران شهرداری هنوز اجازه 
روشن کردن سیستم هایی که 
به سرورهای شهرداری متصل 
است را به کارمندان نداده اند

پیام ما / مسئوالن شهرداری تهران اصرار دارند که سامانه های شهرداری تهران بازیابی شده و دوباره فعال شده اند. اما به نظر می رسد فعال 
شدن سامانه های شهری هنوز نیازمند کار فنی است زیرا برخی از بخش های خدماتی هنوز غیرقابل استفاده است و صرفًا آیکون آن روی 

صفحه نمایان شده است.

شهردار تهران :  بدخواهان به دنبال 
ایجاد  یک نارضایتی عمومی 

بودند که در این امر ناکام ماندند 
و تالش همکاران ما طراحی 

آن ها را از حیض انتفاع انداخت 
و طراحی آن ها ناکام ماند. در 
حقیقت در این توطئه تالش  
نیروهای ما جز ناکامی برای 

آن ها چیزی باقی نگذاشت

|  
س

فار
  |

آگهی مناقصه عمومی   
)موزاییك فرش معابر (

شهرداری شهربابک در نظر دارد طبق بند 2مصوبه50 شورای محترم اسالمی شهر مناقصه موزاییک فرش معابر سطح شهر شهربابک خود را با براورد اولیه 
17.504.018.514 از طریق سامانه تدارکات الکتونیک دولت  به شماره ثبت سامانه 2001005616000003برگزار نماید.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900.000.000 
ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر  می باشد.مناقصه گران بایستی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه   باشند .کلیه 
www. مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت )ستاد(به آدرس
setadiran.ir  انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیک 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . مناقصه گران بایستی اسناد مناقصه را از طریق سامانه دریافت و باتوجه به مندرجات اسناد و شرایط مناقصه ،مدارک 

درخواستی را شامل پاکت )الف،ب،ج( بصورت فایل pdf   تا ساعت 12 روز  چهار شنبه مورخ 1401/04/08 در سامانه اسکن و بارگذاری نمایند.

توجه :چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاض به مبادله پیمان نشوند 
سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول 
هر یک از پیشنهادات مختار است .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه 

مندرج است .
-تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1401/03/22 می باشد.

-مهلت دریافت اسناد از سامانه :تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1401/03/29 
می باشد

-مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه :تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 
1401/04/08 می باشد.

-دستگاه مناقصه گذار به آدرس :استان کرمان –شهربابک – بلوار شهدای هفتم 

تیر ساختمان شهرداری شهربابک –کد پستی 7751811177  و تلف تماس 
 03434122006

- بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 روز شنبه مورخ1401/04/11 در محل دفتر شهردار 
به آدرس دستگاه مناقصه گذار می باشد.

- اطالعات تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
4934-021 و دفتر ثبت نام 88969737-85193768

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401.03.21
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401.03.22  

شهرداری شهربابك
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آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای 
شماره: ۱۴۰۱۴۹

 شرکت آب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد انجام پروژه های با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران دارای گواهی صالحیت صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته مورد نیاز بشرح جدول ذیل و 
همچنین دارنده گواهینامه صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید. لذا از پیمانکاران 
واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس setadiran.ir   مراجعه نماید. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن 7- 0۸۴۳22۳0120 داخلی ۳1۳ گروه قراردادها تماس حاصل فرمایید. در ضمن مبالغ تضمین بر اساس آیین نامه تضمین 

معامالت دولتی می باشد. 
تذکر: پرداخت هزینه آگهی های این مناقصه به عهده برنده می باشد.

تذکر: ارائه اصل ضمانت نامه )پاکت الف ( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به دبیرخانه حراست واقع در 
میدان  دفاع مقدس ، شرکت آب وفاضالب استان ایالم ، دفتر حراست الزامی می باشد

مهلت دریافت )دانلود ( اسناد از تاریخ  1۴01/0۳/21 لغایت  1۴01/0۳/26  ساعت 1۳ ب. ظ
 آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ :  1۴01/0۴/0۸  ساعت 1۳ ب. ظ

زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه : تاریخ 1۴01/0۴/11 ساعت 10 ق ط
نوبت اول: 1۴01/0۳/21

نوبت دوم : 1۴01/0۳/22

نوبت دوم

مبلغ تضمین )ریال(برآورد اولیه )ریال(رشته کاریمدت پیمانعنوان مناقصهشهرستان

مهران
اجرای خط  انتقال روستای 

دول گل شهرستان مهران
22/672/152/7911/1۳۳/607/6۴0"آب پایه" ۴5

شرکت آب و فاضالب استان ایالم

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

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

آگهی اصالحی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای اصالحی شماره 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   -1۴01/01/2۸-1۴0160۳1901۴000579
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهناز شجاع الدینی 
مهنی  فرزند مظفر  بشماره شناسنامه 261 صادره از جیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه مسکونی دو طبقه به مساحت 2۴2/۴1 متر مربع پالک 2110 فرعی از 

56۴- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 56۴ -اصلی قطعه دو 
واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت بخش ۴5 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم 
حلیمه پارسا مطلق محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دریک 
نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یکماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد ./م الف: 1۳9 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/0۳/22 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

ون  کامیونت  مدارک  کلیه 
آبی   1397 مدل  زامیاد  
-روغنی  رنگ به شماره  موتور 
Z24772520Z و شماره شاسی 

NAZPL140BJ506686 به 
 441 و   28 پالک    شماره 
ایران 65 متعلق به معصومه 
درجه  واز  مفقود  زاده  عزیز 
. است  گردیده  ساقط  اعتبار 

خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
تیپ  پژو  سیستم  سواری 
رنگ  به   1391 مدل   405GLXI
 نقره ای  متالیک به شماره انتظامی  

 81 55ایران   554س 
 1 2 4 9 0 3 0 2 5 4 2 ر تو مو
شاسی  شماره  به  و 
 NAAM11CA3CR483829
وبه نام علی خالدی مقدم مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 
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در شهرستان بوکان پرونده های 
تعیین تکلیف نشده قربانیان 
مین کمتر از 5است اما در 
سردشت بیش از ۴00پرونده 
بالتکلیف قربانیان مین وجود 
دارد که برخی از آن ها بیش از 
25سال قبل در آن فرمانداری 
مطرح شده و تاکنون هیچ 
پاسخی به آنان داده نشده است

زیر پوست شهر 

 تقاضای یک وکیل دادگستری از فرماندار سردشت
موضوع مین و کولبری را به طور جدی مد نظر قرار دهید

عثمان مزین وکیل دادگستری و فعال مدنی در 
به فرماندار شهرستان سردشت  نامه ای خطاب 
خواستار توجه به دو معضل مهمی که مردم این 
خطه از کشور گرفتار آنند شد؛ معضل »مین های 
عمل نکرده« و »کولبری«. این نامه گرچه ابتدای 
خرداد 1۴01 خطاب به فرماندار جدید سردشت 
که از 7 آذر 1۴00 منصوب شده، تنظیم شده ولی 
در آستانه سالگرد بمباران شیمیایی سردشت )7 
تیر( در اختیار رسانه ها گرفته است. در بخشی از 
این نامه خطاب به لقمان خسروپور آمده است: 
شما میراث دار دوران مملو از رکود فرماندار محترم 
قبلی هستید که این امر شرایط شما را سخت تر 
کرده و جبران عقب ماندگی دوران مدیریت قبلی 
و مضاعف حضرتعالی  مستلزم تالش مستمر 
است که امید می رود اقدامات جدی برای جبران 

آن باشیم.
او در مقدمه نامه خود تاکید کرده: به دلیل وسعت 

و گستردگی مناطق مرزی با کشور همسایه که 
شدگان  کشته  آمار  است  110کیلومتر  از  بیش 
کولبران و انفجارهای گاه و بیگاه مین در حوزه 
آن شهرستان هستیم که شاید هیچ شهرستان 
دیگری دارای این شرایط ناگوار در این دو معضل 
نباشد، به نظر می رسد که آن فرمانداری باید به 
طور ویژه و با تعیین واحد خاص این دو معضل 

را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
مزین در بخش اول نامه خود که به معضل مین 
اشاره کرده آورده: در شهرستان بوکان پرونده های 
تعیین تکلیف نشده قربانیان مین کمتر از 5است 
که آن هم مربوط به افرادیست که در سال های 
اخیر قربانی شده و روند تکمیل مدارک و وصول 
پاسخ استعالمات را طی می کنند اما در سردشت 
بیش از ۴00پرونده بالتکلیف قربانیان مین وجود 
دارد که برخی از آن ها بیش از 25سال قبل در آن 
فرمانداری مطرح شده و تاکنون هیچ پاسخی به 

آنان داده نشده است.
این وکیل دادگستری همچنین در بخش دوم 
دارد  اشاره  موضوع کولبری  به  خود که  نامه 

است: آورده 
همگان باور داریم که کولبری اصال شغل نیست 
و موجب خدشه به کرامت انسانی بوده و آشکارا 
حیثیت جامعه را مسلخ برده است. فقر و فالکت 
شاهد  که  یافته  توسعه  چنان  شهرستان  در 
حمایت  برای  خیریه  موسسه  ده ها  تاسیس 
از مستضعفان و فقرا هستیم. مگر شهرستان 
است  بهزیستی  و  امداد  فاقد کمیته  سردشت 
که اینچنین باید موسسات خیریه قد علم کنند؟ 
کسی که فقیر است به راحتی و در قبال یک 
بسته ی غذایی که فقط چند روز شکم او را سیر 
کرده حاضر به قبول هر شرایطی از جمله سر 
تعظیم فرود آوردن در برابر زورگویی هاست و چون 
همواره دغدغه ی جسم بدون پوشاک و شکم 

سیر خود را دارد هیچ گاه به نیازهای فرهنگی 
و حق سالمت و آزادی بیان و حق انتخاب که از 

حقوق بدیهی هر انسان است نمی اندیشد.
سردشت  شهرستان  فرماندار  به  خطاب  مزین 
سوی  به  جوانان  داشتن  گسیل  کرده:  تأکید 
سیاست های  و  اقدامات  محصول  کولبری 
دولت بوده و تیراندازی به سوی ِآنان هم جزو 

است. دولت  همین  سیاست های 
پرسش  این  طرح  با  همچنین  حقوقدان  این 

که »از مامورین و فرماندهان محترم آنان باید 
سوی  به  ضرورت  حفظ کدام  برای  پرسید که 
کولبری که عامل یک کوله بیش از 50کیلویی 
بوده و به سختی قادر به راه رفتن است تیراندازی 
شده« افزوده است : قرار دادن نیروهای خدوم 
انتظامی در مقابل مردم مرز نشین بدیهی ترین 
نتیجه وضعیت غیر قانونی موجود است و مردم 
از نیروهای انتظامی انتظار دارند که حافظ جان و 

مال آنان باشد.



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2۳09   | یک شنبه  22 خرداد 1۴01  |4 پیام  ایران

خراسان جنوبی

رضا بهنام| مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: 
تولید،  شعار  تحقق  در  شدیم  موفق   1۴00 سال  در 
و كار جهادی  با همت  و  زدایی ها   مانع  و  پشتیبانی ها 
اهداف مشخص  از  فراتر  به  پروردگار  یاری  و  همکاران 
به  گازرسانی  گذاری،  شبکه  شاخص های:  در  شده 
و  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  به  روستاها، گازرسانی 
با  هاشمی  محمود  سید   . يابيم  دست  تعهدات  سایر 
اشاره به اینکه شرکت گاز خراسان جنوبی با اجرای هزار 
و 6۳9 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع طی سال گذشته 
سطح  در  را  شبکه گذاری  متراژ  بیشترین  شد  موفق 
شرکت های گاز استانی کسب کند، افزود: عالوه بر این، 
خوشبختانه با یاری پروردگار و تالش بی وقفه کارکنان 
طی سال گذشته، این شرکت با گازرسانی به تعداد 2۳2 
نیز  شاخص  این  در  جنوبی  خراسان  استان  در  روستا 
حائز رتبه نخست در بین شرکت های گاز استانی گردد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر 16۳۳ روستای استان تحت پوشش گاز 
طبیعی قرار دارند تصریح کرد: تا هفته دولت سال جاری 
استان  در  گازرسانی  قابلیت  دارای  روستاهای  تمامی 
به شبکه گاز طبیعی متصل می شوند و به عبارت دیگر 
100 درصد جمعیت خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی 

شد. خواهند  بهره مند 
او با اشاره به گازرسانی به 111 روستای مرزی در استان 
خراسان جنوبی طی سال گذشته تصریح کرد: در حال 

حاضر 699 روستای مرزی در خراسان جنوبی که به نقل 
قول از اهالی هرگز تصوری از گازرسانی نداشته اند با بهره 
مندی هاشمی یادآور شد: ریاست محترم جمهوری نیز 
در دهه فجر سال گذشته ضمن تجلیل از اقدامات انجام 
شده توسط شرکت گاز خراسان جنوبی و سرعت باالی 
گازرسانی در این استان که منجر به بهره مندی 169 روستا 
در کمتر از 6 ماه شد، این اقدام جهادی را نشان بارزی از 

عمل صادقانه دولت به وعده ها دانستند.
صنعتی  واحد   25۳ به  با گازرسانی  ادامه گفت:  در  او 
واحد   190۳ حاضر  حال  در  سال گذشته،  در  تولیدی  و 
صنعتی و تولیدی در استان خراسان جنوبی تحت پوشش 
گاز طبیعی قرار دارند و پیش بینی می شود تا شش ماه 
آینده، کلیه واحدهای صنعتی موجود در استان نیز همانند 
روستاها بطور کامل از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

ادامه  در  جنوبی  خراسان  استان  شرکت گاز  مدیرعامل 
مسئولیت های  ایفای  راستای  در  شرکت  این  افزود: 
اجتماعی و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر، در سال 
گذشته ۳ هزار و 916 اشتراک رایگان گاز به خانواده های 
تحت پوشش نهادهای حمایتی در استان خراسان جنوبی 

نمود. واگذار 
او یادآور شد: طی سال گذشته و با هدف کاهش هدر 
رفت گاز و افزایش ضریب ایمنی بالغ بر 10 هزار و ۸00 
خراسان  استان  در  گاز  توزیع  و  تغذیه  شبکه  کیلومتر 

شد. نشت یابی  جنوبی 

اقدامات شرکت گاز خراسان جنوبی 
در سال 1400 تشریح شد

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان از فعالیت 2۳ 
اکیپ امانی و پیمانی در محور راه کربال )کریدور ساوه-همدان- کرمانشاه( خبر داد.جواد 
نگاهداری گفت: بخشی از ترافیک عبوری راه کربال در استان همدان قرار گرفته است، در 
همین زمینه راهداری استان به منظور ارتقاء ایمنی محور مذکور عملیات اجرایی روکش و 
لکه گیری آسفالت، خط کشی، شانه سازی و تعدیل شیب شیروانی، آزادسازی حریم، 
پاکسازی پارکینگ، نصب تابلو و عالئم، نصب نیوجرسی، سرویس سیستم روشنایی و... 

را از طریق 2۳ اکیپ امانی و پیمانی آغاز کرده است.
او افزود: هم اکنون عملیات تعریض و بهسازی  گردنه اسدآباد از طریق اکیپ های امانی 
و پیمانی در حال انجام و عملیات جداسازی الین های رفت و برگشت و اجرای سیستم 
روشنایی میانی بطول 9 کیلومتر انجام شده است. نگاهداری یادآور شد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون 50 کیلومتر روکش آسفالت، 52۴ کیلومتر خط کشی، ۸ کیلومتر نصب 
نیوجرسی،۴ کیلومتر نصب سیستم روشنایی و... در محورهای مواصالتی استان همدان 
انجام شده است.این مسئول اظهار داشت: عملیات تکمیل تقاطع غیرهمسطح شهید زارعی 
که در مسیر کریدور مرکز به غرب قرار دارد و جزء پرترددترین محور استان محسوب می 

شود، با پیشرفت فیزیکی 90 درصدی در حال انجام مراحل پایانی است.

استاندار گلستان گفت: در ستاد ملی تاالب ها مبلغی معادل ۴00 میلیارد تومان 
برای احیای تاالب گمیشان مصوب شده است.  دکتر علی محمد زنگانه، در آیین 
گرامیداشت روز محیط بان و تجلیل از محیط بانان نمونه استان گلستان که همزمان 
با هفته محیط زیست و میالد با سعادت امام رضا )ع( در سالن اجتماعات 
استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تقدیم 1۴7 شهید و ۸00 جانباز در حوزه محیط 
زیست و اهمیت این موضوع می افزاید که چقدر حفاظت از محیط زیست برای 

متولیان امر مهم است.
استاندار گلستان، با بیان اینکه باید برای حفظ تاالب ها در استان گلستان به طور 
جدی و مضاعف تالش کنیم، خاطرنشان کرد: در این خصوص باید با همه توان، 
برنامه های ستاد ملی تاالب ها را برای احیای تاالب های میانکاله، گمیشان و خلیج 

گرگان اجرا کنیم.
او با تاکید بر اینکه باید همه جوانب و اصول قانونی محیط زیست را رعایت کنیم تا 
حیات دوباره به خلیج گرگان بازگردد، افزود: ۴00 میلیارد تومان اعتبار برای احیای 
تاالب گمیشان در ستاد ملی تاالب های کشور مصوب شده است که در آینده ای 

نزدیک اسناد تبادل می شود و جهت اجرا ابالغ می شود.

 بهمن داراب زاده مدیرعامل برق منطقه ای گیالن در جلسه تشکیل کارگروه مدیریت 
مصرف که با حضور نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق گیالن برگزار شد، با اشاره به 
تابستان پیش رو و افزایش دما گفت: با برنامه ریزی، تمهیدات و اقدامات صورت 
گرفته، انتظار می رود تابستان امسال را نسبت به تابستان سال گذشته با موفقیت و 

با مشکالت کمتری سپری کنیم.
او افزود: تمامی برنامه ریزی های انجام شده؛ شامل تعمیرات نیروگاهی، هماهنگی های 
در صورتی می تواند  ادارات  و ساعات کار  و کاهش مصرف  با صنایع  انجام شده 
موفقیت آمیز باشد که مردم شریف و فهیم نیز با همدلی و همکاری در استفاده بهینه 

از انرژی برق کوشا باشند و یار و یاور خدمتگزاران خود در صنعت برق باشند.
داراب زاده گفت: خوشبختانه بیش از 99 درصد تعمیرات نیروگاهی انجام شده و 
تقریبا تمامی نیروگاه ها در پیک تابستان امسال با ظرفیت کامل در مدار خواهند بود.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: تامین برق مشترکان خانگی، اولویت 
نخست و بسیار ضروری و مهم بوده و باید تمامی تالش خود را در این زمینه داشته 
باشیم.او افزود: به منظور ترغیب مشترکان بخش خانگی در زمینه استفاده بهینه از 

انرژی برق، مشترکان خوش مصرف باید مورد تشویق قرار گیرند.

فعالیت 23 اکیپ راهداری 
در محور راه کربال

تصویب 400 میلیارد تومان 
برای احیای تاالب گمیشان

تامین برق مشترکان خانگی گیالن
 اولویت اول ما است 

| همدان  | | گلستان | | گیالن |

جذب سرمایه باال 
در منطقه ویژه 
خلیج فارس  

منطقه  عمومی  روابط  به گزارش   - شرکت ها 
و  مالی  معاون  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه 
اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی 
ویژه  منطقه  که  داشت  بیان  خلیج فارس 
اقتصادی خلیج فارس در سال گذشته از نظر 
جذب سرمایه گذاری بسیار درخشان بوده و رشد 
علی رغم  منطقه،  این  در  جذب سرمایه گذاری 
همه تحریم ها و به دلیل پتانسیل های موجود در 
منطقه باال بوده است. عبدالعظیم نجیبی فینی، 
صنایع  ویژه  منطقه  اقتصادی  و  مالی  معاون 
سال  بیان کرد:  خلیج فارس  فلزی  و  معدنی 
پیش رو برای منطقه ویژه خلیج فارس از لحاظ 
مبلغی  ایمیدرو  زیرا  است  بسیار خوب  کاری 
قریب به ۸00 میلیارد تومان به بحث زیرساختی 
منطقه اختصاص داده و در حال حاضر مناقصات 
پروژه ها در حال برگزاری هستند و با توجه به 
استحکام بخشی به زیرساخت ها سرمایه گذار با 
عالقه بیشتری در منطقه حضور پیدا می کند.

وی افزود: منطقه ویژه خلیج فارس، به دلیل دارا 
بودن عنوان منطقه ویژه اقتصادی، پتانسیل هایی 
این  می کند که  ایجاد  سرمایه گذاران  برای  را 
مزیت ها هم از نظر جغرافیایی یعنی دسترسی 
قابل  قانونی  نظر  از  هم  و  آزاد  آب های  به 
به  توجه  با  اخیر  سال های  در  هستند.  توجه 
اطالع رسانی هایی که از سوی این منطقه برای 
معرفی پتانسیل ها و مزایای این منطقه صورت 
گرفت، موفق شدیم آمار خوبی را از نظر تعداد و 

ارزش سرمایه گذاری به ثبت برسانیم.

نشست شرکت های 
دانش بنیان 

در مخابرات گلستان 
سیده حبیبه مومنی، گلستان- به گزارش اداره 
روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان، دکتر 
شرکتهای  نشست  در  شهمرادی که  غالمعلی 
نقش  به  اشاره  با  گلستان  بنیان  دانش 
مخابرات در رشد و توسعه فعالیت این شرکتها 
گفت:مخابرات استان بنا دارد در تحقق شعار 
سال گام برداشته و در ابتدا برای رفع نیازهای 
می شود. اقدام  بنیان  دانش  شرکت های  ارتباطی 
این  از  هدف  را  بنیان  دانش  حوزه  رونق  او 
تامین  افزود:  و  دانست  حمایت  و  همکاری 
زیرساخت های ارتباطی و تسهیل بخشیدن به 
روند فعالیت شرکت های دانش بنیان، افزایش 
مشارکت در اجرای طرح های فناورانه و نو  از 
جمله همکاری هایی است که مخابرات منطقه 

گلستان آمادگی اجرا و انجام آنها را دارد.
از  استفاده  بر  منطقه گلستان  مخابرات  مدیر 
ایده های کاربردی و خالقانه شرکت های دانش 
بنیان  در راستای ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش 
از  تاکید کرد و گفت:  رضایت مندی مشتریان 
پیشنهادات مفید و موثر و محصوالت تولیدی 
در این زمینه استقبال می شود و امیدواریم با 
تداوم همکاری ها توسعه اقتصاد دانش بنیان را 
شاهد باشیم .همچنین دکترغفاری مدیر پارک 
علم و فناوری استان گلستان با اشاره به اهمیت 
متخصص،  انسانی  منابع  ظرفیت  از  استفاده 
توسعه بخش IT و ICT در استان را بهترین 
استان  در  مفید  و  اجرا  قابل  برنامه  و  هدف 
افزود: سازمان های متولی همچون  و  دانست 
مخابرات، ارتباطات و فناوری اطالعات همین طور 
پارک علم و فناوری نسبت به فراهم کردن بستر 
مناسبت در تحقق این هدف حمایت های الزم را 

خواهند داشت.

استاندار یزد با بیان اینکه 
وصول مالیات تکلیفی شرعی 

و قانونی است، اظهارداشت: 
پرداخت مالیات باید به یک 
فرهنگ عمومی تبدیل شود 

و همه افراد و مجموعه ها 
مشمول مالیات خود را 

موظف به پرداخت سهم 
مالیات برآورده شده بدانند. 
فاطمی ادامه داد: اقدامات 

و فعالیت های الزم به منظور 
ارتقاء فرهنگ مالیاتی در 
سطح جامعه انجام شود

موسسه  مدیر  رضوی-   خراسان  شریف آباد،  فریبا 
نژاد  هاشمی  شهید  شعبه  محسنین  یاران  اندیشه 
مشهد در جشن میالد امام رضا )ع( گفت: به مناسبت 
میالد امام رضا )ع( و دهه کرامت عالوه بر برگزاری 
جشن میالد برای افراد تحت پوشش، حدود 60 بسته 
معیشتی بین کودکان کار در مشهد توزیع و چند سری 
جهیزیه و سیسمونی به زوج های نیازمند اهدا می شود.
 مریم علویان در گفتگو با خبرنگار سایه از مشهد، با 
بیان اینکه موسسه اندیشه یاران محسنین در سال 
1۳9۳ در  تهران تاسیس شد؛ گفت: این موسسه در 
زمینه های درمانی، اشتغال زایی، عمرانی، تهیه جهیزیه، 
بسته های معیشتی، تحصیل و..  در دو حوزه استانی 
و کشوری فعالیت دارد و تاکنون دو هزار مهرجو را تحت 

پوشش خود در سراسر کشور قرار داده است.
مشهد  در سال 1۳99 شعبه  موسسه  این  افزود:  او 
آن راه اندازی شد و تاکنون توانسته با جذب خیرین 
خدماتی چون آزادسازی زندانیان، تهیه جهیزیه برای 

هزینه  کمک  و  درمان  اشتغال،  نیازمند،  زوج های 
تحصیلی به مهرجو های تحت پوشش خود ارائه دهد.
ارائه  بر  عالوه  موسسه  این  اینکه  بیان  با  علویان   
نیز  ماهانه  پوشش،  تحت  نیازمندان  به  خدمات 
مبلغی برای مددجویان واریز می شود؛ تصریح کرد: 
از 50 سری جهیزیه به  تنها در سال گذشته بیش 
زوج های تحت پوشش اهدا شده است و اکنون نیز 
به مناسبت میالد امام رضا )ع( و دهه کرامت عالوه 
افراد تحت پوشش،  برای  برگزاری جشن میالد  بر 
حدود 60 بسته معیشتی بین کودکان کار در مشهد 
توزیع و چند سری جهیزیه و سیسمونی به زوج های 

نیازمند اهدا می شود.
یاران محسنین شعبه شهید  اندیشه  موسسه  مدیر 
هاشمی نژاد مشهد بیان کرد: خیرین بیشتر در حوزه 
آزادسازی زندانیان، تحصیلی و بسته های معیشتی 
به موسسه کمک کرده اند و تاکنون از حمایت خیرین 

حدود 6 زندانی آزاد شدند

 صادقی مقدم، یزد -  استاندار یزد گفت: نفت محور 
دولت محور بودن معضل بزرگ اقتصاد کشور است. 
مهران فاطمی در نشست ستاد درآمد استان یزد که 
درآمدهای  تحقق  عملیاتی  سند  تشریح  منظور  به 
مالیاتی این استان)1۴01-1۴0۴( برگزار شد، افزود: 
اقتصادی  حوزه  های  چالش  و  نوسانات  از  بخشی 
کشور ناشی از ناپایداری درآمدهای نفتی و پرهزینه 
رویکرد  که  است  دولتی  سرمایه گذاری های  بودن 
اقتصادی  ثبات  در  می تواند  محور  مالیات  اقتصاد 

کشور موثر باشد.
و  شرعی  تکلیفی  مالیات  وصول  اینکه  بیان  با  او 
قانونی است، اظهارداشت: پرداخت مالیات باید به یک 
فرهنگ عمومی تبدیل شود و همه افراد و مجموعه ها 
مشمول مالیات خود را موظف به پرداخت سهم مالیات 
برآورده شده بدانند. استاندار یزد ادامه داد: اقدامات و 
فعالیت های الزم به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی در 

سطح جامعه انجام شود.

فاطمی با اشاره به ضرورت تشریح اهمیت پرداخت 
مالیات و تاثیر آن بر توسعه حوزه های مختلف، گفت: 
با تبیین درست منافع پرداخت مالیات، افراد مشمول 
مجددا صرف  وصولی،  مالیات  متوجه می شوند که 
به  خدمات رسانی  افزایش  و  ها  زیرساخت  تقویت 
مردم، کارآفرینان و جامعه اقتصادی می شود لذا این 

مهم به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
هزینه کرد  های  محل  سازی  شفاف  بر  ادامه  در  او 
مالیات و توزیع آن در بدنه شهرداری ها و دهیاری ها 
جهت اجرای پروژه های اساسی و سرمایه گذاری در هر 

منطقه تاکید کرد.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش به سند 
چهار  در  استان  مالیاتی  درآمدهای  تحقق  عملیاتی 
سال آینده اشاره و خاطرنشان کرد: تکالیف قانونی هر 
دستگاه در قبال این سند استخراج شود تا پس از 
رونمایی از سند در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، 

به دستگاه های مربوطه ابالغ شود.

توزیع 60 بسته معیشتی 
به کودکان کار به مناسبت میالد امام رضا)ع(

نفت محور  و دولت محور بودن معضل بزرگ اقتصاد کشور است

مدیر موسسه اندیشه یاران 
محسنین شعبه شهید 

هاشمی نژاد مشهد گفت: به 
مناسبت میالد امام رضا )ع( 

و دهه کرامت عالوه بر برگزاری 
جشن میالد برای افراد تحت 

پوشش، حدود 60 بسته 
معیشتی بین کودکان کار در 

مشهد توزیع و چند سری 
جهیزیه و سیسمونی به زوج 

های نیازمند اهدا می شود

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   -1۴00/10/1۸-1۴0060۳1901۴00۴525 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوذر رنجبری نسب  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
۴۴20 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 1۳۴ متر مربع پالک - فرعی از5۸1 - 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 5۸1-اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت 
بخش ۴5 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالرحیم هروی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  عموم مراتب در دو نوبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض  از تاریخ  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 1۴9 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/0۳/22 – تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۴/05

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴0060۳1901۴00۴۳۸۸-1۴00/10/11- هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد آفتابی  فرزند رضا بشماره شناسنامه ۳ صادره از جیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 776/90 متر مربع پالک - فرعی از5۴9 - اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1 فرعی از 5۴9-اصلی قطعه دو واقع در اراضی کلرود جیرفت بخش ۴5 کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای یدهللا آفتابی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  آگهی  روز   15
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
مالکیت  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت   . نمایند 

صادر خواهد شد ./م الف: 1۴۸ 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/0۳/22 – تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۴/05

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴0160۳1901۴000765-1۴01/02/27- هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
اله بشماره شناسنامه ۴۳۳5  آقای غالمرضا واحدی  فرزند حبیب  بالمعارض متقاضی  مالکانه  تصرفات 
صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۴۸۴ متر مربع پالک - فرعی از59۳ - اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 59۳ -اصلی قطعه 5 واقع در اراضی گنزیرساردوئیه جیرفت بخش 
۳۴ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حبیب هللا واحدی  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 دوماه اعتراض خود را به 
را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 1۴7
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/0۳/22 – تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۴/05

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴016۳0۳1901۴000۴۳5-1۴01/02/0۸- هیات اول موضوع قانون تعیین 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی سیدی مرغکی فرزند احمد  بشماره شناسنامه 
2۴ صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 29۳ متر مربع پالک - فرعی از579 - اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک12 فرعی از 579 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش ۴5 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای درویش گیالنی  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 دوماه اعتراض خود را به این اداره 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  تسلیم و پس 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 127 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/0۳/22 – تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۴/05

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴0160۳1901۴000725-1۴01/02/25- هیات اول موضوع قانون تعیین 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید کاظمی کیا  فرزند موسی  بشماره شناسنامه 7 
صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۸5 متر مربع پالک - فرعی از56۴ - اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 56۴ -اصلی قطعه دو واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت بخش 
۴5 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای انوشیروان پارسا 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 دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 1۳0 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/0۳/22 – تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۴/05

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴0060۳1901۴005661-1۴00/12/09- هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
الدینی مهنی  فرزند مظفر  بشماره شناسنامه  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا شجاع 
217۸  صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳56 متر مربع پالک - فرعی از5۴6 - 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 5۴6 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی پشت لر جیرفت بخش 
۴5 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ابوالقاسم شریفی 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 دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 1۴۴ 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/0۳/22 – تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۴/05

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک 
حوزه ثبت ملک کهنوج    

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

نامه  1۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شما برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و 
اول  هیات  ره1۴01/02/۳1-1۴01160۳190020009۸7 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ثبتی  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  ساختمانهای 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه دادخدائی فرزند نورک بشماره 
شناسنامه ۳97صادره از کهنوج  در یک باب مغازه 
فرعی  پالک1560  مربع  متر   ۳0.2۳ مساحت   به 
از پالک 1۳  اصلی مفروز و مجزی شده  از۴97 - 
از ۴97 - اصلی قطعه ۴ واقع در قلعه گنج  فرعی 
خیابان معلم  خریداری ازمالک رسمی آقای احمد 
است. (محرزگردیده  احمدی  نورک  )ورثه  احمدی 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
قضایی  مراجع  به  را  خود  ،دادخواست  اعتراض 
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 
سند  ت   مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم 

مالکیت صادرخواهدشد .م الف:522
تاریخ انتشار نوبت اول :1۴01/0۳/22

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۴/05
علی رحمانی خالص
 رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 
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خورزوق اصفهان، پایتخت سفره قلمکاری ایران

عکس:  باشگاه خبرنگاران جوان

| دریاچه دوقلو سیاه گاو آبدانان |
در ایالم  و در شهرستان آبدانان به یکی از زیباترین 
دوقلوی  دریاچه  می رسیم؛  ایالم  طبیعی  جاذبه 
سیاه گاو. رودخانه سیاه گاو پس از عبور از میان 
صخره ها و دره ها و ارتفاعات کبیرکوه به دو دریاچه 
تبدیل می شود؛ دو دریاچه الجوردی رنگ که از 
طریق کانالی به طول تقریبی 70 متر به یکدیگر 
متصل هستند. سرچشمه دریاچه ها، چشمه های 
اعماق زمین است و هر دو دریاچه آب شیرین 
و بسیار زاللی دارند به طوری که تا چندین متر از 
عمق دریاچه را می توان به راحتی دید. همچنین 
راحتی  به  بتوانید  است  ممکن  اوقات  گاهی 
چشمه های جوشان کف دریاچه را هم با چشم 
ببینید. آب دریاچه بزرگتر که حکم سرچشمه را 
دارد زالل و شفاف است و آب دریاچه دوم هم 
به صورت رود نسبتا پرآب راهی زمین های اطراف 
می شود. گفته می شود که آب این دریاچه امالح 
متمایز  دارد که سبب  در خود  مختلف گوگردی 

شدن و خاص بودن دریاچه شده است.
از  زمستان  اواخر  و  بهار  فصل  در  دریاچه  این 

تفرجگاه های اهالی مردم استان ایالم و شهرستان 
آبدانان است، اما آب و هوای منطقه موجب شده 
به  را  فصلی گردشگران  هر  در  دریاچه  این  که 
زیبایی های طبیعی خود فراخواند اما فصول گرم 
سال، پر بازدیدتر است. این دریاچه در سال ۸9 در 
فهرست آثار طبیعی کشور نیز به ثبت رسیده است.
بنا به باور برخی از بومیان، درگذشته های دور در 
این دریاچه اسب آبی زندگی می کرده و به دلیل 
رنگ تیره اسب آبی و ناشناخته بودن این نوع از 

حیات وحش، دریاچه به سیاه گاو معروف شده 
است. اما اگرچه دریاچه به سیاه گاو معروف است 
اما نام درست آن »سیاگ او« است که »سیاگ« 
یا  رنگ، کبود  فیلی  به  منطقه  در گویش مردم 
سیاه گفته می شود و »او« همان آب است. دلیل 
دیگری که مطرح می شد این است که شاید به 
دلیل هاللی شکل بودن )شاخ گاوی( بودن شكل 
دریاچه، از آن به عنوان دریاچه سیاه گاو یاد شده 

است. /کارناوال 

نشست  از  ماه گزارشی  خرداد   22 در  ما  پیام  روزنامه  سال گذشته 
چالش های مدیریت منابع آب در دولت سیزدهم با عنوان »ورشکستگی 
 آبی چالش بزرگ دولت آینده« منتشر کرد. همچنین در این شماره 

خبری با عنوان »92 درصد اصفهان درگیر خشکسالی« منتشر شد.

بچه ها از همان دوران کودکی بازی با آب و خاک را بسیار دوست 
دارند و ضروری است نکاتی را برای حفظ محیط زیست به آن ها 
از محیط زیست  آموزش حفاظت  برای  بهترین زمان  داد.  آموزش 

است. یادگیری  موقعیت های  در  گرفتن کودکان  قرار 

سنوات  کاهش  »درخواست  نام  با  کارزاری 
وب سایت  در  بیماران خاص«  بازنشستگی  برای 
خطاب  این کارزار  متن  است.  جریان  در  کارزار 
شورای  مجلس  رئیس  و  جمهور  رئیس  به 
خاص  بیماران  اینکه  به  »با توجه  آمده:  اسالمی 
جامعه  اقشار  سایر  به  نسبت  توانایی کمتری  از 
سنوات  تا  می گردد  درخواست  برخوردارند، 
و  یافته  بازنشستگی کاهش  ایشان جهت  کاری 
مشمول  ادارات  و  کارخانه ها  در  ایشان  فعالیت 

شود. محسوب  کار  سختی 
با این اقدام فضایی فراهم می شود که این بیماران 
نیست  باقی  فرصتی  هنوز  که  زمانی  در  بتوانند 
از  و  بپردازند  زندگی  روند  ادامه  جهت  درمان  به 
فرسودگی  ایام  در  خانواده  کنار  در  زندگی  موهبت 

گردند. بهره مند 
حتمًا  درخواست  این  بررسی  در  که  داریم  امید 
خاص  بیماران  که  گردد  توجه  مهم  نکته  این  به 
بیشتری نسبت  سرپرست خانوار قطعًا مشقت های 
دارند  خود  روزمره  وظایف  انجام  در  سالم  افراد  به 
که در برخی موارد سالمتی ایشان نیز دچار نوسان 

می گردد.« مخاطره  و 
این کارزار از 19 خرداد آغاز شده و تا 17 مرداد 1۴01 
ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 1۳1 

نفر امضا شده است.

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

زان باده که در میکده عشق فروشند

ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک

جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش

دلدار که گفتا به توام دل نگران است

گو می رسم اینک به سالمت نگران باش

خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش

ای درج محبت به همان مهر و نشان باش

تا بر دلش از غصه غباری ننشیند

ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش

حافظ که هوس می کندش جام جهان بین

گو در نظر آصف جمشید مکان باش

حافظ

ارتفاع  با  فرد  به  منحصر  آبشار  این 
ایران  آبشار  بلندترین  لقب  متر،   105
که  رکوردی  می کشد؛  یدک  خود  با  را 
اما  شده  یاد  وفور  به  آن  از  منابع  در 
برخی مدعی اند آبشارهای بلندتری هم 
در ایران وجود دارد که هنوز شناخته و 
اندازه گیری نشده اند. در برخی منابع از 
این آبشار با عنوان بلندترین آبشار چهار 
عنوان  که  است  شده  یاد  ایران  فصل 

می رسد.  نظر  به  بهتری 
به آستارا می رسیم و مسیر را تا شهر 
ادامه  کومه  کوته  روستای  و  لوندویل 
نیست.  ماجرا  تمام  این  اما  می دهیم؛ 
برای رسیدن به این آبشار زیبا، مسیری 
زیبا در پیش داریم؛ چیزی نزدیک به ۴ 
ساعت پیاده روی در دل جنگل و عبور از 
تپه های جنگلی پیش رویمان است که 
باید در کنار افراد را ه بلد طی شود. البته 
می توانید این مسیر یا بخشی از آن را با 

وانت و نیسان محلی ها طی کنید. 

شرقی  دامنه های  از  آبشار  این  آب 
یعنی کوه  آستارا،  منطقه  بلندترین کوه 
می آید.  ارتفاع  متر   2105 با  اسپیناس 
با ۳  طبیعی  بزرگ  ۳ حوض  آب  این 
آبشار 10 متری را پشت سر می گذارد و 

/کارناوال می رسد.  التون  به 

نام  و   felis manul علمی  نام  با  پاالس  گربه 
و  گونه های کمیاب  از  "یابانی میشک"  ترکمنی 
یکی از ۸ گربه سان ایرانی است که مانند گربه 
شنی و یوزپلنگ آسیایی در معرض انقراض قرار 
دارد. این گربه منزوی از جمله حیواناتی است 
زراعی  آفات  و  که در کنترل جمعیت جوندگان 
پاالس  ایفا می کند. گربه  مؤثری  و  مهم  نقش 
طمع کار  نگاه  از  زیبایش  بسیار  ظاهر  دلیل  به  
قاچاق  متاسفانه  و  نیست  امان  در  شکارچیان 
این  جمعیت  موجب کاهش  آن  حد  از  بیش 
رفتار  پستاندار  این  است.  شده  زیبا  گربه سان 
چندان آرامی ندارد و ترجیح می دهد تنها زندگی 
کند. گربه پاالس اغلب در مناطق مرکزی آسیا 

یافت می شود و نام خود را از »پیتر سایمون 
پاالس« )Peter Simon Pallas( که برای 
اولین بار این پستاندار را یافت، گرفته است.
 62 تا   ۴5 گونه گربه  این  بدن  و  سر  طول 
سانتی متر،   ۳1 تا   20 دم  طول  سانتی متر، 
ارتفاع بدن 25 تا 2۸ سانتی متر و وزن 2.5 
بدنی  پاالس  گربه  است.  کیلوگرم   ۴.5 تا 
طرح های  با  بلند  و  متراکم  خز  از  پوشیده 
جثه  نظر  از  ابهت  با  گربه  این  دارد.  خاص 
تقریبا اندازه گربه معمولی است اما با سری 
پهن تر؛ گوش های کوچک و گردی دارد که با 
فاصله زیاد از هم و تقریبا در دو طرف سر قرار 

کارناوال  / گرفته اند. 

گربه پاالس

آبشار التون گیالن

آبخوان

درخواست کاهش 
سنوات برای بازنشستگی

 بیماران خاص

کارزار

اورشلیم  در  آیشمن  انتشارات:برج/ 
آرنت  هانا  سیاسی،  نظریه پرداز  اثر 
فارسی  به  نیم قرن  از  پس  که  است 
آن  در  که  کتابی  است.  شده  ترجمه 
آیشمن  آدولف  محاکمه  به  نویسنده 
و  نیروی مخفوف اس اس  از سران   –
جنگ  در  نهایی  راه حل  اجراکنندگان 
در  آرنت  می پردازد.   – دوم  جهانی 
نزدیک  از  و  داشت  حضور  دادگاه 

می کرد. دنبال  را  آیشمن  محاکمه 
هانا آرنت در سال 1906 در خانواده ای 
آمد. در سال  دنیا  به  آلمان  یهودی در 
192۴ وارد رشته فلسفه شد و در سال 
1926 دکترای خود را با رساله ای درباره 
آگوستین  اندیشه  در  عشق  مفهوم 
به  یاسپرس  کارل  نظر  زیر  قدیس، 
پایان رساند. پس از به قدرت رسیدن 
در  یهودستیزی  گرفتن  باال  و  نازی ها 
توسط  کوتاهی  مدت  آرنت  آلمان، 
محض  به  او  شد.  بازداشت  گشتاپو 
مدتی  و  گریخت  آلمان  از  آزادی، 
فرانسه  و  سوئیس  چکسلواکی،  در 
فرانسه  اشغال  از  بعد  کرد.  زندگی 
پناه  آمریکا  به  آرنت  نازی ها،  توسط 
آنجا مشغول تدریس فلسفه  برد و در 
جمله  از  خود  آثار  مهم ترین  نوشتن  و 

سال  در  آرنت  هانا  شد.  حاضر  کتاب 
درگذشت. قلبی  حمله  اثر  بر   1975

کتاب آیشمن در اورشلیم برخالف آثار 
است  تاریخی  کتابی  نویسنده،  دیگر 
که در خالل مطالب آن می توان تاریخ 
به  را مرور کرد و همچنین  هولوکاست 
رسید.  نازی   رژیم  از  درستی  شناخت 
روش های  از  بهره برداری  با  رژیمی که 
مختلف افراد عادی را به یک جنایتکار 
 – فرد  رژیم،  این  در  می کند.  تبدیل 
نیست  شرور  لزومًا   – آیشمن  مانند 
ندارد  احتیاج  گفت  می توان  حتی  و 
بوروکراتیک  ساختار  بلکه  باشد،  شرور 
باعث و بانی ایجاد شر می شود و فرد 
و  چرخه ای  چنین  در  حضور  با  صرفًا 
جنایتکار  یک  به  دستورات  از  پیروی 

کافه بوک می شود./  تبدیل 

| آیشمن در اورشلیم | 
| هانا آرنت |

| مترجم:زهرا شمس |

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، اولین 
اکران مردمی فیلم سینمایی »ِهناس« 20 خردادماه با حضور مریال 
زارعی و کوثر حیدری بازیگر فیلم، شهره پیرانی و آرمیتا رضایی نژاد 
همسر و فرزند شهید داریوش رضایی نژاد، حسین دارابی کارگردان 

و محمدرضا شفاه تهیه کننده در سینما آزادی برگزار شد.
پیش از نمایش فیلم محمدرضا شفاه در سخنانی کوتاه عنوان کرد: 
فیلم »ِهناس« داستان زندگی واقعی شهره پیرانی همسر شهید 

داریوش رضایی نژاد است.
پس از آن، شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد نیز بیان 
کرد: »ِهناس« شاید جزو معدود فیلم هایی است که در این ژانر 
ساخته شده، از مریال زارعی که جزو بازیگران منحصربه فرد در 
سینمای ایران است، برای پذیرش این نقش تشکر می کنم و باید 

بگویم همکاری با او باعث افتخار من است. 

»شکوفه های  و  آخر«  »شام  »مخاطب«،  نمایش های 
ایرانشهر  تماشاخانه  خردادماه  اجراهای  دوره  از  گیالس« 
در حالی هفته پایانی خود را آغاز کردند که طی حدود سه 
هفته گذشته این مجموعه تئاتری میزبان بیش از ده هزار 
مخاطب شده است. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
به کارگردانی  »مخاطب«  نمایش  سه  ایرانشهر،  تماشاخانه 
و  دلخواه  مسعود  به کارگردانی  آخر«  »شام  رمضانی،  جابر 
»شکوفه های گیالس« به کارگردانی محمد مساوات در حالی 
پایانی اجراها خود را سپری می کنند طی حدود سه  هفته 
هفته اجرای گذشته میزبان بیش از ده هزار مخاطب شده اند.
نمایش »مخاطب« به کارگردانی جابر رمضانی و با بازی نگار 
باقری و جابر رمضانی همه   لیلی رشیدی، علی  جواهریان، 
روزه ساعت 1۸:۳0 در سالن استاد سمندریان به روی صحنه 

می رود. /تیوال 

| سینما  |

|  تئاتر |


