
انتقاد تلویحی وزیر کشور از کنوانسیون حقوق کودک:

 نگاه غرب به حقوق کودک 
فریبکارانه است

اظهارنظر مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در اولین همایش 
ملی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی )کار و 

خیابان( درباره کار کودکان بحث برانگیز شده  است.

رئیس مرکز کیفیت هوا و تغییر اقلیم:

۱۸ استان کشور درگیر 
فرونشست هستند

  رئیس مرکز کیفیت هوا و تغییر اقلیم با اشاره به 
اینکه گازهای گلخانه ای عامل اصلی تغییرات آب و 
هوایی هستند، گفت:  گاز کربن دی اکسید بیشترین 
و مهم ترین عامل گرمای هواست که طول عمر آن را 
آن،  از  واحد مشخص کرد. پس  مقدار  به  نمی توان 
متان با طول عمر ۱۲.۴ در سال یکی از بیشترین و 

مهم ترین گازهای گلخانه ای است.

 آیا حفاظت از جنگل های هیرکانی 
 صرفا به معنی نگهداشتن جنگل ها 

در وضعیت موجود است؟

تعادل جنگل های هیرکانی 
از بین رفته است 

مهمترین  از  یکی  عنوان  به  هیرکانی  جنگل های 
معرض  در  گذشته  از  کشور  طبیعی  بوم سازگان های 
دخالت های متعددی بوده است. اکنون نیز برداشت های 
غیر قانونی و قاچاق با توجه به افزایش قابل انتظار قیمت 
مقطوعات چوبی با ممنوعیت اجرای طرح های مدیریت 
جنگل، تغییر کاربری در اراضی مجاور جنگل ها، چرای 

دام و طرح های عمرانی ناسازگار با محیط زیست و...

با تشدید حریق جنگلی در جنوب 
کالیفرنیا دستور تخلیه اجباری صادر شد

پیشروی آتش در موج 
گرمای کالیفرنیا

همزمان با اوج گیری گرما و خشکی هوا، آتش سوزی 
جنگلی در جنوب کالیفرنیا شدت گرفته و ساکنان محلی 
ناچار به تخلیه اجباری خانه های خود شده اند. فصل 
آتش سوزی  آغاز شده است و در این نقطه از کالیفرنیا از 
روزهای گذشته موارد مختلفی از آتش سوزی، نیروهای 
آتش نشانی را به مقابله با شعله ها واداشته است. در 
همین حال در روزهای گذشته مقامات محلی شواهدی 
از عوامل انسانی در وقوع حریق یافته اند اما هنوز در حال 
جست وجو برای یافتن دلیل اصلی آتش سوزی هستند. قانون نویسی پرابهام مجلس برای شفافیت 

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از آمادگی مجلس برای رفع ایرادها و ابهام های شورای نگهبان خبر داد

سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت با طرح »شفافیت قوای سه گانه« به دلیل ایرادها در نگارش آن خبر داد 

|  حقوقدان و وکیل دادگستری |

| صالح نیکبخت |

طرح شفافیت
 نیازمند رفع  ابهام

اواخر  که  سه گانه  قوای  شفافیت  طرح 
ماه ها  از  پس  باالخره  اردیبهشت ماه 
کشمکش و بحث و بررسی نمایندگان به 
مخالفت  با  حاال  رسید،  مجلس  تصویب 
سخنگوی  و  شده  مواجه  نگهبان  شورای 
این  از  برخی  به  توضیحاتی  در  این شورا 
مصوبات  در  ابهاماتی  و  ایرادات  موارد 
است.  اشاره کرده  طرح  این  در  مجلس 
طرح  کلیات  که  است  حالی  در  این 
است  خوبی  طرح  فی النفسه  شفافیت 
ایجاد  و  سیاسی  شفافیت  اساساً   و 
اداری  مختلف  سازوکارهای  در  شفافیت 
پسندیده  و  ضروری  امری  حاکمیتی  و 
است و با قانون اساسی نیز انطباق دارد. 
باید  مجلس  را که  اصل  این  آنکه  ضمن 
می کند.  تقویت  باشد،  امور  همه  راس 
فراموش نکنیم که مجلس عالوه بر وظیفه 
امور  همه  نسبت به  قانونگذاری،  اختیار  و 
و مجاز  دارد  نیز  نظارتی  وظایف  مملکتی 
است با انجام تفحص در همه امور _به جز 
مواردی خاص که هرگونه تفحص نیازمند 
دستور مقام های عالی کشور است_ زمینه 
شفافیت امور را فراهم کرده و تخلفات را 

برساند. حداقل  به 
سه گانه  قوای  شفافیت  طرح  همه  این  با 
شبیه به برخی از مصوبات و طرح های دیگر 
مجلس با مشکالتی روبرو است و بر این 
اساس هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ 
ماهوی ناقص بوده و دارای ایرادهایی است. 
شورای  سخنگوی  توضیحات  در  چنان که 
نگهبان آمده که این طرح به لحاظ شکلی 
باید  ایرادها  این  و  است  ایرادهایی  دارای 
قانون  در  ما  مثال  عنوان  به  شود.  برطرف 
نداریم،  غیرقضایی  و  قضایی  دادگاه های 
داریم.  بلکه مراجع قضایی و شبیه قضایی 
چنان که در نظام حقوقی دیگر کشورها هم 
این مسائل وجود دارد و کمیسیون هایی که 
رفاه  و  تعاون، کار  وزارت  در  مثال  به عنوان 
شهرداری ها  و  دارایی  ادارات  یا  اجتماعی 
به  مجاز  خاص  مواردی  در  و  دارد  وجود 
و  نبوده  قضایی  مرجع  رای هستند،  صدور 
آرایی که صادر می کنند با رای مراجع قضایی 

است. متفاوت 
که  نکاتی  عمده  که  است  حالی  در  این 
نگهبان  شورای  سخنگوی  توضیحات  در 
مورد  سه گانه  قوای  شفافیت  طرح  رد  در 
و  دارد  شکلی  جنبه  گرفته،  قرار  تاکید 
مطالعه  با  طرح  امضاکنندگان  دارد  جا 
و  جامع  و  پخته  طرحی  عرضه  و  مجدد 
مانع، به مسائلی بپردازند که پیش از این 
نداشته  وجود  خاص  قانون  موردشان  در 
باشد. چه آن که در غیر این صورت میان 
به  تعارض  مجلس  خاص  و  عام  قوانین 
وجود می آید. ما در حال حاضر نیز قانون 
انتشار و دسترسی آزاد اطالعات را داریم 
باید و شاید،  این قانون آن طور که  اگر  و 
اهداف  از  برخی  شود،  اجرا  کامل  به طور 
خواهد  برطرف  شفافیت  طرح  طراحان 
نگهبان  شورای  سخنگوی  که  چنان  شد. 
در  تاکید کرده  و  اشاره  نکته  این  به  نیز 
بخشی از طرح مجلس به فعالیت بخش 
خصوصی  بخش  و  شده  اشاره  خصوصی 
شفافیت  طرح  شمول  دایره  در  نیز  را 
آن که  حال  داده؛  قرار  سه گانه  قوای 
امکان  اسالمی  شورای  مجلس  طبیعتا 
به  ندارد.  را  رابطه  این  در  تصمیم گیری 
و  شکلی  ایرادهای  از  فارغ  دلیل  همین 
ماهوی در این طرح، اگر همین نمایندگان 
با استعانت از مرکز پژوهش های مجلس 
طرح و مصوبات را قبلی را مورد بازنگری 
قرار داده و نسخه ای پخته تر از آن را ارائه 

برسانند. تصویب  به  و  کرده 

 »پیام ما« از شواهد تازه برای شروع تخریب های بدون مجوز در شیراز گزارش می دهد

تملک اجباری خانه های بافت تاریخی شیرازتملک اجباری خانه های بافت تاریخی شیراز
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از  بهره گیری  اهمیت  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
نظام  در  دانشگاهیان  و  نخبگان  توان کارشناسی 
سازوکارهای  است  مهم  کرد:  تصریح  حکمرانی، 
میان  موثر  رابطه  یک  شکل گیری  برای  کارآمدی 
کامال  بتوانیم  تا  شود  فراهم  علم  نهاد  و  دولت 
و  دانشگاهی  مراکز  علمی  توان  از  مسئله محور 
از  جمعی  ایسنا،  به گزارش  ببریم.  بهره  نخبگانی 
روسای دانشگاه های کشور و تعدادی از مسئوالن 
رئیسی،  ابراهیم  ریاست  به  نشستی  در  اجرایی 
راهکارهای بهره گیری حداکثری از ظرفیت نخبگان 
را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست 
مقرر شد کارگروهی با محوریت مرکز بررسی های 
تا  شود  تشکیل  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
اجرایی،  مقامات  و  دانشگاهیان  مشارکت  با 
اجرایی  روش های مناسب عملی و سریع الوصول 
تحقیقاتی  و  علمی  توان  از  بهتر  بهره مندی  برای 
دانشگاه ها در دولت را ارائه و تحقق آنها را پیگیری 
کنند. رئیس جمهوری در این نشست با تاکید بر 
و  توان کارشناسی  از  بهره گیری  و  جذب  اهمیت 

حکمرانی،  نظام  در  دانشگاهیان  و  نخبگان  علمی 
طراحی سازوکارهایی برای تسهیل و تحکیم ارتباط 
خواند  ضروری  را  نخبگانی کشور  شبکه  با  دولت 
این مهم است که سازوکارهای کارآمدی  و گفت: 
دولت  میان  موثر  رابطه  یک  شکل گیری  برای 
بتوانیم کامال کاربردی  تا  شود  فراهم  علم  نهاد  و 
مراکز  پژوهشی  و  علمی  توان  از  مسئله محور  و 
بر  تاکید  با  او  ببریم.  بهره  نخبگانی  و  دانشگاهی 
و  دانشگاهیان  و  نخبگان  جایگاه  تکریم  ضرورت 
توجه به دغدغه های آنها خصوصا در حوزه معیشت، 
مسیر  در  قانونی  و کاستی  چنانچه ضعف  افزود: 
برطرف کردن دغدغه های نخبگان کشور وجود دارد 
باید از طریق تدوین الیحه و تقدیم آن به مجلس 
شورای اسالمی پیگیری شود. رئیسی همچنین با 
تاکید بر اهمیت حفظ منزلت و کرامت نخبگان و 
آنان اظهار  دانشگاهیان و لزوم توجه به معیشت 
داشت: بخش های اجرایی مرتبط حتما باید در این 
زمینه بکوشند و در راستای حفظ و تقویت جایگاه 

بردارند.  نخبگان گام  و کرامت  منزلت  و 

انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت  ۱۲ ژوئن، 
روز جهانی مبارزه با کار کودک بیانیه ای صادر کرد.

این  بیانیه  از  بخشی  در  ما«  »پیام  گزارش  به 
زندگی کودکان کار  »واقعیت  است:  آمده  انجمن 
گردانندگان  و  سیاستگذاران  که  می دهد  نشان 
بردن  بین  از  برای  درخوری  اقتصاد جهان، تالش 
پدیده کار کودک نکرده اند. سازمان های بین المللی 
به رغم مقاوله نامه ها و قوانینی که وضع می کنند، 
توانایی و قدرت حمایت از حقوق کودکان را ندارند.  
شعار سال ۲۰۲۲ به مناسبت روز جهانی مبارزه با 
افزایش سرمایه گذاری در سیستم ها  کار کودکان، 
و طرح های حمایت اجتماعی فراگیر برای حمایت 
از کودکان کار است. به گزارش سازمان ملل متحد، 
تعداد کودکان کار در جهان پس از شیوع  ویروس 
به ۱۶۰ میلیون رسیده است. هزاران کودک  کرونا 
اقتصادی  وضعیت  شدن  دشوارتر  علت  به  نیز 
خانواده ها به شکل غیر رسمی در بازار کار استثمار 
کودکان  حقوق  از  حمایت  انجمن  شوند.«  می 
تصریح کرده است: » در ایران نیز به علت وخیم تر 
تعداد  روز  اقتصادی خانواده ها هر  شدن وضعیت 
برای  را  مدرسه  نیمکت های  کودکان  از  بیشتری 

علت  به  می کنند.  ترک  زندگی  مایحتاج  تامین 
زیادی  خانواده های  افغانستان  در  طالبان  حضور 
ایران شده اند و کودکانشان  به  به مهاجرت  مجبور 

ایران شده اند. در  اشکال کار  بدترین  جذب 
سازمان های غیردولتی که حمایت اجتماعی از این 
کودکان را عهده دارشده اند با فشارهای اقتصادی-
با  فعالیت هایشان  و  اند  شده  روبرو  امنیتی 

می شود.  انجام  زیادی  دشواری های 
دارد  اقدام  و  برنامه  به  نیاز  کودک  با کار  مبارزه 
قرارگاه  ایجاد  و  همایش  و  سمینار  برگزاری  با  و 
راه به جایی نمی برد. کودکان کار تبدیل به مساله 
پراکنده  اقدامات  با  مردم  و  شده اند  اجتماعی 
کودکان  به  خدمت رسانی  حال  در  خودشان 
هستند.« انجمن حمایت از حقوق کودکان در پایان 
سازمان های  از  متشکل  شورایی  کرده   پیشنهاد 
کار  حذف  و  کاهش  برای   دولتی  و  غیردولتی 
برنامه  تدوین  با  شورا  »این  بگیرد:  شکل  کودک 
مقاوله  اجرای  و  کودکان کار  از  اجتماعی  حمایت 
نامه ۱۸۲ که آیین نامه آن در سال ۱۳۸۴ تدوین 
این  برای کاهش  می تواند گام هایی  است،  شده 

بردارد«. معضل 

رئیس جمهوری در نشستی با جمعی از روسای دانشگاه ها و مسئوالن:

 تالش برای بهبود معیشت و منزلت نخبگان

 انجمن حمایت از حقوق کودکان:

مبارزه با کار کودک نیازمند اقدام و عمل است
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تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلی از اساسنامه شركتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد 
آگهی الزامی می باشد.

دومفراخوان  مناقصه عمومی )ارزیابی کیفی(
نوبت 

N. I. S. O. C.
الف- شرح مختصر خدمات

نفررو،شیرهای  های  دریچه  ،اسپیدگذاری،بخارزنی،بازکردن  کارگاه  تجهیزکارگاه،برچیدن 
همکاری  بندی،موظفا  داخلی،داربست  بازرسیبقسمتهای  انجام  جهت  ایمنی،تمیزکاریمناسب 
الزم بابازرسی فنی وخوردگی فلزات،انجام آزمایشات الزم برای اطمینان از صحت عملیات فوق 

وجزئی كلی  کاروسایرعملیات  محیط  ونهایی،تمیزکاری  مقدماتی  اندازی  االشاره،راه 
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در کارخانه نمکزدائی رگ سفید ۲و مدت انجام آن 7۰روز  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/۱۱,۳۶۶,۳۲۴,9۰۰ریال  می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه
 5 پایه  حداقل  یا   تجهیزات  و  تاسیسات  5 گرایش  پایه  حداقل  دارای  )مناقصه گران   -

گاز( و  نفت  گرایش 
همچنین  -/5۶۸,۳۱۶,۲۴5ریال   مبلغ  به  ارجاع كار  فرآیند  در  تضمین شرکت  ارائه  توانایی   -

تعهدات انجام  تضمین  بعنوان   ) برنده شدن  )در صورت  پیمان  مبلغ   %۱۰ توانایی 
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین 
کوی  اهواز،  در  مناقصات  کمیسیون  دفتر  به  حضوری  بصورت  است  الزم  سامانه  طریق  از 
فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان 

در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد

بهعمل میآید ظرف مهلت مقرر دراین فراخوان جهت  از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت 
دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه 

نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی 
کیفی(بر روی مدارك ارسالی مناقصه گران بهعمل آید.

تاریخ    ۸:۰۰ ساعت  از  و(  حضوری  )غیر  الکترونیکی  بصورت  آمادگی:  اعالم  مهلت   -1
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تاریخ      ۱9:۰۰ ساعت  ۱۴۰۱/۰۳/۲5لغایت  

از طریق درگاه موجود در  7,۶۱۶,۰۰۰ریال  واریز مبـلغ   2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: 
www.setadIran.ir نشانی  به  سامانه 

ضمنًا می بایستی حداکثر ظرف مدت ۱۴روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات 
درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است 
و  آگهی  متن  در  مندرج  مدارکی که شرایط  به  میدارد  برای خود محفوظ  را  این حق  کارفرما 

اثر ندهد. اندترتیب  ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده  استعالم 
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 
۱۴:۰۰  روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰5/۳۰به صورت الكترونیكی و از طریق سامانه ستاد تسلیم 
۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰5/۳۱ گشایش و قرائت  نمایند. ضمنَا پیشنهادات در ساعت 
خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و كارت شناسایی معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویرتضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار در سامانه تا ساعت ۱۴:۰۰روز  یکشنبه مورخ۱۴۰۱/۰5/۳۰ اصل تضمین مذکور را به 
اهواز-  آدرس:  در  نفتخیز جنوب  مناطق  ملی  مناقصات شركت  به كمیسیون  فیزیکی  صورت 
دو، ساختمان سابق طرحهای  بلوک  روبروی  در  واقع  تندگویان،  مجتمع  اسالم  فدائیان  کوی 

نمایند. راه و ساختمان تسلیم 
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها 

در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

توجه: اعالم آمادگی جهت شركت در این مناقصه صرفًا بصورت الكترونیكی)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadIran.ir   می باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0068مربوط به  تعمیرات اساسی مخزن مایع گیر گاز و کف گیر مربوط به نمکزدائی رگ سفید 2

امور حقوقی و قراردادها - شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

شناسه آگهی: ۱۳۳۰75۸- میم الف: ۱-
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

آگهی مناقصه عمومی  
شماره ۱40۱-۱2

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری زنجان در نظر دارد  واگذاری خدمات مربوط به ) رفت و روب، نگهداری فضای سبز و...( بهشت زهرای سازمان آرامستانهای 
شهرداری را به شركتهاي خدماتی دارای سابقه مرتبط با موضوع مناقصه و صالحيت از اداره تعاون ،كار و و رفاه اجتماعي معتبر برای سال 1401 واگذار نماید لذا کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضاء 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 

جهت   1401/3/30 لغایت   1401/3/24 تاریخ  از  توانند  می  گران  مناقصه  و  باشد  می   1401/3/24 تاریخ  در  سامانه  در  مناقصه  انتشار  تاریخ 
. نمایند  ایران مراجعه  به سامانه ستاد  اسناد  دریافت 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعت بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات :
آدرس زنجان : میدان آزادی ،ساختمان شهرداری مرکز و تلفن : 02433422036

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زنجان

شرکت آب منطقه ای تهران زین العابدین نظامی پاکدهی – سرپرست شهرداری اقبالیه

فراخوان 
مزایده عمومی

آگهی 
مناقصه عمومی

نوبت اول نوبت اول
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سخنگوی شورای نگهبان دیروز صبح در یک 
نشست خبری اعالم کرد که به دلیل ابهامات 
مصوبات  با  ماهوی  و  شکلی  ایرادهای  و 
مجلس در طرح موسوم به »شفافیت قوای 
حالی  در  این  و  کرده  مخالفت  سه گانه« 
است که روح هللا نجابت در قامت سخنگوی 
در  داخلی کشور  امور  و  شوراها  کمیسیون 
مجلس در این رابطه توضیح داده و گفته 
که مجلس آمادگی دارد تا در اسرع وقت، 
ابهام ها را رفع کند. اواخر  تمامی ایرادها و 
اردیبهشت ماه بود که باالخره مجلس یازدهم 
بعد  از ۲ سال »شعار شفافیت«، این وعده 
انتخاباتی را عملیاتی کرد و طرح شفافیت 
قوای سه گانه را به تصویب رساند. طرحی 
که ابتدا قرار بود صرفًا »آرای نمایندگان« را 
شفاف کند اما نمایندگان در میانه راه دریافتند 
که شفافیت اگر نصفه و نیمه اعمال شود، 
و  اهداف  با  تضاد  در  حتی  است  ممکن 
آرمان شفافیت باشد؛ در نتیجه با تغییرات 
و اصالحاتی که در این طرح اعمال کردند، 
شفافیت را با نگاهی عمومی تر به تصویب 
رسانده و مقرر کردند که رفتار و عملکرد قوای 
سه گانه شفاف شود. با این همه اما آن چه 
به تصویب  این عنوان دهان پرکن  با  حتی 
بیرون  ناظران  از  بسیاری  به زعم  نیز  رسید 
پارلمان، ناشفاف و مبهم بود. ابهامی که از 
جمله یک نماینده ادوار مجلس همان زمان 
»شفافیت«  به  منجر  نه تنها  اعالم کرد که 
در نظام سیاسی مملکت نخواهد بود، بلکه 
غالمعلی  است.  »محرمانگی«  زمینه ساز 
روی  از  پیش  تا  ایمن آبادی که  جعفرزاده 
از  نمایندگی  به  یازدهم  آمدن مجلس  کار 
مردم رشت در پارلمان حضور داشت، گفته 
می زنیم،  حرف  شفافیت  از  »وقتی  بود: 
نمی توانیم در عمل بیش از آن که در راستای 
شفاف سازی گام برداریم، دنبال محرمانگی 
بیشتر باشیم. این نمایندگان مجلس، وکیل 
ملت هستند و در قبال موکالنشان وظایفی 
دارند. ما حق ندارم هیچ موضوع و مسئله ای 
نگه  جامعه  اطالع  از  دور  و  »محرمانه«  را 
طرحی که  این  حاضر  حال  در  اما  داریم. 
مجلس یازدهم کلیاتش را پس از دو سال 
و  تغییر  و  وعده  و  شعار  و  جنجال  و  جار 
بازنویسی، باالخره به تصویب رساند، آن قدر 
تبصره و استثنا دارد و آن قدر خط قرمزها و 
محرمانگی های ناضرور و ساختی به طرح 
تکمیل  در صورت  به واقع  تحمیل شده که 

روند تصویب طرح، در نهایت معلوم نیست 
که قرار است در سایه اجرای چنین قانونی، 
چه شفافیتی حاصل شود و اساسًا مجلس 
بوده  چه  شفاف سازی  دنبال  طرح  این  با 
است!« صحبت های جعفرزاده ایمن آبادی در 
این رابطه در حالی مطرح می شد که او خود 
به عنوان یکی از نمایندگان مجلس دهم نیز 
با بحث بر سر »طرح شفافیت« آشنا بود. 
چه آن که بحث ها در این رابطه از همان زمان 
فعالیت مجلس دهم آغاز شده بود و جالب 
آن که آن زمان نیز آن نمایندگانی که پیش 
شفافیت  شعار  با  مجلس  وکالی  سایر  از 
تصویب  برای  را  آستین ها  و  وارد گود شد 
طرح »شفافیت آرای نمایندگان« باال زدند، 
اصولگرایانی بودند که در مجلس دهم یکی 
از سه فراکسیون به نسبت هم وزن آن دوره را 
در اختیار داشتند و جالب تر آن که مسیری که 
در ۲ سال نخست مجلس یازدهم طی شد 
و نمایندگان از بحث درباره »شفافیت آرای 
نمایندگان« عبور کرده و به طرح »شفافیت 
دهم  مجلس  در  رسیدند،  سه گانه«  قوای 
و سیاق طی  به همین شکل  بار  نیز یک 
شده بود. البته با این تفاوت که در مجلس 
دهم ابتدا اصولگرایان حاضر در فراکسیون 
نمایندگان والیی با طرح »شفافیت آرا« بحث 
را آغاز کردند و بعد در ادامه مسیر، نمایندگان 
به خصوص  دیگر  فراکسیون  دو  در  حاضر 
به  امید  فراکسیون  در  حاضر  اصالح طلبان 
سیاسی  شفافیت  به  تک بعدی  نگاه  این 
مخالفت کرده و در نتیجه طرح »شفافیت 
قوای سه گانه« را به عنوان جایگزین پیشنهاد 
کردند؛  حال آن که در مجلس یازدهم، همان 
اصولگرایانی که در فراکسیون اکثریت این 
مجلس دو فراکسیونی خواهان »شفافیت 
به  ادامه  در  بودند،  نمایندگان«  آرای 
نتیجه ای رسیدند که پیش تر اصالح طلبان 
اساس  این  بر  و  بودند  رسیده  دهم  دوره 
طرح »شفافیت قوای سه گانه«  را به عنوان 
جایگزین طرح »شفافیت آرای نمایندگان« 
پیشنهاد کرده و به تصویب رساندند.هرچه 
بود اما آن چه در عمل به تصویب مجلس 
یازدهم رسید، اگرچه در عنوان، عمومی به 
نظر می رسید و دایره شمولی گسترده داشت 
اما در عمل آنطور که پیشتر نیز اشاره شد، 
محدود  بی گاه  و  گاه  تبصره های  با  آنقدر 
شده بود که طیفی از ناظران معتقد بودند 
نیست؛ که  تنها »شفافیت«  نه   نتیجه اش 

»محرمانکی« است. حال در آخرین تحول، 
سخنگوی شورای نگهبان در حالی به تشریح 
نهاد در خصوص مصوبات  این  تصمیمات 
مجلس در طرح موسوم به »شفافیت قوای 
سه گانه« پرداخته و از جزئیات ایرادهایی که 
این نهاد به طرح پارلمان وارد کرده، سخن 
گفته که به نظر می رسد نگاه شورای نگهبان 
نیز در این فقره بیش از آن که به مجلس 
باشد،  نزدیک  یازدهم  اصولگرای  یکدست 
به منتقدان و ناظران بیرون پارلمان قرابت 
دارد. هادی طحان نظیف که دیروز در یک 
نشست خبری در این رابطه توضیح داد، با 
اعالم مخالفت این شورا با مصوبات مجلس 
یازدهم در طرح »شفافیت قوای سه گانه«، 
گفت: »بر اساس بررسی های به عمل آمده در 
جلسات شورا نسبت به برخی موارد ابهامات 
و اشکاالت مطرح شد و این طرح به  منظور 
اصالح به مجلس ارجاع داده می شود.« او 
که تاکید کرده شورای نگهبان مخالفتی با 
ندارد،  شفافیت«  موضوع  اصل  و  »نفس 
توضیح داده که »مجلس باید نکاتی را راجع 
این  اجرا، سازوکارهای  نحوه  به مشموالن، 
طرح و جوانب آن در نظر بگیرد.« به گفته 
سخنگوی شورای نگهبان از جمله گفته است: 
»برخی نهادهای ذکرشده در این مصوبه مثل 
صندوق عشایری اساسًا وجود خارجی ندارد 
بیمه  صندوق  نمایندگان،  منظور  احتمااًل  و 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده 
است که طبعًا این موارد باید اصالح شود.« 
او با بیان اینکه »اسامی برخی دستگاه ها 
ناقص و اشتباه ذکر شده«، گفت: »در ماده 
یک که در مورد نهادهای مشمول طرح است، 
چند اشکال یا ابهام وجود داشت، از جمله 
دستگاه های  تکرار  و  نگارش  نحوه  درباره 
مشمول که به انحای مختلف ذکر شده است؛ 
مثاًل وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت های 
دولتی که عنوان آنها یک بار به شکل مستقیم 
ذکر شده و بار دیگر برای اشاره به آنها به ماده 
5 قانون خدمات کشوری ارجاع داده شده 
که این تکرار از نظر اعضای شورای نگهبان 
مغایر با بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده 
مصوبه  از  بخشی  به  طحان نظیف  است.« 
مجلس اشاره کرده که به موجب آن، آرای 
قضایی باید به صورت شفاف منتشر شوند 
قانون،  »براساس  است:  داده  توضیح  و 
مباحث خالف نظم عمومی و عفت عمومی 
در احکام قضات مستثنی شده است.« او 

این  دوم  ماده  »در  است:  همچنین گفته 
مصوبه که موضوع آن درباره اطالعاتی است 
که باید دستگاه ها و نهادها به شکل شفاف 
اعالم کنند، از جمله اسناد تأسیس و ساختار 
شرکت های دولتی و وابسته، میزان دریافتی 
به کارگیری  نحوه  ساالنه کارکنان،  و  ماهانه 
عملکرد،  گزارش  و  اداری  فرایندهای  و 
صورت های مالی و اطالعات راجع به اموال 
تسهیالت  بودجه،  تخصیص  دارایی ها،  و 
و مستغالت  امالک  پرداختی، مشخصات 
می شود نیز ابهاماتی وجود دارد که این موارد 
باید شفاف از سوی قانون گذار ذکر شود.« 
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره 
خصوصی  بخش  حتی  مجلس  اینکه  به 
را هم مشمول قانون شفافیت قرار داده و 
تا آنجا پیش رفته که تاکید دارد حتی اگر 
خصوصی  شرکت  یک  سهام  درصد  یک 
مکلف  شرکت  آن  باشد،  دولت  اختیار  در 
است، می گوید:  قانون شفافیت  رعایت  به 
»ممکن است مردم از این بخش متضرر 
شرکت های  است  ممکن  که  چرا  شوند؛ 
خصوصی با شفافیت برخی اطالعات جزئی 
را  نسبی خود  مزیت  و  رقابت  قدرت  خود 
به نسبت شرکت های دیگر از دست بدهند.« 
او همچنین با بیان اینکه ممکن است برخی 
موارد شفافیت اطالعات و انتشار آن اطالعات 
در دستگاه های دولتی مغایر با امنیت ملی 
باشد، گفته است: »در بند پ ماده ۲ عبارتی 
آمده که کلیه آراهای قطعی مراجع قضایی 
و غیرقضایی باید شفاف شود. حال آن که 
ما در قانون مراجع غیرقضایی نداریم و این 
مسئله باید به  شکل صحیح و شفاف از سوی 
قانون گذار اعالم شود.« او همچنین بخشی 
از  ایراد  دارای  را  از مصوبات مجلس  دیگر 
نگاه شورای نگهبان دانسته و گفته مجلس 
تشخیص  مجمع  مصوباتش  از  یکی  در 
مصلحت نظام را مکلف به انتشار مصوبات 
و مذاکرات کرده، حال آن  که مقررات مرتبط 
با مجمع درون مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تدوین می شود و خارج از صالحیت 
تقنینی مجلس است.« سخنگوی شورای 
نگهبان همچنین گفت: »هم اکنون در موضوع 
شفافیِت نهادها، قوانینی مانند قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات را داریم که در 
برخی از این قوانین، حتی متن ها دقیق تر و 
حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص تر 
درباره  مجلس  اخیر  مصوبه  اما  است 
ابهامات  دارای  نیز  حوزه  این  در  شفافیت 
زیادی است.« طحان نظیف می گوید: »در 
این طرح بیان شده که موضوعات صنفی 
در  نشود،  شفاف  مجلس  در  منطقه ای  و 
حالی که ممکن است در هیات وزیران یا 
دستگاه های دیگر نیز یک موضوع صنفی و 
منطقه ای مطرح شود که دولت را تحت فشار 
قرار دهد؛ بنابراین نباید این شائبه ایجاد شود 
که مجلس فقط خودش را در این موضوع 
اخیر  موضوع  این  است.«  مستثنی کرده 
همان موردی است که غالمعلی جعفرزاده 
در  که  مفصلی  گفت وگوی  در  ایمن آبادی 
خردادماه  در  ما«  »پیام  شماره  نخستین 
جاری به چاپ رسید، بر آن انگشت گذاشته 
و نمایندگان مجلس را به این دلیل هدف 
این  اما واقعیت  بود.  انتقاد خود قرار داده 
کار  در  جزئی  ایرادی  تنها  این  که  است 
مجلس یازدهمی ها در مسیر تصویب طرح 
در  عمومی  به طور  آن چه  و  است  شفافیت 
نقد عملکرد این مجلس در جریان تصویب 
طرح شفافیت باید مورد نظر داشت، همین 
بی دقتی و احتماال ناآشنایی نمایندگان این 
پارلمان  و کار  قانون نویسی  اصول  با  دوره 
است. ایرادی که البته در این ۲ سال بارها 
و  در مباحث مختلف مطرح شده  بارها  و 
جریان  در  نمایندگان  نابلدی  و  بی دقتی 
این  در  متعددی  لوایح  و  تصویب طرح ها 
۲ سال نمود داشته است. ناتوانی و ضعفی 
که در عمل باعث شده خروجی طرحی که 
باشد  »ابهام«  است،  »شفافیت«  داعیه دار 
و البته متعاقبًا »دوباره کاری« و »هدر رفت 
از قضا  نکته ای که  وقت و هزینه بسیار«؛ 
جعفرزاده ایمن آبادی در همان مصاحبه روز 
یکم خردادماه با »پیام ما« به آن اشاره کرده 

و از آن گالیه داشت.

سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت با طرح »شفافیت قوای سه گانه« به دلیل ایرادها در نگارش آن خبر داد 

ضعف مجلس در تدوین قانون شفافیت 
 سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از آمادگی مجلس
 جهت رفع ایرادها و ابهام های شورای نگهبان خبر داد

سخنگوی وزارت امور خارجه 
مطرح کرد

مالقات گروسی در  زمان 
غلط، جای غلط با افراد غلط  

در  دوشنبه  روز  صبح  خارجه  وزارت  سخنگوی 
و  داخلی  خبرنگاران  با  خود  هفتگی  نشست 
خارجی که بیش از یک ساعت به طول کشید در 
پاسخ به پرسشی در ارتباط با سفر اخیر مدیرکل 
اسرائیل  به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
تصریح کرد: ما با یک کنشگر و رژیم یاغی در 
از هفت دهه  روبه رو هستیم که بیش  منطقه 
است که تداوم دار ترین رفتارهای یاغی گرانه، 
در  را  قانون گریزی  و  جنگ طلبانه  تروریستی، 
است.  گذاشته  به منصه ظهور  بین الملل  نظام 
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده گفت: جای 
تاسف است که مدیرکل آژانس به عنوان کارگزار 
رژیم  چنین  اختیار  در  را  ساختار  این  آژانس 
قانونگریزی قرار داده است یعنی توسط کارگزار، 
ساختار را به سخره گرفته و به چالش کشیده و 
دستاوردها در حوزه پادمانی توسط خود مدیرکل 
آژانس بی اعتبار شده است. او با بیان اینکه فکر 
می کنم پیام این سفر مثل هر اقدام دیپلماتیک 
دیگری روشن است، افزود: مدیرکل آژانس باید 
نگران بی طرفی و استقالل باشد و طبق اساسنامه 
آژانس در این زمینه وظیفه قطعی دارد. او افزود: 
در این اقدام مدیرکل آژانس در زمان غلط و جای 
غلط، افراد غلط را مالقات کرده است و با این 
اقدام به اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
چشم عموم و صحنه بین الملل ضربه بدی زده 
است. پاسخ ما به این موضوع داده شده است و 

امیدواریم تصحیح رویه شود.
و  رفت  با  ارتباط  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
افزود:  تهران  به  اخیر  دیپلماتیک  آمدهای 
هفته گذشته سفر آقای امیرعبداللهیان به هند 
را داشتیم ایشان در این سفر با مقامات ارشد 
هند دیدار داشتند. با ایرانیان و تجار در دهلی نو، 
حیدرآباد و بمبئی دیدار کردند، چندین توافقنامه 
در  دو کشور  مقامات  بین  تفاهم  یادداشت  و 
در  این سفر  در  و  امضا شد  این سفر  جریان 
واقع موضوع دیپلماتیک منطقه ای مورد تاکید ما 
پیگیری شد. او همچنین به سفر اخیر رئیس 
جمهور ونزوئال به ایران اشاره کرد و گفت: در ادامه 
رفت و آمدهای دیپلماتیک به تهران، فردا وزیر 
خارجه پاکستان به کشور ما سفر خواهد کرد. 
ایران  به  زودی  به  ترکمنستان  جمهور  رئیس 
می آید. رئیس مجلس ارمنستان نیز در هفته 
جاری عازم ایران خواهد بود و سفرهای آقای 
امیرعبداللهیان نیز در هفته بعد پیگیری می شود. 
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت وگوی خود 
با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان 
سفر الورف وزیر خارجه روسیه به تهران بیان کرد: 
الورف به تهران سفر می کند و ان شاءهللا وقتی 
زمان آن قطعی شد در این زمینه اطالع رسانی 
خواهیم کرد. او در پاسخ به سوال دیگری در 
ارتباط با آخرین وضعیت اسدهللا اسدی دیپلمات 
بازداشت شده ایران در بلژیک و آخرین اقدامات 
این  وضعیت  پیگیری  برای  خارجه  وزارت 
دیپلمات تصریح کرد: از روز اول ما تاکید کردیم 
که اقدام صورت گرفته از سوی چند کشور اروپایی 
در ارتباط با بازداشت آقای اسدهللا اسدی نقض 
آشکار کنوانسیون وین است. دولت آلمان نقض 
فاحش در این زمینه انجام داد و همزمان با سفر 
رئیس جمهور وقت به اتریش این اقدام را انجام 
داد. او با بیان اینکه کشورهای اروپایی از جمله 
آلمان و بلژیک در این زمینه بدعت خطرناکی 
را گذاشتند و ما به آنها تذکر دادیم، افزود: اکنون 
نیز می گوییم که باید آقای اسدی بدون قید و 
شرط آزاد و اعاده حیثیت شود و خسارت وارده 
جبران شود. خطیب زاده گفت: با دستور رئیس 
جمهور انجام شکایت حقوقی در این زمینه را در 
دستور کار گذاشته ایم و این مسیر را با جدیت 
دنبال می کنیم. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه 
نشست خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
ایران  مقامات  اظهارات  ترکیه  مقامات  از  یکی 
مبنی بر اینکه سدسازی ترکیه در ایجاد افزایش 
گرد و غبار در منطقه تاثیر گذاشته است را رد 
کرده و از دیگر سو طبق برخی از اخبار ایران در 
کنوانسیونی که درباره ریزگردها در ساحل عاج 
اتفاقا  تصریح کرد:  است،  نداشته  بوده حضور 
ایران یکی از بنیانگذاران کارگروه مبارزه با پدیده 
گرد و غبار است و در جلسات مختلف مرتبط با 
این موضوع از جمله جلساتی که در فائو در کمیته 
مرتبط برگزار شده حاضر بوده است. سخنگوی 
محول شده  وظایف  به  اشاره  با  خارجه  وزارت 
در این ارتباط به سازمان محیط زیست و سفر 
ارتباط  در  زیست  محیط  سازمان  رئیس  اخیر 
با موضوع گرد و غبار به عراق و سوریه افزود: 
این رفت و آمدها قرار است ادامه پیدا کند. او 
همچنین با بیان اینکه بزرگنمایی در مورد مواضع 
کشورهای غیر از ایران کمکی به اصل موضوع 
نمی کند، افزود: ایران تالش کرده که با رویکرد 
منطقه ای این موضوع را حل کند. مدیریت اشتباه 
آب ها و سدسازی ها در رودهای باالدستی وجود 
داشته است. پیوستگی محیط زیست در کل 
منطقه وجود دارد و این موضوع باید مورد توجه 
بگیرد. خطیب زاده  قرار  منطقه  همه کشورهای 
با بیان اینکه باید در فضای غیر سیاسی این 
بگوید  پیگیری شود، گفت: هر کسی  موضوع 
که پیوستگی محیط زیستی در منطقه وجود 
ندارد قطعا حرف اشتباهی زده است و باید این 
موضوع را در یک رویکرد منطقه ای به پیش برد 

و حل کرد.

بررسی مغایرت مصوبه حقوق 
بازنشستگان در مجلس

آخرین  مورد  در  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
پیگیری ها و تالش های این کمیسیون در رابطه با موضوع 
مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان که مورد اعتراض 
نمایندگان بود و همینطور جلسه اخیر این کمیسیون با حضور 
وزیر کار، گفت: ما در جلسه روز گذشته صحبت های وزیر 
کار، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئول تشکل های 
بازنشستگی را شنیدیم. با توجه به اینکه ما استدالل های 
خودمان را هم داشتیم، جمع بندی این شد که مستنداتی را 
که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم، به هیأت تطبیق 
مصوبات مجلس شورای اسالمی ارسال کنیم. به گزارش 
ایلنا، ولی اسماعیلی ادامه داد: استدالل ما هم براساس 
ماده 9۶ قانون تامین اجتماعی و همینطور اصل های ۴۶ و 
۴7 قانون اساسی بود که این ها را دیشب مستند کردیم و 
به هیات تطبیق مصوبات فرستادیم و این هیات نتیجه را 
به کمیسیون اعالم خواهد کرد. او گفت: اگر نتیجه بررسی 
حقوق  مورد  در  دولت  مصوبه  بود که  این  تطبیق  هیات 
بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت 
رئیس  امضای  با  موضوع  این  اساسی  قانون  اصل ۱۳۸ 
مجلس طی نامه ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت 

به آقای رئیس جمهور اعالم خواهد شد. 

شهادت دو نفر از نیروهای 
هوافضای سپاه

یکی از کارکنان هوافضای سمنان حین انجام مأموریت 
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد  به شهادت رسید. 
از مدت ها  کارکنان هوافضای سمنان پس  از  عبدوس 
در  و مخلصانه  و تالش های خستگی ناپذیر  مجاهدت 
مسیر خدمت به نظام و میهن اسالمی در حین انجام 
مأموریت به فیض شهادت نائل آمد و به خیل عظیم 
در  نیز  تسنیم  خبرگزاری  همزمان  پیوست.  شهیدان 
خبری دیگر نوشت: پاسدار رشید اسالم علی کمانی از 
رزمندگان یگان هوافضا در شهرستان خمین به فیض 
پیوست.  عظیم شهیدان  به خیل  و  آمد  نائل  شهادت 
با صدور  مرکزی  استان  روح هللا  سپاه  عمومی  روابط 
اطالعیه ای اعالم کرد: پاسدار رشید اسالم »علی کمانی« 
در  رانندگی  سانحه  اثر  بر  فضا  هوا  یگان  رزمندگان  از 
شهرستان خمین پس از سال ها مجاهدت و تالش های 
خستگی ناپذیر و مخلصانه در مسیر پاسداری از انقالب 
و ارزش های اسالمی و خدمت به نظام و میهن اسالمی 
و نقش آفرینی در دفاع از وطن در حین انجام ماموریت 
به خیل عظیم شهیدان  و  آمد  نائل  به فیض شهادت 
تسلیت  و  تبریک  عرض  با  اطالعیه  این  در  پیوست. 
شهادت آن پاسدار رشید اسالم به محضر مقام معظم 
رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای 
)مدظله العالی(، ملت ایران اسالمی، خانواده مکرم و 
سپاه  در  او  همرزمان  و  مسئولین  فرماندهان،  آحاد 
شهیدپرور  مردم  آگاهی  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 
آیین های  که  می رساند  مرکزی  استان  قدرشناس  و 
و  تدابیر  چارچوب  در  او  پاک  پیکر  تدفین  و  تشییع 
با کرونا در شهر خمین  دستورالعمل های ستاد مقابله 

انجام خواهد شد. 

تهران دیپلماسی فعال 
آبخیزداری را در موضوع 

ریزگردها به کارگیرد
این سوال،  به  پاسخ  در  ترکیه  یک  کارشناس مسائل 
یکی از عوامل گرد و غبار در ایران، پروژه سدسازی در 
ترکیه است و ترکیه حاضر به حضور در میز مذاکره برای 
حل این مسئله نیست، ایران چه اقدامی می تواند انجام 
دهد، گفت: ایران به این گونه مسائل اهمیت نمی دهد. 
آفریقایی کنفرانس  یک کشور  در  متحد  ملل  سازمان 
بین المللی بیابان زدایی برگزار کرد که ایران شرکت نکرده 
بود. نماینده ترکیه در این کنفرانس اظهار کرده بود که 
مشکل  با  هم که  سوریه  نیست.  درست  ایران  ادعای 
در  بود؛  نکرده  شرکت  است  مواجه  ریزگردها  از  ناشی 
چنین شرایطی نمی توان از ترکیه انتظار دلسوزی داشت. 
به گزارش ایلنا، سید علی قائم مقامی در پاسخ به این 
درباره  ترکیه  برابر  در  باید  اقداماتی  ایران چه  سوال که 
طریق  از  باید  ایران  گفت:  باشد،  داشته  موضوع  این 
سازمان ملل و مجامع بین المللی اقدام کند. این مسائل 
باید در کمیسیون بین المللی حقوق بشر و مسائل عالی 

جهانی و اتحادیه اروپا مطرح شود.

 ما حق ندارم هیچ موضوع و 
مسئله ای را »محرمانه« و دور 
از اطالع جامعه نگه داریم. اما 
در حال حاضر این طرحی که 
مجلس یازدهم کلیاتش را پس 
از دو سال جار و جنجال و شعار 
و وعده و تغییر و بازنویسی، 
باالخره به تصویب رساند، آن قدر 
تبصره و استثنا دارد و آن قدر 
خط قرمزها و محرمانگی های 
ناضرور و ساختی به طرح 
تحمیل شده که به واقع در 
صورت تکمیل روند تصویب 
طرح، در نهایت معلوم نیست 
که قرار است در سایه اجرای 
چنین قانونی، چه شفافیتی 
حاصل شود

آنچه  می رسد  نظر  به  گفته،  سخن  سه گانه  قوای  شفافیت  طرح  با  مخالفت  از  نگهبان  شورای  سخنگوی  که  حالی  در 
موجب ناکامی پارلمان در تحقق این وعده قدیمی یعنی تصویب طرح شفافیت شده، ناآشنایی نمایندگان با ساز و کار 

است.  حقوقی  متون  تدوین  و  قانون نویسی 

گزارش روز

پیام خرب

|  
یم

سن
  ت

|

پس از تجمع برخی کسبه بازار تهران و اراک در اعتراض به تصمیمات اقتصادی دولت صورت گرفت

تحصن کسبه کازرونی در اعتراض به دستور دادستانی
در اعتراض به دستور دادستان کازرون مبنی بر 
پلمپ و تعطیلی برخی مغازه هایی که با سد معبر 
حریم رفت و آمد عابران را رعایت نمی کنند، کسبه 
بازار امام خمینی)ره( کازرون مغازه های خود را 
از صبح  است که  در حالی  این  تعطیل کردند. 
روز گذشته ویدئوهایی از مغازه داران این بازار در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شد که 
در آن بازاریان تاکید داشتند علت این تحصن 
و بستن مغازه ها، افزایش افسارگسیخته مالیات 
طی  قضا  از  اتفاقی که  است.  دولت  جانب  از 
روزهای گذشته برخی از بازاریان را در دیگر نقاط 
کشور نیز به واکنشی مشابه واداشت. آن طور که 
خبرگزاری فارس در میانه همین هفته گزارش 
داد »جمعی از مغازه داران در تهران در اعتراض 
به طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای مالیات 

بر تراکنش های بانکی مغازه های خود را تعطیل 
کردند، این تجمع در برخی شهرها مانند اراک 
هم اتفاق افتاده است که مسئوالن اداره مالیات 
استان با حضور در بین کسبه به سواالت آنها پاسخ 
دادند. با این همه اما  آن طور که تابناک فارس به 
نقل از پایگاه خبری-تحلیلی کازرون نما نوشته، 
عده ای از کسبه بازار امام خمینی)ره( کازرون، در 
دو نوبت صبح طی هفته گذشته و هفته جاری، 
اقدام به تعطیلی واحدهای تجاری خود در این 
بازار کردند. کسبه معترض در روز اول به اتفاق 
برای اعتراض به نوع برخورد ماموران اجرای حکم 
به دفتر امام جمعه کازرون مراجعه نمودند تا با 
تماس امام جمعه با دادستان شهرستان، در این 
خصوص رایزنی شود و برای بار دوم و در هفته 
جاری نیز، برای اعتراض به شهرداری این شهر 

مراجعه کردند.
حجت االسالم  دستور  با  اخیرا  بنابراین گزارش، 
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان  لطفی 
کازرون، مغازه هایی که در سطح شهر اقدام به 
سد معبر می کنند و با استقرار اجناس و کاال و 
وسایل و ابزار خود ایجاد مانع کرده و عبور و مرور 
مردم را مختل می نمایند و باعث می گردند که 
رفت و آمد در پیاده روها و بازار برای عابرین و 
حتی مشتریان مشکل شود، با نظارت نماینده  
اجرائیات  واحد  با هماهنگی  البته  و  دادستانی 
 55 ماده  طبق  شهرداری کازرون،  معبر  سد  و 

شهرداری ها تعطیل و پلمپ می شوند.
پلمپ  از  قبل  خصوص  این  در  است  گفتنی 
شهرداری  طرف  از  متخلف،  مغازه های 
شده که  داده  مغازه  صاحبان  به  اخطاریه هایی 

برخی از این کسبه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار 
داشتند که بعد از گرفتن اخطار، فرصتی به آن ها 
داده نشده تا سد معبرشان را جمع آوری کنند 
و بالفاصله محل کسب آنان پلمپ شده است. 
درحالی که نماینده دادستان و ناظر اجرای دستور، 
احتمال این مورد را رد می کنند؛ اما در عین حال 
اذعان داشتند که ما سعی کرده و خواهیم کرد که 

حقی از کسی ضایع نشود.
دادستان،  دستور  این  که  است  ذکر  به  الزم 
بازخورد مثبتی در بین اکثر همشهریان کازرونی 
بودند  نظر  این  بر  شهروندان  بیشتر  و  داشته 
در  شهرستان  دادستان  و  شهرداری  کار  که 
سهم  چون  است.  تقدیر  قابل  خصوص  این 
برخی  توسط  شهروندان  حقوق  و  عابران 
کسبه زیاده خواه تهدید شده است و مغازه دار 
می بایستی به حقوق مردم احترام بگذارد. در 
این میان به گفته شاهدان، نقش اتاق اصناف 
که بایستی متولی این امر باشد بسیار بی رنگ 

بوده و حتی محل کسب یکی از اعضای اتاق 
به همان دلیل سد معبر پلمپ شده و برخی 
افراد مطلع اظهار داشتند که اتاق اصناف نسبت 
به اقدام شهرداری و دادستانی معترض بوده 
نظام  قانون  طبق  است که  این  تحلیل شان  و 
در  صنفی  واحدهای  پلمپ  و  تعطیل  صنفی، 
اماکن  اداره  ماموران  با کمک  و  اتاق  اختیار 
شهرستان است. بنابراین شهرداری می بایست 
با هماهنگی اتاق اصناف اقدام به این کار نماید. 
هرچند که شنیده ها حاکی از این است که اتاق 

است . نموده  تعلل  این خصوص  در  اصناف 
به  خوب،  طرح  این  امیدواریم که  هرحال  به   
خوبی نیز پیش رود و البته نبایستی فراموش 
کنیم که تعدادی از مغازه داران و کسبه بازار، خود 
قائل به این امر هستند و قطعا رعایت حقوق 
عابرین پیاده را می کند تا همگان در سایه اجرای 
و  روزمره  فعالیت  به  بتوانند  مققرات  و  قوانین 

کسب و کار خود بپردازند.
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هنوز از تعداد ساکنانی که با چنین تماسی 
دست  در  درستی  اطالع  شده اند  مواجهه 
نیست. اما آنچه عیان است، این است که 
ثبت  آنها  از  بسیاری  امالک که  این  خرید 
ملی شده یا ارزش تاریخی دارند، بدون در 
عجیبی  اتفاق  کارشناسی  نظر  گرفتن  نظر 
کالنتری،  محمدمهدی  که  آنطور  است. 
بافت های  و  بناها  مرمت  پژوهشگر 
تاریخی در دانشگاه علم و صنعت ایران و 
تاریخی  بافت  نجات  مردمی  پویش  دبیر 
اتفاق  این  می گوید  ما«  »پیام  به  شیراز 
مطرح  از  بعد  که  داده  رخ  حالی  در 
 57 »طرح  به  موسوم  طرح  دوباره  شدن 
نابودی بخش بزرگی از بافت  هکتاری« و 
نامه  بارها  شیراز،  از  منطقه  این  تاریخی 
فرهنگی  میراث  وزیر  جمهور،  رئیس  به 
با  اما  شده  نوشته  فارس  استانداری  و 
معرض  در  ساکنان  همچنان  این  وجود 
تهمت های  ما  به  »بارها  دارند.  قرار  فشار 
است  حالی  در  این  و  شد  زده  فراوانی 
سوی  از  هم  رسمی،  اظهارنظرهای  در  که 
هم  و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  رئیس 

شد  گفته  فرهنگی  میراث  وزیر  سوی  از 
بر  این همه  با  نیست.  بر تخریب  قرار  که 
برای  بودجه خرید  اساس شواهد موجود، 
فراهم  شیراز  تاریخی  بافت  در  خانه   ۱۰۰
این در حالی است که وزارت  شده است. 
مشاوری  کار  این  برای  شهرسازی،  و  راه 
ببیند  را  مشاور  طرح  آنکه  بدون  و  گرفته 

زده اند.« کاری  چنین  به  دست 
و  راه  اداره  حالی  در  می گوید  کالنتری 
شهرسازی استان در حال تملک بناهاست 
ماده  کمیسیون  در  بررسی  مورد  طرح  که 
می گذراند  را  تصویب  مراحل  استانی   5
و  معماری  عالی  شورای  تایید  به  هنوز  و 
شهرسازی نرسیده است. »این اتفاق تنها 
پنهانی  طرح  یک  یعنی  دارد.  معنا  یک 
وجود داشته که حاال بدون توجه به طرح 
اصلی در حال عملی شدن است. از سوی 
تخریب  دنبال  به  طرح  آخرین  در  دیگر 
و  ثبتی  تاریخی  پالک   5( پالک   ۳5
هستند  ارزش(  واجد  تاریخی  پالک   ۳۰
پژوهشگاه  پیشنهادی  بدنه  خط  این  و 
 57 ویژه طرح  و کارگروه  فرهنگی  میراث 

خانه   ۳5 ترتیب  این  به  است .  هکتاری 
داد.« خواهیم  دست  از  را  ارزش  واجد 

بافت  نجات  مردمی  پویش  دبیر  به گفته 
توسط  طرح  بر  نظارت  شیراز،  تاریخی 
وزیر به پژوهشگاه میراث فرهنگی سپرده 
از آن خلع  شد و سایر بخش های میراث 
می دهد:  ادامه  کالنتری  شده اند.  ید 
پژوهشگاه  که  امر  این  متولی  »متاسفانه 
داده  را  اجازه  این  راحتی  به  هم  باشد 
است و موافق این طرح است و حتی در 
برخی  ثبت  مقابل  شده که  دیده  مواردی 
از خانه ها ایستاده اند. این در حالی است 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  مشاور  طرح  که 
پالک های  تعداد  و  است  خوبی  طرح 
است  شده  قید  درستی  به  ارزش  واجد 
به  هنوز  طرح  این  حاضر  حال  در  اما 
میخواهند  راحتی  به  و  نرسیده  تصویب 
و  کرده  تملک  را  خانه هایشان  مالکان  از 

کنند.« تخریب 
از این هم به طرح های  او می گوید پیش 
درباره  و شهرسازی  معماری  عالی  شورای 
نمونه اش  است.  شده  بی توجهی  شیراز 

سال  طرح  سال  »آن  است.   9۴ سال  در 
را لغو کردند و طرح تفصیلی جدیدی   ۸9
ادامه  تخریب ها   97 تا سال  اما  ارائه شد 
داشت و سه و نیم هکتار از منطقه برخالف 
همه  اقدامات  این  شد.  تخریب  مصوبات 
نتوانست  هیچکس  اما  بود  قانون  خالف 

بایستد.« آنها  مقابل 
سالیان  تمام  در  فشارها  به گفته کالنتری 
زیاد  منطقه  این  تخریب  برای  سو  هر  از 
طرح  این  به  رسیدگی  هم  زمانی  و  بوده 
و  معماری  عالی  شورای  زیرنظر  از  را 
استانداری  به  و  کردند  خارج  شهرسازی 
برای  بزرگی  مشکل  هم  این  که  سپردند 
منطقه بود چرا که مدیریت شهری استان 
این  شدن  عملی  دنبال  به  قوت  با  فارس 

هست. و  بوده  طرح 

به استاندار نامه   
غالمحسین  که  بود  قبل  روز  دو 
صنعت  و  علم  دانشگاه  استاد  معماریان، 
محمدهادی  به  خطاب  نامه ای  ایران 
او  نامه   نوشت.  فارس  استاندار  ایمانیه، 
شماره گذاری  استانداری  در  دیروز  که 

گرفته  قرار  ما«  »پیام  اختیار  در  شده، 
همراه  این  از  پیش  که  معماریان  است. 
و دوستداران  استادان  از  دیگر  بسیاری  با 
رئیس  به  خطاب  دیگری  نامه های  شیراز 
بود،  نوشته  وزیر میراث فرهنگی  و  جمهور 
مختلف  مسئوالن  صحبت  به  نامه  این  در 
رئیس  و  فرهنگی  میراث  وزیر  جمله  از 
است:  نوشته  و  کرده  اشاره  پژوهشگاه 
تاریخی،  فاجعه  این  با  مخالفت ها  »موج 
سریع  اجرای  عدم  به  مجبور  را  مسئوالن 
ضرغامی،  آقای  روند  این  در  نمود.  طرح 
و گردشگری  فرهنگی  میراث  محترم  وزیر 
اعالم کردند که کمیته ای  در مصاحبه خود 
بررسی  حال  در  مجرب  کارشناسان  از 
چراغ  شاه  حرم  توسعه  طرح  مطالعه  و 
امیری،  دکتر مصیب  )ع( هستند. سپس 
اعالم  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  رییس 
این  کردن  طی  حال  در  طرح  که  کردند 
و  راه  وزارت   ۱۴۰۰ خرداد  است:  مراحل 
کرده  واگذار  مشاور  به  را  طرح  شهرسازی 
اعالم  حال  در  نیز  میراث  وزارت  است، 
طرح  ارائه  از  پس  است.  خود  نظرات 
استانی  تایید  مراحل  باید  مشاور  توسط 
را اخذ کند. سپس مراحل تایید در وزارت 
)مصوبه  کند  طی  را  شهرسازی  و  راه 
شورای عالی معماری و شهرسازی را اخذ 
مسئوالن  نظر  اعالم  آخرین  در  اما  کند(. 
مدیرکل  جمشیدی،  دکتر  طرح،  با  مرتبط 
دفتر فنی استانداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ 
تقریبًا  هکتاری   57 طرح  اعالم کردند که 

دارد.« قرار  تصویب  آستانه  در 
با ساکنان  نامه اش به تماس  ادامه  او در 
می نویسد:  و  کرده  اشاره  منطقه  این 
امضای  با  نامه ای  دوم،  مراجعه  از  »پس 
شهرسازی  و  راه  اداره  مسئوالن  از  یکی 
کارشناسان  کانون  ریاست  به  خطاب 
قرار  مالک  اختیار  در  دادگستری  رسمی 
کانون  از  مسئول  این  می شود.  داده 
وضعیت  تا  است  خواسته  کارشناسان 
مالک  مسکونی  واحد  ارزیابی  و  ثبتی 
مسئول  این  نامه،  در  شود.  مشخص 
شهرسازی  و  راه  اداره  که  می دارد  اعالم 
واحدهای  تملک  به  نسبت  دارد  نظر  در 
شاه  در شرق   ... ثبتی  پالک  با  مسکونی 
شده  خواسته  و  نماید  اقدام  )ع(  چراغ 
قیمت  اعالم  به  نسبت  روز   5 ظرف مدت 
منتخب  اسامی کارشناسان  نمایند.  اقدام 
در  او  است.«  شده  قید  نامه  این  در  نیز 
امالک  خرید  به  اقدام  پرسیده که  ادامه 
شرق شاه چراغ )ع( چه معنایی دارد؟ و 
به  ادامه می دهد: »نداشتن طرح مصوب 
شرایط  از  اینکه  است؛  چیز  دهها  معنای 
وجود  نهایی  برداشت  بافت  موجود  وضع 

تاریخی  ارزش  درباره  اطالعی  و  نداشته 
کیفیت  موجود،  پالک های  معماری  و 
آنها  کاربری  و  تملک  نوع  و  ساختمانی 
دقیقا  را  شریان ها  و  گذرها  نداریم. 
را  بخش  این  آسیب های  و  نمی شناسیم 
نمی دانیم. همچنین از طرح و نظر مشاور 
احیای  و  در خصوص حفظ  و کارشناسان 
نحوه  و  میزان  و  ها  شریان  و  ها  پالک 
دخالت در بافت اطالعی در دست نیست. 
پس از طی این مراحل و تصویب استانی 
ابالغ  اجرا  برای  طرح  است که  وزارتی  و 
پاسخ!  بدون  سوال  همه  این  با  می شود. 
چرا اداره راه و شهرسازی شیراز اقدامات 
ثبتی  پالک های  خرید  برای  را  خود 

است؟!« کرده  آغاز  مشخص 
از  مهمتر  موضوعی  به  ادامه  در  معماریان 
خرید این خانه ها اشاره کرده و می گوید: 
پنهانی  مصوب  طرح  وجود  »امکان 
از  و  دارد  وجود  تاریخی  بافت  تخریب 
و  گفتارها  در  نمایشی  وجه  یک  سویی 
می شود.  دیده  مسئولین  مصاحبه های 
فاجعه  بسیار  تبعات  طرح  نمایشی  وجه 
اظهارات  به  بی اعتمادی  دارد.  باری 
از  یکی  طرح  این  با  مرتبط  مسئوالن 
آنهاست. اگر آنها اعالم می کنند طرحی در 
و  نشده  تمام  هنوز  دارند که  اقدام  دست 
خرید  پس  است  نشده  نهایی  و  تصویب 
امالک پیش از مصوب شدن طرح به چه 
که  می شود  ایجاد  شائبه  این  معناست؟ 
برای  راهی  مسئوالن  نظرهای  اظهار  شاید 

است.« عمومی  افکار  انحراف 
فارس  استاندار  از  نامه  این  پایان  در  او 
کنار  را  پنهانی«  »طرح  که  می خواهد 
داریم  درخواست  جنابعالی  »از  بگذارد: 
دستور فرمایید که اگر حامیان و مجریانی 
در خفا مشغول اجرای طرح تخریب بافت 
را  پنهان  طرح  آن  هستند  شیراز  تاریخی 
به  اقدامات  این  با  را  ما  و  بگذارند  کنار 
جنابعالی  از  دیگر  بار  یک  نگیرند.  بازی 
این  از  فرمایید  دستور  داریم  درخواست 
اظهار  کنند.  جلوگیری  تاریخی  فاجعه 
و  عالقه  نشان دهنده  جنابعالی  نظرهای 
شیراز  فرهنگ  و  تاریخ  به  حساسیتتان 
گران  تخریب  ندهید  اجازه  پس  است، 
بافت تاریخی شیراز با این گونه اعمال به 
عیان  وجود  با  حاال  برسند.«  خود  اهداف 
شدن خرید خانه ها و از سویی تحت فشار 
قرار دادن مالکان، باید دید آیا استانداری 
سایر  و  فرهنگی  میراث  وزارت  شیراز، 
می شوند  گود  وارد  متولی  دستگاه های 
بافت  تخریب  نظاره گر  سکوت  با  تنها  یا 
تاریخی، ۳5 خانه واجد ارزش و در نهایت 

بود؟ خواهند  مهم  خانه   ۱۰۰ تملک 

 »پیام ما« از شواهد تازه برای شروع تخریب های بدون مجوز در شیراز گزارش می دهد

تملک اجباری خانه های بافت تاریخی شیراز 
دبیر پویش مردمی نجات بافت تاریخی شیراز: بودجه خرید برای 100 خانه در بافت تاریخی شیراز فراهم شده است

اداره راه و شهرسازی استان فارس در حال تملک بناهاست اما طرح هنوز به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی نرسیده است

غالمحسین معماریان: 
امکان وجود طرح مصوب 

پنهانی تخریب بافت تاریخی 
وجود دارد و از سویی یک 
وجه نمایشی در گفتارها و 

مصاحبه های مسئولین دیده 
می شود. وجه نمایشی طرح 

تبعات بسیار فاجعه باری 
دارد. بی اعتمادی به اظهارات 
مسئوالن مرتبط با این طرح 

یکی از آنهاست

ماجرای تخریب بافت تاریخی شیراز، وارد مرحله جدیدی شده است و آنطور که ساکنان این بافت می گویند، از ابتدای خرداد ماه امسال، افرادی به 
خانه برخی از ساکنان شرق شاه چراغ مراجعه کرده و از آنها دعوت کرده اند تا به دفتری برای دریافت مدارک تملیک خانه در یکی از ساختمان های 
شاه چراغ مراجعه کنند. این اتفاق در حالی رخ داده که پیش از این، عزت هللا ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، تخریب خانه های تاریخی این منطقه برای 
ساخت صحن و میدانگاه میان حرم شاهچراغ تا حرم سیدعالالدین حسین را نادرست دانسته بود و به »پیام ما« گفته بود: »بحث تخریب در میان 
نیست. بلکه قرار است مرمت و بازسازی رخ دهد.« پیگیری های تازه »پیام ما« اما نشان می دهد در حالی که هنوز مشاور تعیین شده برای بررسی 
این طرح نظرش را ارائه نداده، عده ای به ساکنان این بافت گفته اند که »اداره راه و شهرسازی در حال خرید تعداد زیادی از این امالک است و اگر این 

کار انجام نشود مبلغ کارشناسی ملک به حساب دادگستری واریز  و خانه به تملک اداره در خواهد آمد«.

محمدمهدی کالنتری: در 
آخرین طرح به دنبال تخریب 
۳5 پالک )5 پالک تاریخی 

ثبتی و ۳۰ پالک تاریخی واجد 
ارزش( هستند و این خط بدنه 

پیشنهادی پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و کارگروه ویژه طرح 

57 هکتاری است . به این 
ترتیب ۳5 خانه واجد ارزش را 

از دست خواهیم داد
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شهرداری اقبالیه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسالمی شهر اقبالیه به شماره 4٩6/6ش مورخ ١4٠١/٠٣/٠5  نسبت به واگذاری 
عملیات روکش آسفالت خیابان ها و کوچه های سطح شهر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار اقدام نماید. لذا شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی واجد 
الشرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات دولت الکترونیک )سامانه ستاد( www.setadiran.irمراجعه 

نمایند. مهلت تحویل اسناد فراخوان حداکثر ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان می باشد

۱- هزینه آگهی )هر چند نوبت( بر عهده برنده فراخوان می باشد.
۲- شرکت کنندگان موظفند نسبت به ارائه گواهی فعالیت از سازمان های ذیربط اقدام نمایند.

۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
۴- واریز مبلغ ١.٣٩٧.٨٢٠.١٣٧ ریال سپرده شرکت در فراخوان به حساب جاری ٠١٠6٣٩5٢٨١٠٠٣ بانک ملی شعبه اقبالیه یا ضمانت نامه بانکی

5- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد گردید
۶-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد فراخوان درج گردیده است 

آگهی مناقصه عمومی

زین العابدین نظامی پاکدهی – سرپرست شهرداری اقبالیه

نوبت اول

نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴- نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

آگهی مفقودی آگهی مفقودی  آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 
 برگ سبز خودرو سواری ،سیستم 
مدل   AT ماکسیما  ،تیپ  نیسان 
و  روغنی  سفید  رنگ  ،به   1388
522س52  انتظامی  شماره  به 
موتور  شماره  به   ،48 ایران 
شاسی  شماره  به   VQ30010918Q

PKLHA33CDL819293
مفقود  مسلمی  مهدی  نام  به 
ساقط  اعتبار  نظر  از  و  گردیده 

می باشد.

 ، آزادوار   ایستگاه  روستای  )دوره ششم(  اسالمی  شورای  مهر 
اعتبار  درجه  شده،از  مفقود  جغتای  شهرستان  هاللی،  بخش 

ساقط است.

سند و برگ سبز )شناسنامه( خودروی 
سفید- تیبا  تیپ  سایپا  سواری 
انتظامی  1393،شماره  مدل  روغنی 
شماره  به   49 ایران   92 ب   671
شاسی  شماره  و   8135532 موتور 

نام  به   NAS811100E5783306
سعادت بخشایش امیرآباد مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.

پژو  خودرو  سند  و  سبز  برگ 
 91 پالک  شماره  به  پارس 
به  متعلق  ج88   874 ایران 
به  پور  محمد  فاطمه  خانم 
و   1461714729 ملی  کد 
  VIN:IRFC881V119755758
به شماره موتور 12488074954 
شاسی  شماره  به  و 
   NAANO1CA79K755758
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

مدساقط می باشد.
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آگهی مناقصه عمومی

بایستی  که  باشد  می  ریال   213.408.358 مناقصه  در  1-سپرده 
به  بانک  پست   1000188697873 سپرده  حساب  به  واریز  بصورت 

حساب دهیاری و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه گردد.
2-دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز در دفتر 

فنی واقع در بخشداری پاریز می باشد.
 1401/03/31 3-مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری مورخه 

می باشد.
1401 ساعت 10 صبح می باشد. /4 4-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 8/

5-برآورد اولیه مبلغ 4.268.167.166 ریال می باشد.
6- هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه  بر عهده برنده مناقصه می باشد.

دهیاری ده سراج بخش پاریز سیرجان

شرایط مناقصه:

ول
ت ا

نوب

احداث  دارد  نظر  در  پاریز سیرجان  ده سراج بخش  دهیاری 
به  را  خود  فوتبال  مصنوعی  چمن  زمین  فنس کشی  و  زیرسازی 

پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۰5۸7 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان تصرفات مالكانه 

بالمعارض متقاضي آقاي  غالمعباس يزدان پناه فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۳۸ صادره از سیرجان 
در يك قعطه باغچه به مساحت ۲۰9/۱۸ مترمربع پالك۳77 و ۳7۸ اصلي واقع در کشکوئیه بلورد بخش 
۳9 کرمان خريداري از مالك رسمي آقاي احمد ودودی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۳/۲۴- تاريخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۴/۰۸

برابر رای شماره۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۰5۸۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات مالكانه 

بالمعارض متقاضی خانم عاطفه یزدان پناه فرزند محمود بشماره شناسنامه ۱۰۸ صادره از سیرجان در 
یك قعطه باغچه به مساحت ۸۲/۳۱5 مترمربع پالك ۳77 و ۳7۸ اصلی واقع در کشکوئیه بلورد بخش 
۳9 کرمان خریداری از مالك رسمی آقای محمد ودودی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 :۱۴۰۱/۳/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۴/۰۸

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1333137

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1333143
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 اقلیم4

حاال  و  شده  آغاز  شب  شنبه  از  آتش 
مستعدترین  و  خشک ترین  از  یکی  در 
ایاالت  در  آتش سوزی  برای  مناطق 
در  بزرگ  و  کوچک  شعله های  متحده 
با  موج گرما  حالی که  در  حرکتند.  حال 
تگزاس  تا  کالیفرنیا  از  باال  دمای  رکورد 
داده که  گزارش شده، سی ان ان گزارش 
طبیعی  حریق  گسترش  با  یکشنبه  روز 
جنوب  در  که  »انجلیز«  ملی  جنگل  در 
اجباری  تخلیه  دستور  کالیفرنیاست، 
این  است.  شده  صادر  محلی  ساکنان 
مناطق  و  یافته  جنگلی گسترش  حریق 
با این حال  وسیعی را در برگرفته است 

پنج  فقط  محلی،  آتش نشانان  گفته  به 
مقامات  است.  شده  مهار  آن  از  درصد 
دو  شدن  بسته  دستور  همچنین  محلی 
جاده را نیز داده اند اما درباره اینکه چه 
تخلیه  دستور  محلی  سکنه  از  تعدادی 
نشده  داده  آماری  گرفته اند،  اجباری 

است.
سن گابریل ولی  گزارش  به  همچنین 
در  »شیپ«  آتش سوزی  تریبون، 
 99۰ کم  دست  سن گابریل  کوه های 
که  آنجا  از  و  است  سوزانده  را  هکتار 
گسترش  به  باد  وزش  و  هوا  گرمای 
یکشنبه  عصر  است،  زده  دامن  آتش 

اجبار  به  را  رایت وود  شهر  از  بخشی 
دیرکس،  دانا  گفته  به  کرده اند.  تخلیه 
با شدت  آنجلس،  سخنگوی جنگل ملی 
شمال  به  شعله ها  باد،  وزش  گرفتن 
طعمه  جدیدی  نقاط  و  شده  هدایت 
آتش  روز،  طول  تمام  شده اند.در  آتش 
منطقه ای  در  رایت وود،  شهر  از  دور 
شعله ور  سن گابریل  کوه های  در  جنگلی 
که  گفتند  آتش نشانی  مقامات  اما  بود. 
شعله ها به سمت جاده دیزرت فرانت در 

است. پیشروی  حال 
که  است  نوشته  هم  نیوز  ان بی سی 
میان  در  جنگلی  آتش سوزی های 

غربی  جنوب  در  خطرناک«  »گرمای 
گزارش  این  اساس  بر  می کنند.  رشد 
با  آریزونا  و  نیومکزیکو  که  حالی  در 
پنجه  و  دست  خود  آتش سوزی های 
از  مواردی  یکشنبه  روز  می کردند،  نرم 
آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا رخ داد.
در  یکشنبه  جنگلی  آتش سوزی های 
پیش بینی  بحبوحه  در  کالیفرنیا  جنوب 
غربی  جنوب  در  خطرناک«  »گرمای 
در  این  است.  شده  آغاز  ایالت  این 
نیز  آریزونا  و  نیومکزیکو  حالی است که 
با  تابستانی  انقالب  از  قبل  روزهای  در 
مواردی از آتش سوزی ها درگیر شده اند.
سه  کم  دست  گزارش  این  اساس  بر 
آتش سوزی جدید از روز یکشنبه در جنوب 
آتش سوزی  و  شده  شعله ور  کالیفرنیا 
 775 بعدازظهر  تا  در سن برناردینو  شیپ 
هکتار را سوزانده و در نهایت باعث تخلیه 
اجباری دو محله و هشدار آماده باش در 

شد. دیگر  محله  یک 
اعالم  اطالعیه ای  در  منطقه  مقامات 
در  سن گابریل  کوه های  در  که  کرده اند 
لس آنجلس، آتش در دو مکان مختلف 
 ۲5 حدود  یکشنبه  روز  تا  و  شد  دیده 
شهر  نزدیکی  در  جنگل هایی  از  هکتار 
حال  در  شعله ها  اما  سوزاند،  را  دورت 
از  و  بودند  باال  سمت  به  پیشروی 
همچنین  آنها  شدند.  می  دور  محله ها 
در  اسب ها  اصطبل های  که  گفته اند 
شهر نزدیک آزوسا تخلیه شده است و 
هدایت  امن  پناهگاه هایی  به  حیوانات 
پلیس  به گفته  دیگر  سوی  از  شده اند. 
اوشن ساید  در  »واال«  آتش سوزی 
محله  یک  تخلیه  باعث  که  کالیفرنیا، 
توسط  ظهر  از  بعد  اواخر  تا  بود  شده 
حال  همین  شد.در  مهار  آتش نشانان 
یکشنبه  روز  ملی  هواشناسی  سرویس 
پیش بینی کرده که گرما در جنوب غرب 

داشت. خواهد  ادامه 
می گویند  ایالتی  و  فدرال  آتش نشانی 
نیومکزیکو،  آتش سوزی  بزرگترین  که 
نیز  کالف کنیون،  و  هرمیتزپیک  یعنی 
هکتار   ۳۲۰۰۰۰ سوزاندن  با  یکشنبه  روز 
اطالعات  طبق  شد.  مهار  سرانجام 
می رود  انتظار  نیومکزیکو،  آتش نشانی 
منطقه  این  در  آوریل   ۶ که  حریقی 
بار دیگر گر  شعله ور شده و روز یکشنبه 
گرفته بود، با توجه به پیش بینی شرایط 
بسیار خشک و توفان هایی با شدت ۳5 

شود. زنده  دوباره  ساعت،  در  مایل 
با  فایر  بلک  آتش سوزی  همچنین 
فاصله  هزار   ۳۰۴ از  بیش  مساحتی 
نداشت.  آتش سوزی  این  از  چندانی 
مقامات بر این باورند که عامل انسانی در 
۱۳ می سبب وقوع این حریق شده است 
هستند. دقیق تر  شواهدی  دنبال  به  اما 
کالیفرنیا  ایالتی  مقامات  گفته  به 
را  دیگر  کوچک تر  آتش سوزی  چندین 

است؛  گذرانده  سر  از  مدت  این  در  هم 
میدنایت  ۳5۰۰ هکتاری  از جمله حریق 
 ۲۲5 آتش سوزی  آغاز شد،  ژوئن   9 که 
هکتاری آدام در جنگل ملی گیال که آن 
هم در 9 ژوئن شعله کشید، و همینطور 
ژوئن  دهم  که  اسکیتس  آتش سوزی 
از  بعد  و  شد  شروع  جنگل  همین  در 
متوقف  جنگل  از  هکتار   ۱۱۱ سوزاندن 

است. شده 
آتش سوزی  وقوع  نیز،  آریزونا  در 
مقامات  یکشنبه،  صبح  در  پایپ الین 
منطقه  تخلیه  برای  تا  داشت  آن  بر  را 
کوکانینو در ۶ مایلی شمال فلگستاف به 
آنها مساحت این  ساکنان هشدار دهند. 
زدند  ۱5۰۰ هکتار تخمین  را  آتش سوزی 
و کالنتری کوکونیو هم دستور تخلیه دو 

کرد. صادر  را  محله 
آتش نشانی  ملی  مرکز  اخیر  روزهای  در 
مورد   ۸ که  کرد  اعالم  بین سازمانی 
یک  و  آالسکا  در  جنگلی  آتش سوزی 
بر  است.  شده  گزارش  یوتا  در  مورد 
نگران  مسئوالن  گزارش  این  اساس 
بیشتر  در  هوا  خشک  و  گرم  شرایط 
ممکن  که  بودند  غربی  جنوب  مناطق 
و  آریزونا  کلرادو،  در  دوشنبه  روز  است 
باشد.  همراه  برق  و  رعد  با  نیومکزیکو 
دیگری  شعله های  می تواند  شرایط  این 
حال،  این  با  بیفزاید.  فعلی  آتش  به  را 
هواشناسی  سرویس  پیش بینی  طبق 
سرد  جبهه  حرکت  دوشنبه  روز  در  ملی 
سمت  به  شمال  از  که  آرام  اقیانوس 
جنوب غربی حرکت می کند، می تواند به 

کند. خنک  را  هوا  توجهی  قابل  طور 
با  آتش نشانان  مقابله  از  نیز   the sun
آتش سوزی ۳5 هکتاری در جنگل ملی 
گزارش  رایت وود  نزدیکی  در  آنجلس 
شنبه  از  آنها  که  است  نوشته  و  داده 
آتش اند.  مهار  مشغول  منطقه  در  شب 
عملیات  هوایی  و  زمینی  نیروهای 
گزارشی که  از  پس  را  شیپ فایر  اطفای 
آغاز کردند.  داده شد  آنها  به  عصر شنبه 
بر اساس اعالم خبرگزاری ها، این آتش 
۶ و نیم بعد از ظهر سه تا 5  در ساعت 
هکتار تخمین زده شد اما دو ساعت بعد 
به ۳۰ هکتار رسید و در ساعت ۱۰ شب، 
جنگل های  مساحت  به  دیگر  هکتار   5
آتش  پیشروی  با  شد.  اضافه  سوخته 
از اواخر روز شنبه حدود ۲۰۰ آتش نشان 

شدند. مامور  مهار  عملیات  برای 
آکسیوس  پایگاه  حال  همین  در 
مناطق  تمام  که  است  داده  گزارش 
ایالت های آرکانزاس و اوکالهاما، بیشتر 
تنسی،  لوئیزیانا،  ایالت ها ی  مناطق 
تگزاس  و  ایلینوی  میزوری،  نبراسکا، 
آریزونا  از  بزرگی  بخش های  همچنین  و 
تحت  هفته  این  اوایل  نیومکزیکو،  و 
از  بیش  گرمای  به  مربوط  هشدارهای 

داشته اند. قرار  حد 

با تشدید حریق جنگلی در جنوب کالیفرنیا دستور تخلیه اجباری صادر شد

پیشروی آتش در موج گرمای کالیفرنیا
آتش سوزی »شیپ« در کوه های سن گابریل دست کم 990 هکتار از جنگل ها را سوزانده است
مقامات محلی دستور بسته شدن دو جاده را داده اند اما درباره اینکه چه تعدادی از سکنه محلی 
دستور تخلیه اجباری گرفته اند، اطالعاتی داده نشده است

رئیس مرکز کیفیت هوا 
و تغییر اقلیم:
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اقلیم  تغییر  و  هوا  کیفیت  مرکز  رئیس 
عامل  اینکه گازهای گلخانه ای  به  اشاره  با 
هستند،  هوایی  و  آب  تغییرات  اصلی 
بیشترین  اکسید  دی  کربن  گاز  گفت:  
که  هواست  گرمای  عامل  مهم ترین  و 
واحد  مقدار  به  نمی توان  را  آن  عمر  طول 
طول  با  متان  آن،  از  پس  مشخص کرد. 
و  بیشترین  از  یکی  سال  در   ۱۲.۴ عمر 

است. گلخانه ای  گازهای  مهم ترین 
به گزارش ایسنا،  انوشیروان محسنی بندپی 
رویدادهای  سلسله  از  جلسه  آخرین  در 
علمی ترویجی هفته محیط زیست با عنوان 
پیامدهای تغییر اقلیم در ایران، با اشاره به 
به  به صورت سال  پیامدهای گرم شدن هوا 
سال عنوان کرد: این موضوع موجب کاهش 
اسیدی شدن  افزایش  برف،  و  باران  بارش 
رفتن گونه های گیاهی  بین  از  اقیانوس ها، 
قطبی،  یخ های  شدن  ذوب  جانوری،  و 
توفان های  وقوع  بیابان زایی،  جنگل زدایی، 
اکوسیستم  فروپاشی  آب،  کمبود  مخرب، 
آب  آمدن  باال  گرما،  مرگبار  امواج  خطر  و 
طوالنی مدت،  خشکسالی های  اقیانوس ها، 
شده   ... و  ریزگردها  افزایش  هوا،  آلودگی 
استان های  تمام  در  اینکه  بیان  با  است.او 
شده  مردم  نگرانی  موجب  کم آبی  کشور 
اعالم   ۱۴۰۰ مرداد  پایان  در  گفت:  است، 
شد، حدود ۴۰ درصد میزان بارش به علت 

است. پیدا کرده  افزایش گرما کاهش 
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
 ۲۰۴۰ سال  تا  اینکه  بیان  با  بهشتی  شهید 
ایران جزء پر تنش ترین مناطق دنیا با تنش 
آبی باالی ۸۰ درصد خواهد بود، عنوان کرد: 
منابع آبی کمتر از 9۰ میلیارد متر مکعب و 
سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب 
است.او با اشاره به اینکه ایران بعد از روسیه 
مشعل های  دارای  کشور  سومین  عراق،  و 
میلیارد   7 شد:  یادآور  است،  جهان  در  گاز 
مترمکعب گاز از طریق »فلر« هدر می رود و  
مصرف سرانه انرژی در ایران ۲ برابر میانگین 

جهانی است.
رئیس مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر 
یک  ایران  در  خشکی  اینکه  بیان  با  اقلیم 
واقعیت اقلیمی است،  افزود: ایران سرزمینی 
میزان  است.  کم  بسیار  نزوالت  با  خشک 
در سطح  متر  میلی  بارندگی ۲۲۸  متوسط 
براساس منابع معتبر مانند  کشور است که 
وزارت نیرو و فائو روند نزولی بارش ها در حد 
متوسط  ۱.75 میلیارد مترمکعب در سال را 

می دهد. نشان 
سرعت  که  اینکه  بیان  با  بندپی  محسنی 
کاهش باران در ۳۰ سال اخیر در حدود چهار 
برابر بیشتر از سرعت کاهش باران در ۶۰ سال 
گذشته است،  بیان کرد: این موضوع نشان از 
تشدید گرمایش در این۳۰  سال بوده است.
به وابستگی منابع آب  با اشاره  ادامه  او در 
و  سطحی  آب های  از  برداشت  به  کشور 
ترتیب ۴5 و 55  به  زیرزمینی که  آب های 
درصد است،  تصریح کرد: ۳۶ درصد مساحت 
کشور را مناطق فراخشک،  ۲9 درصد را مناطق 
خشک بیابانی و تنها سه درصد مرطوب، پنج 
مناطق  را  درصد  هفت  و  مدیترانه ای  درصد 

دربر می گیرد. مرطوب 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  این 
استان کشور   ۱۸ اینکه  به  اشاره  با  بهشتی 
درگیر فرونشست هستند، گفت: استان های 
اصفهان، تهران، کرمان و خراسان رضوی به 
دارای  درصد  و ۲5   ،۲۴  ،۳۰   ،۳۱ با  ترتیب 
زمین  فرونشست  تعداد)درصد(  بیشترین 

. هستند
فرونشست  اینکه  بیان  با  بندپی  محسنی 
غالب شهر تهران در مناطق جنوب غربی و 
مناطق ۱7، ۱۸ و ۱9 شهر تهران رخ داده و این 
پهنه به سمت شرق به خصوص مناطق ۱۰ ،۱۶ 
و ۲۰ در جنوب تهران در حال گسترش است، 
یادآور شد: از مقدار ۶۲ میلیون متر مکعب 
کسری ساالنه مخزن دشت تهران – شهریار، 
مقدار ۴۰ میلیون مترمکعب مربوط به شهر 

تهران است.
آب  بیالن  نتایج  اساس  بر  او  گفته  به 
زیرزمینی، در شرایط فعلی متوسط کسری 
حجم مخزن دشت های استان تهران معادل 
تخمین  سال  در  مکعب  متر  میلیون   ۱5۰
زده شده که از این مقدار معادل ۴۰ میلیون 
شهر  آبخوان  کسری  به  مربوط  مترمکعب 

است. تهران 

در روزهای اخیر مرکز ملی 
آتش نشانی بین سازمانی اعالم 
کرد که ۸ مورد آتش سوزی 
جنگلی در آالسکا و یک مورد در 
یوتا گزارش شده است

|پیام ما| همزمان با اوج گیری گرما و خشکی هوا، آتش سوزی جنگلی در جنوب کالیفرنیا شدت گرفته و ساکنان محلی ناچار به تخلیه 
اجباری خانه های خود شده اند. فصل آتش سوزی  آغاز شده است و در این نقطه از کالیفرنیا از روزهای گذشته موارد مختلفی از آتش سوزی، 
نیروهای آتش نشانی را به مقابله با شعله ها واداشته است. در همین حال در روزهای گذشته مقامات محلی شواهدی از عوامل انسانی در 

وقوع حریق یافته اند اما هنوز در حال جست وجو برای یافتن دلیل اصلی آتش سوزی هستند.

|  
ap

  |
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۸۳/۴۰۱/5۱
تهیه، خرید و نصب تابلوهای 

کامپوزیتی سطح راههای استان، فاز ۱
راه و ترابری۶5۶/۶7۱/9۰۰/7۸۱۲/۸۳۳/595/۰۴۰ماه
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تهیه، خرید و نصب تابلوهای 

کامپوزیتی سطح راههای استان، فاز ۲
راه و ترابری۶5۶/۶7۱/9۰۰/7۸۱۲/۸۳۳/595/۰۴۰ماه

آگهی مفقودی 
خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
 X60 تیپ  لیفان  بک  هاچ  سواری 
شماره   1393 مدل  مشکی-متالیک 
به   93 ایران   87 ج   629 انتظامی 
 LFB479Q140202694 شماره موتور

شاسی   شماره  به  و 
NAKSG4316EB116018 به نام 
نجمه علی نژاد مفقود گردیده و از 

مددرجه اعتبار ساقط می باشد.
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 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی   
  اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی                       
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 
های فاقدسندرسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۰۰5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین یزدانی فریمانی فرزندغالمعلی به شماره شناسنامه۱۱صادره 
ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بانضمام سالن پرورش قارچ بمساحت ۴۰۰۰مترمربع پالک۱۰5۱۸فرعی 
از۲7۶اصلی واقع دربخش۱۳ازمحل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱5روزآگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
 است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.   
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰،۳،۲۴                     تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۱،۴،7                       

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند موتور سیکلت 

CC- 150 راپیدو 
 مدل : 1395

 رنگ : زرد
0150N3L140340 : ش موتور 

ش شاسی : 

به نام محمد ابوچناری مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار میباشد

مدارک موتور سیکلت )سندبرگ 
سبزکارت موتور سیکلت(

CDI_125_اسرار 
 مدل : 1390

 رنگ : مشکی 
ش شاسی : 

A1052380 :ش موتور 
به نام اسماعیل جبله مفقود گردیده 

 و از درجه اعتبار ساقط میباشد

برگ سبز خودرو سواری 
1600I  پیکان 

 مدل : 1383
 رنگ : سفید روغنی 

 ش موتور: 11283023253
 ش شاسی: 83415172

متعلق به حسن انوری نیا 
مفقود گردیده و اعتبار ندارد
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از ابتدای امسال تاکنون 
قصرشیرین ۴7روز درگیر غبار بوده 
که شامل ۱۸ روز در فروردین، 
۱۸روز در اردیبهشت و ۱۱ روز در 
خرداد ماه است

میدان

دید افقی در قصرشیرین به 2 هزار متر کاهش یافت
گفت:  قصرشیرین  هواشناسی  اداره   رئیس 
این  آسمان  به  ناپایدار  سامانه ای  ورود  با 
شهرستان مرزی دید افقی ناشی از گرد و غبار 

یافت. کاهش  متر  هزار   ۲ به 
امیرپرویز نجفی به ایرنا توضیح داد: دید افقی 
شهرستان  در  اکنون  هم  غبار  و  گرد  از  ناشی 

حد  از  متر  هزار  هشت  قصرشیرین  مرزی 
استاندارد یک هوای سالم )۱۰هزار متر( کمتر 

است.
افزود: دمای فعلی هوای قصرشیرین ۳9  او 
نسبی  رطوبت  و  صفر  باالی  سانتیگراد  درجه 

نیز ۱۳ درصد است. در هوا  موجود 

ادامه  اداره هواشناسی قصرشیرین در  رئیس 
به  منتهی  ساعت   ۲۴ طی  باد  بیشینه  گفت: 
۳۲کیلومتر  معادل  9متربرثانیه  دوشنبه  روز 
اداره کل  پیش بینی  طبق  و  است  ساعت  بر 
حضور  شاهد  آینده  روز  دو  تا  هواشناسی 

بود. خواهیم  منطقه  بر  ریزگردها 

تاکنون  امسال  ابتدای  از  داد:  ادامه  نجفی 
قصرشیرین ۴7روز درگیر غبار بوده که شامل 
و  اردیبهشت  در  و ۱۸روز  فروردین  در  روز   ۱۸
پارسال  است، همچنین  ماه  در خرداد  روز   ۱۱
در مجموع این شهرستان 75روز غبارآلود بود 
که این پدیده تهدیدی برای سالمت مردم و 

است. زیست  محیط 
با  گذشته  سال  چند  در  کرمانشاه  استان 
و  بوده  درگیر  هوا  آلودگی  و  ریزگردها  معضل 

شهرستان های  مردم  ویژه  به  وضعیت  این 
قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیالنغرب را کالفه 

است. کرده 
به  زیادی  تنها عوارض جسمی  نه  پدیده  این 
بستن  با  تحمیل کرده که حتی  استان  مردم 
به  شدت  بلوط،  به  درختان  برگ های  منافذ 

است. زده  آسیب  هم  زاگرس  جنگل های 
قصرشیرین در غرب کرمانشاه بیش از ۲7هزار 

نفر جمعیت و ۱۸۶کیلومتر مرز با عراق دارد.
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 آیا حفاظت از جنگل های هیرکانی صرفا به معنی نگهداشتن جنگل ها در وضعیت موجود است؟ 

تعادل جنگل های هیرکانی از بین رفته است 
در نخستین گام عوامل تخریب شناسایی و تا حد امکان کنترل شود و همزمان اقدامات فنی )پرروشی( 

در جهت احیاء و افزایش تاب آوری جنگل ها در مواجه با این عوامل در اولویت قرار گیرد

اعتماد به طبیعت برای بازگشت 
اکوسیستمی  با در نظر گرفتن 
کاهش توان بازگشت و شتاب 

تغییرات اقلیمی  و در نظر 
گرفتن شدت های دخالت های 

تاریخی بسیار دور از انتظار 
است و یا حداقل در میان 
مدت و با حضور انسان و 

آشفتگی های متعدد در قابل 
دسترس نیست

| بوم شناس و دانشیار گروه علوم و 
مهندسی جنگل دانشگاه محقق اردبیلی |

| کیومرث سفیدی |

اقدامات احیایی صرفا به 
معنی کاشت درختان در 
عرصه جنگل ها نیست و 

شامل مجموعه ای از اقدامات 
برنامه ریزی شده در جهت 

کنترل ساختار، ترکیب و محیط 
فیزیکی بوم سازگان جنگل با 
هدف افزایش توان تاب آوری 
و  بازگشت اکوسیستمی  در 

بوم سازگان جنگل ها است 
|  

ما
م 
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 |

 افزایش قیمت برنج 
به نفع شالیکاران نیست 
به  ایرانی  برنج  قیمت  اخیر  ماه های  در 
تا جایی  یافته  افزایش  تصاعدی  صورت 
عنوان  به  که  محصول  این  امروز  که 
آن  از  مردم  نیاز  مورد  و  اساسی  کاالی 
در  تومان  هزار   ۱۲۰ تا   9۰ بین  شده  یاد 
نکات  از  یکی  می شود.  معامله  بازارها 
است که  این  زمینه  این  در  توجه  قابل 
در سال های گذشته قیمت این محصول 
از  ارزان تر  آن  استان های کشت کننده  در 
سایر استان ها بود اما امروز دیگر تفاوت 
بازارهای  در  محصول  این  برای  قیمتی 
تولیدکننده  عنوان  به  مازندران  و  گیالن 
وجود  شیراز  و  اصفهان  تهران،  با  برنج 
برنج  انجمن  دبیر  مهر  گزارش  ندارد.به 
ایران با بیان اینکه در دهه گذشته هرگز 
بیش از یک  میلیون تن برنج وارد کشور 
قیمت  حاضر  حال  در  بود، گفت:  نشده 
چندانی  تفاوت  خارجی  و  ایرانی  برنج 
ندارد و مصرف کننده گاهی ناچار می شود 

دهد. تغییر  را  خود  ذائقه 
اینکه  بر  تأکید  با  شایق  علیزاده  جمیل 
کرد  فدا  را  کشاورز  میان  این  در  نباید 
و  کاشت  از  اعم  برنج  هزینه های  چراکه 
به  شالی  تبدیل  و  بذر  و  کود  و  داشت 
به کشاورز  سال  نخست  ماه   ۶ در  برنج 
در  اضافه کرد: کشاورز  می شود،  تحمیل 
افزایش بی رویه قیمت برنج هیچ نقشی 

نداشت.
گذشته  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  او 
بدون  و  داخلی  برنج  نوع  بهترین 
داشت،  تومان قیمت  ۳5 هزار  ناخالصی 
و  شالی کوبی  کارخانه های  افزود: 
واسطه ها دلیل اصلی گرانی برنج هستند 
به جای  شالی کوبی  کارخانه های  که  چرا 
و  بازاریاب  نقش  در  صنعتی  فعالیت 

می کنند. عمل  هم  بازرگان 
روستاهای  اهل  شالیکار  انصاری  احمد 
صومعه سرا با بیان اینکه کشاورز همیشه 
محصول  آوردن  باال  از  بعد  است  مجبور 
داده  انجام  که  هزینه هایی  به  توجه  با 
دسترنج خود را به پایین ترین قیمت به 
نوعی  به  افزود:  بفروشد،  واسطه  و  دالل 
کشاورزی  زحمت کار  تنها  می توان گفت 
برای کشاورز می ماند بدون اینکه سودی 

شود. عایدش 
این شالیکار با اشاره به افزایش سرسام 
آور قیمت برنج در بازار گفت: امروز دیگر 
که  ندارند  فروش  برای  برنجی  کشاورز 
وقت  هیچ  باشد.  قیمت  تعیین کننده 
زحمت  و  هزینه ها  تحمل  وجود  با  هم 
محصولش  برای  بسیار  سختی های  و 

است. نبوده  تعیین کننده 
سود  میان  این  در  اینکه  بر  تأکید  با  او 
و  می رود  واسطه  و  دالل  جیب  به  تنها 
دستان کشاورز از همیشه خالی تر است، 
هزینه های  امسال  همین  کرد:  اضافه 
برابر سال گذشته شده  برنج چند  کشت 

است.
برای کشت حدود  اینکه  بیان  با  انصاری 
باید  شالیکاری  زمین  مربع  متر  هزار   ۴
هزینه کنیم،  تومان  میلیون   ۱۰ از  بیش 
هزینه  افزایش  این  با  قطعًا  داد:  ادامه 
برای  آتی  سال های  در  برنج  کشت 
فروش  شاهد  و  نبوده  صرفه  به  کشاورز 

بود. خواهیم  نیز  اراضی 
نگاه  باید  دولت  اینکه  بر  تأکید  با  او 
داشته  شالیکاران  به  ویژه ای  حمایتی 
کارگر  هر  برای  امسال  گفت:  باشد، 
تومان  هزار   7۰۰ تا   ۶5۰ حدود  نشاکار 
نیز  هزینه ها  این  همه  و  هزینه کرده ایم 
بوده  دیگران  از  وام  یا  قرض  صورت  به 
آن  باید  محصول  برداشت  محض  به  که 
را باز هم به قیمت ناچیز فروخته و این 

کنیم. ادا  را  قرض ها 
مرکز  علمی  هیئت  عضو  و  پژوهشگر 
تأکید  با  نیز  گیالن  تحقیقات کشاورزی 
زمینه های  از  صحیح  بهره گیری  اینکه  بر 
افزایش میزان و کیفیت تولید  موجود و 
است  قیمتی  مناسب  پشتوانه  مستلزم 
بهره گیری صحیح از زمینه های موجود و 
مستلزم  تولید  و کیفیت  میزان  افزایش 
گفت:  است،  قیمتی  مناسب  پشتوانه 
تولیدی،  برنج های  کیفیت  و  میزان 
موجود،  امکانات  و  جاری  هزینه های 
اثر  قوانین،  دستورالعمل ها،  سیاست ها، 
عوامل  از  و …  قیمت  اقتصادی،  شرایط 
مؤثر بر سیاست حمایتی خرید تضمینی 

می روند. بشمار  برنج 
هوشیار فرد با اشاره به اینکه در این میان 
حمایت های  راستای  در  مهمی  سواالت 
عنوان  به  برنج  خرید  و  تولید  از  دولت 
می شود،  مطرح  راهبردی  محصول  یک 
برنج  تضمینی  قیمت  دولت  اضافه کرد: 
محصول  کشاورزان  و  می کند  اعالم  را 
را در بورس کاال عرضه می کنند. در  خود 
محصول  شده  قیمت کشف  صورتی که، 
تضمینی  قیمت  از  پایین تر  بورس  در 
التفاوت  مابه  باشد،  دولت  شده  اعالم 
می شود.  پرداخت  دولت  توسط  قیمت 

منابع طبیعی نه تنها ثروتی قابل اتکا برای 
طبیعی  منابع  داشتن  بلکه  است  کشورها 
تضمین کننده  تعادل،  وضعیت  در  و  متنوع 
پایداری در سرزمین در مواجه به بحران های 
محیط زیستی است. مواجهه با بحران های 
بر  آن  ناگوار  پیامدهای  و  زیستی  محیط 
گریزناپذیر  چالش های  از  یکی  سرزمین 
بحران های  است.  حکمرانان  روی  پیش 
اغلب  سرزمینی  مقیاس  در  زیستی  محیط 
منجر به هدررفت هزینه های کالن و در نتیجه 
عمومی می شود.  سرمایه های  رفتن  بین  از 
جنگل ها به عنوان یکی از مهمترین اشکال 
نقش های  ایفای  جهت  به  طبیعی  منابع 
صرف  منبع  یک  از  فراتر  متعدد  زیستی 
هستند.  توجه  مورد  همواره  اقتصادی 
جنگل ها دارای کارکردهای متعدد اجتماعی، 
و  بوده  فرهنگی  حتی  و  زیستی  اقتصادی، 
در سطوح ملی و حتی فراملی نگاه ویژه ای 
آن ها  از  بهینه  استفاده  و  احیاء  حفظ،  به 
نیاز  مورد  اولیه  مواد  جنگل ها  دارد.  وجود 
بسیاری از صنایع سلولزی را تامین می کنند 
آب،  تعادل  حفظ  در  برجسته ای  نقش  و 
خاک و اقلیم دارند. این موضوع در کشور 
)به  گیاهی  پوشش های  از  فقیر  که  ایران 
ویژه جنگل ها( است، اهمیت زیادی دارد. از 
این رو در وضعیت فعلی حفظ پوشش های 
جهت  در  برنامه ریزی  و  موجود  گیاهی 
اولویت  در  بایستی  آن ها  احیاء  و  توسعه 
اما پرسش مهم  باشد.  دستگاه های متولی 
جنگل های  از  حفاظت  آیا  که  است  این 
هیرکانی صرفا به معنی نگهداشتن جنگل ها 

است؟ موجود  وضعیت  در 

استقبال از  پیام های عامه پسند 
و غیرعلمی

دخالت های گذشته و اقدامات انجام شده منجر 
عموم  بین  در  نادرست  باوری  شکل گیری  به 
شده است که بر اساس آن هرگونه دخالت در 
این جنگل ها به منزله تخریب و از بین رفتن این 
جنگل ها تلقی می شود. این در حالی است که 
دخالت های فنی بر اساس دانش بوم شناسی 
یک ضرورت انکار ناپذیر در حفاظت از جنگل ها 
است. فقدان آگاهی های عمومی  در خصوص 
ارتباطات بین درختان و سایر اجزاء طبیعت در 
یک بوم سازگان جنگلی و فاصله گرفتن از یک 
نگاه کل نگر به طبیعت همواره منجر به شکل 
گیری باورهای به ظاهر همراه با طبیعت اما در 
حقیقت در تضاد با منافع اکوسیستمی جنگل ها 
شده است. از سوی دیگر دسترسی آسان به 
رسانه ها در فضای مجازی در مواردی منجر به 
سوگیری های دور از حقیقت و همراهی افکار 
عمومی  با آن ها شده است. به عنوان نمونه هر 
سال پیام هایی مبتنی بر کاشت درختان مثمر در 
مناطق کوهستانی منتشر می شود و عام پسندی 
پیام  ارسال  و  گذاری  اشتراک  به  منجر  آن 

نادرست به دوستداران طبیعت می شود.
زیست  محیط  بررسی  به  بوم شناسی  دانش 
و  محیط  بین  متقابل  ارتباطات  و  جانداران 
جاندار می پردازد. در زمینه کاری مدیریت جنگل، 
جنگل شناس وظیفه به کار گرفتن یافته های 
دانش بوم شناسی در احیاء و توسعه جنگل ها 
را به عهده دارد. در حقیقت کالبد بیمار جنگل ها 
در مواجه با مسائل و مشکالت نیاز به مراقبت 
و اقدامات اکولوژیک جهت احیاء و درمان دارد. 
این اقدامات توسط بوم شناس برنامه ریزی و 

اجرا می شود. این بدین معنی است که برخی 
به  تخریب  عامل  تنها  نه  فنی  دخالت های  از 
بهبود  جهت  اقدامی  در  بلکه  نمی رود  شمار 
وضعیت فعلی به نفع جنگل ها است. تعیین 
منافع و صالح جنگل های طبیعی صرفا توسط 
مواردی  در  و  می شود  تعیین  امر  متخصص 
می تواند در تضاد با باورهای عمومی  باشد. نظیر 
جانوری  مدیریت گونه های  در  اتفاقی  چنین 
مشاهده می شود. در مواردی بر اساس نظرات 
نسبت  یا  جانوری  گونه  جمعیت  بوم شناس 
جنسیتی جمعیت آن در جهت افزایش کارایی 
جمعیتی و توان تولید مثل کنترل می شود. این 
اقدام در نگاه عام مقابله با حیات وحش و در 
نگاه دانش محور تسهیل افزایش جمعیت گونه 

مزبور در طبیعت تلقی می شود.

از بین رفتن جنگل های جلگه ای 
در هیرکانی

از  برخورداری  جهت  هیرکانی  جنگل های 
ویژگی های ساختاری )چیدمان مکانی درختان( 
پیچیده و حضور متنوع گونه های درختی و قرار 
در  منحصربفرد  فیزیوگرافی  یک  در  گرفتن 
را  واضحی  اختالفات  منطقه کوهستانی  یک 
مناطق  در  می دهد.  نشان  مختلف  مناطق  در 
جلگه ای، میان بند و باالبند در مجاور ییالقات 
پوشش های گیاهی متفاوتی شکل گرفته است. 
در عین حال سابقه حضور و دخالت های انسان 
در هر یک از این مناطق تفاوت هایی را نشان 
جنگل ها  این  تاریخچه  به  نگاهی  می دهد. 
دخالت های  از  حکایت  دور  گذشته های  از 
متعدد و تخریب جنگل ها دارد. تغییرکاربری، 
برداشت های  و  دامداری  سابقه  سدسازی ها، 
قابل  غیر  در جنگل های هیرکانی  قانونی  غیر 

انکار است. علیرغم تمامی  تعریف و تمجیدها 
و با علم به ارزش های زیستی غیر قابل انکار 
جنگل های باستانی و بسیار با ارزش هیرکانی 
دخالت های  جنگل ها  این  از  بخش هایی 
متعددی را پشت سر گذاشته اند. آنچه امروزه 
در این جنگل ها مشاهده می شود از بین رفتن 
جنگل های جلگه ای و کاهش توان احیای جنگل 
بازمانده به جهت از بین رفتن تعادل زیستی در 
جلگه و حذف گونه های درختی با ارزش و تغییر 
ساختار و ترکیب در نتیجه انواع برداشت های 
قانونی و غیر قانونی در میان بند در سال های 
گذشته است. در مناطق باالبند نیز شرایط مشابه 
جلگه و نیازمند اقدامات حفاظتی است. بر این 
توان  افزایش  در جهت  فنی  اقدامات  اساس 
در  جنگل ها  احیای  اکوسیستمی  و  بازگشت 
هر سه ناحیه ضرورت دارد. تبدیل جنگل های 
ارزش زیستی  با  به جنگل های  مداخله شده 
اقدامات فنی و حفاظتی  اجرای  باال مستلزم 
با رویکرد اکوسیستمی  در این جنگل ها است. 
این اقدامات شامل برنامه ریزی های اجرایی در 
میان مدت و شامل بخش های متعددی است 
که پرداختن به آن خارج از هدف این نوشتار 
است. دخالت های پرورشی )فنی( بایستی بر 
اساس یافته های حاصل از مطالعات جنگل های 
هیرکانی و شدت آن در حداقل ممکن و همسو 
این  با  باشد.  تحول طبیعی جنگل ها  روند  با 
حال نباید فراموش کرد که پیش شرط احیای 
جنگل ها، کاستن از شتاب تخریب و شناسایی 
و محدود کردن عوامل تخریب است. هر گونه 
در  دام  چرای  یا  قاچاق  وجود  با  فنی  اقدام 
جنگل های هیرکانی نتیجه مطلوب را به دنبال 
مستلزم  تخریب  عوامل  حذف  اگرچه  ندارد. 

صرف زمان و هزینه برای دستگاه های اجرایی 
تخریب  از شتاب  این حال کاستن  با  است، 
می تواند اثر بخشی اقدامات را تا حد قابل قبولی 

دهد. افزایش 

باور نادرست حفاظت فیزیکی جنگل ها 
بدون مداخالت فنی

حفاظت فیزیکی جنگل ها بدون مداخالت فنی 
یک باور نادرست است. بایستی متذکر شد که 
حفاظت صرفا به معنی حفاظت فیزیکی نیست 
توان  حفظ  برای  عملی  اقدامات  مواردی  در  و 
بازگشت و ارتجاع اکوسیستمی  می تواند بسیار 
موثر باشد. جنگل ها به مانند اغلب بوم سازگان 
طبیعی به درجه ای از تعادل در طبیعت می رسند 
گونه  هر  انسانی  دخالت های  بدون  بتوانند  که 
آشفتگی )دخالت( را جذب و دچار گسستگی 
نشوند. اما تکرار آشفتگی های با شدت باال نظیر 
آنچه در این جنگل ها رخ داده است منجر به از 
بین از رفتن تعادل اکوسییستمی  و توان ارتجاع 
در جنگل ها می شود و در این حالت در عمل بدون 
دخالت های فنی امکان بازگشت حتی در شرایط 
بسیار مطلوب جنگل های هیرکانی بسیار سخت به 
نظر می رسد. شدت دخالت ها در مواردی به تغییر 
در ساختار جنگل های هیرکانی شده است و در 
وضعیت فعلی در عمل کارایی زیستی و اقتصادی 
آن ها به حداقل ممکن نزول پیدا کرده است. به 
در جهت  از جنگل ها  اگر حفاظت  دیگر  عبارت 
باشد، جنگل های  حفظ کارکردهای زیستی آن 
مداخله شده فاقد توان زیستی کافی برای تامین 
ادامه  در صورت  و  بوده  انتظار  مورد  کارکردهای 
طبیعی  آشفتگی های  افزایش  فعلی  وضعیت 
و  تاب آوری  بیماری ها کاهش  مانند گسترش 
آسیب پذیری جنگل ها بسیار محتمل خواهد بود. 
حضور گونه های مهاجم و تهدید گونه های بومی در 
پایین بند، حذف تدریجی بسیاری از گونه های با 
ارزش مانند بلوط بلندمازو، حذف زیستگاه های 
تراکم  محسوس  و کاهش  بند  میان  در  خرد 
درختان در باالبند جنگل های هیرکانی مثال هایی 
برای لزوم دخالت های فنی دانش محور در این 
به  اعتماد  است،  ذکر  به  الزم  است.  جنگل ها 
با در نظر  اکوسیستمی   بازگشت  برای  طبیعت 
گرفتن کاهش توان بازگشت و شتاب تغییرات 
اقلیمی  و در نظر گرفتن شدت های دخالت های 
تاریخی بسیار دور از انتظار است و یا حداقل در 
آشفتگی های  و  انسان  با حضور  و  میان مدت 

متعدد در قابل دسترس نیست.
احیای جنگل ها  و  در وضعیت کنونی حفاظت 
نگهداشت  متولی  سازمان های  نخست  هدف 
جنگل های هیرکانی است.  جنگل های هیرکانی 
از  تاریخی  دوره  یک  میراثی گرانبها  عنوان  به 
دخالت های انسانی را پشت سرگذاشته که منجر 
و  )ساختار  وضعیت  از  جنگل ها  شدن  دور  به 
ترکیب( طبیعی و  در نتیجه از دست رفتن تعادل 
طبیعی جنگل ها شده است. در حال حاضر نیز 
عوامل تخریب با شتابی بیش از پیش در این 
جنگل ها عمل می کنند. این در حالی است که 
فقدان مدیریت در قالب طرح های فنی شرایط 
دخالت های غیر قانونی را فراهم ساخته است. 
با در نظر گرفتن شرایط موجود حفاظت صرفا 
فیزیکی صرف نظر از ناممکن بودن آن با اقدامات 
و اعتبارات فعلی کارساز نخواهد بود. بر این اساس 
برنامه های  قالب  در  حفاظتی  و  فنی  اقدامات 
پرورشی با رویکرد اکوسیستمی و بر مبنای اصول 
جنگل شناسی همگام با طبیعت می تواند منجر 
به افزایش توان بازگشت اکوسیستمی جنگل ها 
باشد. الزم به ذکر است اقدامات احیایی صرفا به 
معنی کاشت درختان در عرصه جنگل ها نیست 
برنامه ریزی  اقدامات  از  مجموعه ای  شامل  و 
شده در جهت کنترل ساختار، ترکیب و محیط 
افزایش  هدف  با  جنگل  بوم سازگان  فیزیکی 
اکوسیستمی  در  بازگشت  و  تاب آوری  توان 
تر  ساده  بیان  به  است.  جنگل ها  بوم سازگان 
نقش انسان )بوم شناس( صرفا تسهیل فرایند 
بخش  انجام  واگذاری  و  طبیعی  بازگشت 
عمده آن توسط طبیعت است. بر این اساس 
توصیه می شود در نخستین گام عوامل تخریب 
شناسایی و تا حد امکان کنترل شود و همزمان 
و  احیاء  جهت  در  )پرروشی(  فنی  اقدامات 
افزایش تاب آوری جنگل ها در مواجه با این 

عوامل در اولویت قرار گیرد. 

 بعضی کشاورزان مصرف 
کودشان را کم کردند و 

مصرف کمتر این کود یعنی 
کاهش بهره وری و در نهایت 

عملکرد کمتر. وقتی تولید 
کم می شود، رقابت برای 
خرید زیاد می شود و در 
نهایت قیمت باال می رود

نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد 
اثر منفی جنگ روسیه و اوکراین بر صادرات و کاشت گندم 

کشاورزی  کمیسیون  دوم  رئیس  نایب 
اوکراین  و  روسیه  جنگ  می گوید  مجلس 
و  کاشت  صادرات  در  مشکل  ایجاد  باعث 

است. شده  گندم 
نماینده  عباسی  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم کرج 
از بحران فعلی به علت  باره که بخشی  این 
جنگ  همان  یا  اوراسیا  حوزه  ناآرامی های 
دنیا  در  ما  گفت:  است  اوکراین  و  روسیه 
تقریبا 7۸۰ میلیون تن گندم تولید می کنیم 
و تقریبا به 79۰ میلیون تن گندم نیاز داریم. 
این یعنی ۱۰ میلیون تن کمبود گندم داریم. 
۶۲۰ میلیون تن از 79۰ میلیون تن مصرف 
هم  ایران  گندم  مصرف  کشورهاست.  خود 
سال های  در  است.  تن  میلیون   ۱۳ حدودا 
معدودی در یکی دو دهه گذشته، ۱۳ میلیون 
تن برداشت کردیم. یکی دو سال هم حدود 

و  داشتیم  مازاد  تولید  تن  هزار   ۱۰۰ تا   5۰
و  تولید  سال ها  بیشتر  در  اما  کردیم؛  صادر 
مصرفمان برابر بوده و یا حدود دو تا سه تن 

کردیم. وارد 
او افزود: تولید ۳5 درصد گندم صادراتی دنیا 
می چرخد.  اوکراین  و  روسیه  انگشتان  روی 
جنگ  حال  در  اوکراین  و  روسیه  که  حاال 
بلکه  تنها کاهش صادرات گندم  نه  هستند، 
می شود.  مواجه  مشکل  با  گندم  کاشت 
قیمت  افزایش  و  طرف  یک  از  خشکسالی 
کود اوره و ازته با توجه با افزایش قیمت نفت 
روی افزایش قیمت نفت اثر گذاشته است. 
امروز قیمت گندم در دنیا  تا  از سال ۱۳99 
دو - سه برابر شده است ممکن است بعضی 
بگویند که چین ۱۳۰ میلیون تن گندم تولید 
می کند پس میزان تولید روسیه و اوکراین 
چندان اهمیتی ندارد؛ این در حالی است که 

چین به خاطر جمعیت زیاد کشورش با وجود 
این میزان تولید،  ۴۰ - 5۰ میلیون تن صادر 

می کند.
بروز  دیگر  علل  درباره  مجلس  نماینده  این 
هم  جهانی  خشکسالی  گفت:  بحران  این 
است.  کرده  تهدید  را  کشورها  همه  تقریبا 
برای  ما  نمی شود.  تمام  جا  همین  ماجرا 
تولید گندم، نیازمند کود هستیم. کود اوره و 
به  توجه  با  و  می آید  وجود  به  نفت  از  ازته 
افزایش  هم  این کود  نفت  قیمت  افزایش 
قیمت را تجربه کرده است. بعضی کشاورزان 
مصرف کودشان را کم کردند و مصرف کمتر 
این کود یعنی کاهش بهره وری و در نهایت 
عملکرد کمتر. وقتی تولید کم می شود، رقابت 
برای خرید زیاد می شود و در نهایت قیمت 
باال می رود. نمی توان گفت تنها جنگ روسیه 
بانی  و  باعث  تنها خشکسالی  یا  اوکراین  و 

تغییرات اقتصادی اخیر در کشور بوده است. 
مجموعه ای از عوامل چنین وضعیتی را پدید 
قیمت  امروز  تا   ۱۳99 سال  از  است.  آورده 

گندم در دنیا دو - سه برابر شده است.
کشاورزی  کمیسیون  دوم  رئیس  نایب 
بحران  از  عبور  راهکارهای  درباره  مجلس 
نداد که گندم  اجازه  قبل  دولت  هم گفت: 
بیش از ۴۰۰۰ تومان به فروش برسد. این 
مرزهایمان  در  ما  گندم  که  بود  حالی  در 
سال  می رفت.  فروش  به  تومان   9۰۰۰ تا 
گزارش های  قاچاق،  بر  عالوه  گذشته 
زمین های  اجاره  از  داشتیم  متعددی 
دام ها.  چراندن  برای  دامداران  به  گندم 
نیازمند  دامدارها در سال گذشته به شدت 
گندم   هکتار  یک  و  بودند  علوفه  و  نهاده 
به  می کردند،  اجاره  تومان  میلیون   ۲5 را 
یک  از  بود  قرار  ترتیب کشاورزی که  این 
 ۱۶ تومان -   ۴۰۰۰ هکتار گندم  - کیلویی 
دردسرهای  و  بیاید  تومان گیرش  میلیون 
را  زمینش  شود،  متحمل  هم  را  برداشت 
۲5 میلیون تومان اجاره می کند تا دام های 

ترتیب سال گذشته  این  به  بچرند.  دامدار 
به  از کشاورز در کشور خریدیم  گندمی که 
پنج میلیون تن نرسید. هشت میلیون تن 

کردیم. وارد  گندم 
از  که  گندمی  گذشته  سال  افزود:  عباسی 
میلیون  پنج  به  خریدیم  کشور  در  کشاورز 
تن نرسید. قیمت خرید تضمینی گندم چهار 
تن  میلیون  شد. هشت  تعیین  تومان  هزار 
واردات یعنی ۲.۴ میلیارد دالر خروج ارز از 
کشور. مبلغی برابر با 7۰ هزار میلیارد تومان. 
آنقدر  وارداتی  همان گندم  با  دیگر  طرف  از 
ماکارونی تولید کردیم که تنها ۳۰ درصدش 
مصرف داخل کشورش بود. 7۰ درصد از کل 
شده  صادر  را  سال گذشته  ماکارونی  تولید 
است. این یعنی ارز ترجیحی را به کشورهای 
دیگر صادر کرد اگر سال گذشته قیمت خرید 
درست  را   - تومان   ۴۰۰۰  - تضمینی گندم 
از  یکی  نمی افتاد.  اتفاق  این  می کردیم، 
خرید  قیمت  اصالح  بحران  این  راه حل های 
تضمینی گندم است. امسال قیمت ۱۱ هزار و 

5۰۰ تومان را در نظر گرفتیم.

خبر

جنگل های هیرکانی به عنوان یکی از مهمترین بوم سازگان های طبیعی کشور از گذشته در معرض دخالت های متعددی بوده است. اکنون 
نیز برداشت های غیر قانونی و قاچاق با توجه به افزایش قابل انتظار قیمت مقطوعات چوبی با ممنوعیت اجرای طرح های مدیریت جنگل، 
تغییر کاربری در اراضی مجاور جنگل ها، چرای دام و طرح های عمرانی ناسازگار با محیط زیست و اقلیم هیرکانی از مهم ترین تهدیدات پایداری 
جنگل ها است. شکی نیست ادامه روند کنونی منجز به نابودی جنگل های هیرکانی شده و در نتیجه مسائل و مشکالت اقتصادی و محیط 
زیستی متعددی در شمال کشور را به دنبال خواهد داشت. در این بین اختالف آشکار بین بخشی از افکار عمومی  و نظر غالب متخصصان در 
این ارتباط قابل توجه است. در یکسو متخصصان بوم شناس قرار دارند که مسلط به دانش روز و دارای شناخت کافی از وضعیت جنگل های 

هیرکانی هستند و در سوی دیگر افکار عمومی  دغدغه مند در خصوص حفظ جنگل ها قرار دارد.
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دو روز پیش حکم تخلیه 
ساختمان عدالت ۲ به دلیل شرایط 
خطرناک آن از سوی منطقه ۸ 
شهرداری اهواز صادر شده

زیر پوست شهر

»عدالت 2« متروپلی در اهواز که ساکنانش بی خانمان شده اند 
شدن  قربانی  به  که  متروپل  فروریختن 
هم وطنانمان در آبادان منجر شده و هنوز تکلیف 
این  است  نشده  مشخص  آن  مفقود  کارگران 
روزها موجب نگرانی بسیاری از شهروندان شده 
تا مبادا به سرنوشت متروپل دچار شوند. نمونه 
آن ساختمان "عدالت ۲" در اهواز است که مردم 
می گویند متروپل دیگری است. ایسنا در گزارشی 
از ترس خراب  نوشته است ساکنان عدالت ۲ 
شدن ساختمان بر سرشان در گرمای 5۰ درجه، در 

خیابان چادر زده و آواره شده اند.
ساختمان "عدالت ۲" متعلق به تعاونی بیمارستان 

از  یکی  اهواز،  دستگاه   ۳۰۰ منطقه  در  ابوذر 
ساختمان های بدون پایان کار و نیمه کاره است 
که به بهره برداری رسیده و حدود ۸۰ خانوار در آن 
ساکن هستند اما به دلیل شرایط بسیار خطرناک 
ساختمان، حاال چند روزی است که اهالی از ترس 
خراب شدن ساختمان بر سرشان زندگی شان را در 
خیابان می گذرانند.تعدادی از خانواده ها همراه با 
کودکان شان در گرمای ۴9 درجه ظهر اهواز در پارک 
روبه روی ساختمان نشسته اند و نگرانند که مبادا 
ناگهان اتفاقی بیفتد و بالیی بر سر فرزندان شان 
بیاید.ساختمانی که قرار است ۱5۴ واحد در شش 

بلوک داشته باشد، تنها یک راه خروج و یک درب 
دو متری دارد و اهالی می گویند در صورت وقوع 
یک اتفاق، برای فرار از ساختمان فاجعه ای مانند 
فاجعه منا رخ می دهد. زیرسازی این ساختمان 
برای شش طبقه پیش بینی شده بود اما پس از 
آغاز ساخت، دو طبقه دیگر به آن اضافه شده و 
بار ساختمان را سنگین کرده است. عالوه بر این، 
تعداد مغازه های این ساختمان از هشت مغازه به 
۱۶ مغازه افزایش پیدا کرده اند و برای این کار از 

فضای البی ساختمان استفاده شده است.
تمام تاسیسات ساختمان عدالت ۲ ایراد دارد و 

از سوی کارشناسان مراجع مربوطه رد شده اند. 
ساختمان برق صلواتی دارد و از سر و روی آن 
ایمن  به دلیل  اداره گاز هم  آویزان است.  کابل 
نبودن ساختمان و مناسب نبودن لوله های به کار 
برده شده در آن، برای پیشگیری از بروز حادثه، 

مراحل لوله کشی گاز را انجام نداده است.
در پی نشتی آب و آب بندی نشدن دیوارها، مدتی 
پیش پارکینگ منفی یک این ساختمان پر از 
از آن آب  بود و همچنان در جاهایی  آب شده 
وجود دارد؛ وضعیت گل و الی و لجن موجود و 
دیوارهای نم گرفته نشان از حجم آب موجود در 
این ساختمان است. حاال اکثر ستون های این 
ساختمان، فرسوده و ترک خورده و میلگردهای 
آن پوسیده و پودر شده و روی زمین ریخته است.

بنا به گفته اهالی، در قسمت هایی از ساختمان به 
جای میلگرد از توری مرغی استفاده شده است. 
اهالی می گویند پیمانکار ساختمان برخی از ترک 
خوردگی ها را با پالستر پوشانده اما دیگر دیوارها و 
ستون ها هم ترک خورده اند.بخشی از راه پله های 
ساختمان بدون حفاظ هستند، در حفره آسانسور 
و اطراف آن هم چاله و پرتگاه هایی وجود دارد 
که با یک لحظه غفلت، ممکن است خانواده ای 
عزادار شود.حاال ترک خوردگی از ستون ها گذشته 
و دیوارهای برخی واحدهای این ساختمان نیز 
ترک خورده اند. در یکی از منازل، بخشی از دیوار 
به  ترک  تا  کرده اند  را کاشی کاری  ترک خورده 
چشم نیاید اما حاال دیوار کناری آن هم ترک 

خورده است.

احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان خدمات 
قطعا  است:  گفته  تهران  شهرداری  اجتماعی 
چند  مساله ای  خیابان  و  مساله ی کودکان کار 
صورت  به  آنها  از  بخشی  که  است  وجهی 
مورد  سودجویان  نفع  به  و  شده  سازماندهی 
در  دیگری  بخش  و  گرفتند  قرار  استثمار 
کارگاه ها و کارخانه ها تالش و فعالیت می کنند. 
عده ای  نمی کنیم  تبیین  را  مساله ی کار  وقتی 
سوءاستفاده می کنند و عناوینی چون مقابله با 
کار کودک به اشتباه مطرح می شود در حالی که 
مقابله با استثمار کودکان را باید پیگیری کنیم. 
کار جوهره مرد است و از نوجوانی و سن کار این 
موضوع مطرح می شود اما نیاز است که تفکیک 

این مباحث مورد توجه قرار گیرد. الزم در 
این سخنان در حالی از سوی مدیرعامل سازمان 
خدمات اجتماعی شهرداری تهران مطرح شد که 
وزیر کشور نیز سخنان مشابهی در مورد حقوق 

کودکان مطرح کرد. 
مبانی  همایش گفت:   این  در  وحیدی  احمد 
فکری کشورهای غربی در حوزه کودک در قالب 
کنوانسیون جهانی کودک متجلی است که این 
کنوانسیون به مسائل اخالقی و رشد و تعالی 

کودک توجه الزم را ندارد.
وزیر کشور مراقبت از مبانی فکری و عملی در 
حوزه کودک و نوجوان را مهم دانست و سخنان 
خود را اینگونه ادامه داد: سندی که شورای عالی 

رئیس  و  تهیه  کودکان  برای  فرهنگی  انقالب 
جمهوری آن را ابالغ کرده است، سند ارزشمندی 
است که باید مبنای نظری و عملی در این حوزه 

باشد.
ایران در آموزش  اقدام مهم  به  البته  وحیدی 
کودکان افغانستانی اشاره کرد و گفت : به فرمان 
تحصیل  بر  مبنی  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
جمهوری  افغانستانی  اتباع  کودکان  رایگان 
اسالمی ایران با نگاه انسان دوستانه به مسائل، 
تالش دارد کودکان مهاجر مورد تعلیم و تربیت 

گیرند. قرار 
با این حال وزیر کشور تاکید کرد: نگاه غرب به 
حقوق کودک فریبکارانه است. موضوع کار کودکان 

تنها در کنوانسیون جهانی کودک منع نشده است، 
در قوانین داخلی ایران نیز منع شده است . 

قانون کار ایران دستکم ۶ ماده دارد که به صراحت 
در آن استخدام کودکان زیر ۱5 سال را ممنوع 
کرده است. در ماده ماده 79 این قانون آمده 
است :  به کار گماردن افراد کمتر از ۱5 سال تمام 
ممنوع است. البته بحث درباره تعریف کودک 
در ایران همواره محل مناقشه بوده است. با این 
حال همان قانون کار درباره کارگری که سنش 
بین ۱5 تا ۱۸ سال است در ماده ۸۰ به تعریف 
تا ۸۴  مواد 79  است.  پرداخته  نوجوان  کارگر 
قانون کار مفادی در خود دارد که بهتر بود احمد 
احمدی صدر پیش از ایراد سخنرانی و اظهارنظر 
خود آن ها را مرور می کرد. چرا که اساسًا آنچه 
به عنوان مهارت آموزی و یا اصطالحًا آبدیده شدن 
ولو کودکان  استخدام کودکان  با  است  مطرح 
نوجوان متفاوت است و در مجموع این دو مقوله 

با استثمار کودکان متفاوت است.
با این حال مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران در اولین همایش ملی حمایت 
از اطفال و نوجوانان در معرض آسیب و آسیب 
ایفای  دیده اجتماعی )کار و خیابان( بر لزوم 
نقش صحیح مردم و دستگاه های متولی برای 
حل معضل کودکان کار و خیابان تاکید کرد و 
افزوده است : در حوزه کودکان آسیب دیده و در 
معرض آسیب مخاطبانی داریم که آینده سازان 
کشور و نسل آینده افتخارآمیز کشور می توانند 

باشند البته اگر مورد حمایت قرار بگیرند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: 
این  از  هنگامی که چالش های عدم حمایت 
اطفال و کودکان را مورد بررسی قرار می دهیم 
نتیجه قابل تاملی به دست آمد که چرا در حوزه 
کودکان در معرض آسیب با وجود ۱۴ دستگاه 
و  قوانین  اجرای  به  متولی که همگی مکلف 
مقررات حمایت از کودکان کار و خیابان هستند، 
اما در حال حاضر شاهد صحنه هایی هستیم که 
کودکان را در کوچه ها، خیابان ها، کارگاه ها و... در 

کشور مشاهده می کنیم.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری 
تهران همچنین افزوده : با همه گروه های فعال 
و NGO های فعال در این حوزه و همچنین 
به  و  شد  برگزار  جلساتی  بهزیستی  سازمان 
نتایج مثبتی رسیدیم. همچنین در قرارگاه تحول 
اجتماعی میز کودکان کار تشکیل و مشاوره های 
سوال  چند  نهایتا  شد که  دریافت  ارزشمندی 
اساسی شکل گرفت از جمله آنکه آیا ضوابط و 
قوانین در حوزه حمایت کودکان آسیب دیده و در 
معرض آسیب کافی است و یا ناقص است؟ آیا 
همه نهادها و دستگاه ها به وظایف خود در این 
حوزه به درستی عمل می کنند؟ آیا یک روش 
علمی و فنی متکی بر تجربه سال های گذشته 

ارائه شده است یا خیر؟.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری 
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  تهران 

در  فعال   NGO هزار  چند  این که  به  اشاره  با 
هستند، گفته:  فعال  کشور  در  اجتماعی  حوزه 
در حوزه کودکان  تعداد گروه هایی که  تهران  در 
کار فعال می کنند بسیار زیاد است هدف ما در 
قرارگاه و کارگروه ویژه کودکان کار این است که 
به مدل مشخصی دست پیدا کنیم که ضمن 
در  مسئول  دستگاه های  همه  حمایت  جلب 
حقیقت روشی را برای حل مساله آسیب های 
اجتماعی ارائه کند. روز گذشته در این همایش 
هفت کارگروه تخصصی برگزار شد که خروجی 
آن پنل هایی است که امروز صبح و عصر برگزار 
خواهد شد تا در نهایت مدلی ارائه دهیم که یکبار 
به صورت جدی به موضوع کودکان کار و خیابان 

بپردازد.
اینجا عرصه ای است  تاکید کرد:  احمدی صدر 
که مردم و مسئولین به صورت آتش به اختیار 
می توانند عمل کنند. دریای عظیم مردم می تواند 
خود  در  را  اجتماعی  آسیب های  و  مشکالت 
را  نقش حمایتی خود  اگر حاکمیت  حل کند 
به درستی ایفا کند. بی تردید امکان ندارد بدون 
ایفای نقش تکیه گاه توسط حاکمیت این روند 
به درستی طی شود. موفقیت در حوزه کودکان 
کار زمانی محقق می شود که نقش حاکمیت و 
مردم به درستی ایفا شده باشد. ۱۴ نهاد متولی 
که همگی باید تالش کنند در این حوزه وظایف 
خود را به درستی اجرا کنند امروز زمینه ای فراهم 
این  و  بنشینند  یکدیگر  آنها کنار  تا همه  شده 

مشکل را حل کنند.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری 
حوزه  در  افرادی که  همه  از  تاکید کرد:  تهران 
ساماندهی این وضعیت ایده و نظر دارند دعوت 
می کنیم به قرارگاه بیایند و ایده و نظر خود را ارائه 
دهند تا شاهد رشد بیشتر در این حوزه باشیم.
که  است  شده  مطرح  حالی  در  سخنان  این 
تخمین زده می شود بین ۳ تا 7 میلیون کودک 
در ایران مشغول کارند. از سوی دیگر به دلیل 
بحران های متعدد اقتصادی بسیاری از کارگاه های 
زیرزمینی که برای فرار از مالیات یا انجام کارهای 
در  اطالعاتی  می گیرند  به کار  را  سیاه کودکان 
دست نیست. این بخش پنهان کار کودکان به 
جز کودکانی است که ما در چهارراه ها و خیابان ها 
در حال فال فروشی و تکدی گری می بینیم. در 
چنین فضایی که به درستی از کودکان و اقشار 
محروم حمایت قاطعی صورت نمی گیرد پرسشی 
مطرح می شود که آیا بهتر نیست از اظهارنظرهای 
شائبه برانگیز جلوگیری کرد. پرسش دیگری که 
مطرح می شود این است که آیا مدیرعامل یک 
سازمان اجرایی در شهرداری تهران به خوبی به 
موضوع آسیب های اجتماعی، مفهوم کودکی و 
همین طور مفهوم کار کودکان اشراف دارد؟ نکته 
دیگری که پرسشی جدی تر را به دنبال دارد این 
است که اظهارات این مدیر شهرداری تهران به 
شدت جنسیت زده است. از او باید پرسیده شود 

که آیا کار فقط جوهره مرد است.

انتقاد تلویحی وزیر کشور از کنوانسیون حقوق کودک:

نگاه غرب به حقوق کودک فریبکارانه است
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران: با استثمار کودکان مقابله کنیم نه کار آن ها

ساختمان های ناایمن 
قدیمی باید تخریب 

و بازسازی شوند
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  محبت خواه  خلیل 
های  ساختمان  که  کرد  اعالم  تهران  استان 
بازسازی شوند. و  تخریب  باید  قدیمی   ناایمن 
به  اشاره  با  خواه  محبت  ایسنا،   گزارش  به 
با  بافت نه چندان  باال و  با عمر  ساختمان های 
کیفیت، اظهار کرد: این ساختمان ها بر اساس 
طرح تفصیلی شهر باید تخریب و بازسازی شوند.
ضرورت  درباره  رادیویی  برنامه  یک  در  وی که 
سامان دادن به وضعیت ساختمان های ناایمن در 
کشور سخن می گفت، از بازرسی و نظارت عالیه 
اداره راه و شهرسازی استان تهران بر ساختمان 
های نا ایمن ساخته شده یا در حال ساخت خبر 
داد و گفت: این اداره به متولیان ساختمان های نا 
ایمن درباره وضعیت ساختمان آن ها اخطار می 
دهد. مچنین این اداره به شهرداری ها و نظام 
مهندسی های استان تهران اخطار می دهد تا 

موارد ایمنی رعایت شود.

بیش از نیمی از نیروهای 
پلیس تهران مستاجرند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت که بیش از 
نیمی از نیروهای پلیس در تهران مستاجرند.

در  رحیمی  حسین  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
مراسم آغاز عملیات اجرایی ۱۴۱۲ واحد سازمانی 
که صبح دیروز با حضور فرمانده فراجا در مقر 
شد، گفت:  برگزار  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس 
فرامین،  ابالغ  اجرای  در  سعی کردیم  هم  ما 
۲هزار و ۳۰۰ ظرفیت را برای پرسنل در تهران و 
اطراف تهران آماده کنیم. امسال نیز در نهضت 
بودیم  اولین ها  جزو  ما  سازمانی  خانه سازی 
که بالفاصله ظرفیت ها را به معاونت مهندسی 
و پدافند اعالم کردیم. این پروژه امروز افتتاح 
می شود که نگاه آن به معیشت نیروها است.

صدا و سیما صدای 
پلیس را هم درآورد

سردار حسین اشتری از عدم توجه برخی رسانه ها 
و به خصوص صداوسیما به موضوع دستگیری 
انتقاد  ملی  بانک  امانات  صندوق های  سارقان 
کرد و گفت: نیروی انتظامی اقتدار کشور است. 
این  به  با کاری  زنده  برنامه  نبود که در  انصاف 
به  همینجا  من  شود.  برخوردی  چنین  بزرگی 
این  از  باید  تبریک می گویم.  و مردم  همکاران 
حرکات خوب حمایت کرد، ما حتما از این عزیزان 
تقدیر می کنیم.فرمانده کل انتظامی کشور گفت که 
تحقیقات درباره سرقت از صندوق امانات شعبه 
دانشگاه بانک ملی ایران هنوز ادامه دارد و برخی 
ابعاد و زوایای دیگر این سرقت هنوز مشخص 
نشده اما می توان گفت که 9۰درصد پرونده حل 
حسین  سردار  ایسنا،  گزارش  است.به  شده 
از صندوق  به ماجرای سرقت  اشاره  با  اشتری 
امانات شعبه دانشگاه بانک ملی نیز اشاره کرد 
و با بیان برخی جزئیات بیشتر از آن گفت: روز 
دوشنبه که خبر سرقت از بانک مخابره شد، همه 
در هفته های گذشته متروپل  ما  نگران شدند. 
و فوت مردم  ریل  از  آبادان، خارج شدن قطار 
را داشتیم. این خبر نیز نگران کننده هم بود که 
مردم متاثر شدند و افرادی هم که می خواستند 
ببرند،  سوال  زیر  را  اسالمی  جمهوری  اقتدار 
خوشحال شدند. او همچنین تأکید کرد: ما روی 
دقت باال و اطالع رسانی درست تاکید داشتیم و 
تقریبا به اکثر زوایای پرونده دست پیدا کردیم.

 احمد احمدی صدر مدیرعامل 
سازمان خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران گفته است : 
مقابله با استثمار کودکان را باید 
پیگیری کنیم. کار جوهره مرد 
است و از نوجوانی و سن کار 
این موضوع مطرح می شود اما 
نیاز است که تفکیک الزم در این 
مباحث مورد توجه قرار گیرد

|پیام ما | اظهارنظر مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در اولین همایش ملی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض 
آسیب و آسیب دیده اجتماعی )کار و خیابان( درباره کار کودکان بحث برانگیز شده  است. گرچه او سعی کرده بر جمله »مقابله با استثمار 
کودکان باید پیگیری شود« تأکید کند اما به نظرمی رسد باید با او درباره مفهوم و الزامات کودکی صحبت شود. این در حالی است که وزیر 

کشور نیز در این همایش کنوانسیون حقوق کودک را مورد نقد قرار داد. 

|  
رنا

 ای
 |

 

شرکت آب منطقه ای تهران

فراخوان مزایده عمومی
انتفاع( از الیروبی و بستر سازی  شرکت آب منطقه ای تهران در نظر دارد خدمات بهره برداری منافع حاصل )حق 

حوضچه های تغذیه مصنوعی پاکدشت را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ذیصالح واگذار نماید. لذا کلیه شرکتهای دارای پروانه اهلیت معدنی 
یا صنایع معدنی معتبر از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران می توانند جهت اطالع از شرایط مزایده و دریافت اسناد 
ارجاع کار با شماره فراخوان 5000001025000001 به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به 

ارائه پیشنهاد خود با رعایت موارد ذیل اقدام نمایند: 

۱-  مبلغ پایه مزایده معادل 50.750.000.000 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مزایده معادل2.537.500.000 ریال و طول دوره بهره برداری 

۱۲ماه شمسی می باشد.  ۲-  برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بوده و کلیه مراحل فرایند مزایده 

شامل دریافت اسناد مزایده، ارائه پاکتهای پیشنهاد و رمزگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه یاد شده انجام خواهد شد لذا کلیه شرکت 

کنندگان در مزایده می بایست صرفًا ظرف مهلت های تعیین شده در پایگاه مذکور و با استفاده از امضای الکترونیکی نسبت به ثبت پیشنهاد 

خود اقدام نمایند. ۳-  متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با دفتر ثبت 

نام به شماره های 88969737 و 85193768 و یا مرکز پشتیبانی سامانه به شماره 1456 تماس حاصل نمایند. ۴- مزایده گران میتوانند 

جهت دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه به سایتهای اطالع رسانی به نشان www.iets.mporg.ir, www.thrw.ir مراجعه نموده و یا 

با شماره 88952163)دستگاه مناقصه گزار( تماس حاصل نمایند.
تاريخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۲۴- تاريخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۳/۲5

شناسه آگهی : ۱۳۳۳۶۲5 م الف ۱۰75

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی  مجدد یک مرحله ای 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه  واگذاری مدیریتی ونگهداری 
مدت  به  را   1401/03-2- ت-پ  شماره  به  پاستوربم  بیمارستان  والکتریکی  مکانیکی  تاسیسات  راهبری 
یکسال شمسی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه 1401/04/23 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 09:00 روزچهار شنبه مورخ 1401/04/08
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11:00روزچهارشنبه مورخ 1401/04/08

بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رجائی  شهید  بلوار  بم  آدرس   : فیزیکی  بصورت  )الف(  پاکت  ارائه  مکان 
دبیرخانه حراست- تلفن 44344601-034 و44340316 -034

۱40۱/3/24  - پیاپی 23۱۱

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی بم 

واگذاری مدیریتی ونگهداری راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان پاستوربم

شناسه آگهی : ۱۳۳۴9۶۱

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ......۱۴۰۰۶۰۳
۰۱۰۶۰۰۰۰۸۸7........ هیات اول / موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا کیوانی پور فرزند علی بشماره شناسنامه 
59۰  ششدانگ  یک  قطعه زمین با بنای احداثی در آن  به مساحت ۴۰۰۰۰ متر مربع 
از پالک شماره 9۲ اصلی واقع در تقی آباد به موافقت اداره جهاد کشاورزی به شماره  

۱۴۰۱/۲۲۰/7579  مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ بخش حوزه ثبت ملک ورامین  
خریداری از خدابخش بختیاری  محرز گردیده است. لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بد بهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۱/۰۳/۰9- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۳/۲۴

114ث/ م الف-شناسه آگهی: 1326801
محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲۳۱۱   | سه شنبه  ۲۴ خرداد ۱۴۰۱  |4 پیام  ایران

همدان 

بحران  مدیریت  اداره  رییس  و  ستاد  دبیر  روحی  بیتا   
شهرداری همدان، در خصوص ویژگی های یک شهر تاب آور 
گفت: شهر تاب آور شهری است که با کمترین میزان بالیا 
مواجه می شود و  مردم در مکان هایی با زیرساخت هایی که 
از قوانین ساختمانی معقول پیروی کند، زندگی  می کنند.
همسویی  و  مشارکت  را  تاب آور  شهر  عینی  نمود  او 
شهروندان و مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: در این 
خانه سازی های  از  مناسب  اراضی  علیرغم کمبود  شهرها 
بی قاعده بر روی دشت های سیل خیز و زمین های شیب دار 
مدیریت  اداره  رییس  و  ستاد  می شود.دبیر  جلوگیری 
بحران شهرداری همدان با اشاره به مسئولیت شهرداری ها 
در موضوعات تاب آورسازی گفت: شهرداری های پاسخگو 
که دغدغه شهرنشینی پایدار را دارند؛ قبل، حین و پس 
از یک رویداد طبیعی و غیرطبیعی ناگوار خود را ملزم به 
تأمین منابع الزم جهت توسعه ظرفیت های مدیریت و 

می دانند.  سازماندهی 
با اشاره به ضرورت درک بالیا و تهدیدات توسط  روحی 
شهرداری ها و مردم در کاهش خطرپذیری عنوان کرد: ایجاد 
بانک اطالعات محلی توسط مدیریت شهری و شهروندان 
در مورد تلفات بالیای طبیعی و مخاطرات و افرادی که در 
ارزنده ای  اقدام  دارند،  قرار  و آسیب  معرض خطرپذیری 

است که در مدیریت بحران بسیار کارگشاست. 
او با اشاره به اینکه در یک شهر تاب آور قدرت تصمیم گیری 
با مشارکت شهرداری ها و مردم و  و برنامه ریزی شهری 
براساس دانش محلی و بومی، ظرفیت ها و منابع موجود 

صورت می گیرد، عنوان داشت: با اتخاذ تدابیر پیش بینانه و 
به کارگیری فناوری های هشداردهنده و نظارت سریع عالوه 
بر حفظ زیرساخت ها، اموال عمومی و خصوصی، زیان های 
جسمی و اجتماعی ناشی از حوادث  و مخاطرات طبیعی 
یا انسانی به حداقل می رسد.روحی در خصوص ویژگی های 
شهر تاب آور بعد از وقوع بحران ها گفت: شهر تاب آور توانایی 
مقابله سریع، اجرای راهکارهای بازیابی فوری و بازگرداندن 
سریع خدمات اساسی و از سرگیری فعالیت های اجتماعی، 

نهادی و اقتصادی پس از حوادث را در اختیار دارد.
این مقام مسئول در حوزه مدیریت بحران شهرداری همدان 
در مورد علت انتخاب مدل تاب آورسازی شهر همدان گفت: 
در راستای عملیاتی کردن اصول تاب آورسازی شهرها  در 
کلیه ی کشورها، شهرها به صورت مستقل بررسی شدند که 
در مدل همدان روستاها، شهرها، شهرستان ها و در نهایت 
کشور به صورت  یک سیستم بهم پیوسته و مرتبط با هم در 
نظر گرفته شده است که سند تاب آور سازی شهر همدان با 

تعریف  5۰۰ طرح و 5۰ فرآیند تدوین شده است.
و  اعتماد  افزایش  آینده نگری،  نظیر  شاخص هایی  او 
انطباق   منابع،  بهینه سازی  و  تمرکززدایی  مشروعیت، 
فرآیند ها با استانداردها و شیوه های بین المللی،  قرارگیری 
تاب آوری در اولویت مدیریت شهری، انجام  پژوهش های 
راستای  در  اطالعات  و  داده ها  به  دسترسی  و  کاربردی 
کاهش خطر پذیری و افزایش ظرفیت ها و توانمندی های 
مدیران، کارشناسان و شهروندان را از جمله عوامل انتخاب 

این مدل برشمرد.

مدل تاب آوری شهرداری همدان گامی 
به سوی مشارکت شهروندان

 رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به آغاز برداشت توت فرنگی 
در مزارع استان گفت: ساالنه ۲۳9 تن توت فرنگی گلخانه ای در استان تولید و روانه 
بازار می شود.اکبر کرامتی در گفت و گو با ایسنا افزود: در سطح استان ۱۰ واحد 
گلخانه ای توت فرنگی به مساحت ۲.۱۸ هکتار با سیستم هیدروپونیک وجود دارد و 
محصول تولیدی این گلخانه ها اغلب در بازار داخلی مصرف می شود که امسال از 
لحاظ مساحت و تولید، از افزایش ۳ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است.
وی با بیان اینکه گلخانه های توت فرنگی استان اغلب در شهرستان ارومیه متمرکز 
هستند، ادامه داد: عملکرد این گلخانه ها بسیار خوب است و ارقام کشت شده در 
این گلخانه ها کاماروسا، سابرینا ، آلبیون و گاویتا است.رییس جهاد کشاورزی استان 
با اشاره به اینکه در این واحدهای گلخانه ای برای ۲۲ نفر به صورت مستقیم و ۴۴ 
نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی شده است، ادامه داد: تولید توت فرنگی در 
گلخانه نسبت به فضای باز عملکرد باالیی دارد و محصول تولیدی دارای کیفیت عالی 
و عاری از آفات و بیماری است.کرامتی اضافه کرد: به دلیل تولید خارج از فصل 
توت فرنگی های استان به قیمت باالیی به فروش می رسد و کشت توت فرنگی در 

گلخانه از جمله محصوالت گلخانه ای است که توجیه اقتصادی باالیی دارد.

شهردار بندر بوشهر از راه  اندازی بازار ماهی و میگو در کنار ساحل این بوشهر 
خبرداد. حسین حیدری اظهار کرد: در شهر بوشهر چندین مکان عرضه ماهی 
و میگو وجود دارد که این روند مشکالتی را در سطح شهر ایجاد کرده است که 
در طرح ساماندهی بازار ماهی و میگو برخی حتی حاضر به جابه جایی از مکان 
فعالیت خود نیستند که در چنین شرایطی تصمیم براین شد با خرد جمعی مکان 

مناسبی برای بازار ماهی و میگو در بوشهر در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: نازیبایی محیط شهری، تهدید سالمت مردم و ورود جانوران موذی 
در اثر فعالیت پراکنده مراکز عرضه آبزیان اعتراض شدید مردم و مطالبه گران 
اجتماعی را به دنبال داشته است که درخواست آن ها بسیار به جا و منطقی است.
باشد و  باید در کنار دریا  راه اندازی چنین مرکزی  شهردار بوشهر تصریح کرد: 
عالوه بر داشتن پارکینگ، شرایط مورد نیاز برای دفع آب های سطحی در آن نیز 

فراهم شود.
حسن احمدی مدیر شیالت شهرستان بوشهر نیز بیان کرد: حیات و پویایی شهر 
بوشهر به فعالیت مراکز عرضه ماهی و میگو است که در این راستا باید نسبت  به 

ساخت مرکزی در خور مردم این شهر اقدام شود.

همزمان با هفته محیط زیست، بسته آموزشی زیست محیطی شامل دو عنوان 
و  با حضور مسئوالن محیط زیست  آموزشی،  لوح فشرده  دو حلقه  و  کتاب 

آموزش و پرورش استان قم رونمایی شد.
همزمان با هفته محیط زیست، بسته آموزشی زیست محیطی شامل دو عنوان 
و  با حضور مسئوالن محیط زیست  آموزشی،  لوح فشرده  دو حلقه  و  کتاب 

آموزش و پرورش استان قم رونمایی شد.
محسن رمضان بیگی معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان 
قم در  مراسم رونمایی از بسته آموزشی زیست محیطی که در سالن همایش 
های اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد، گفت: مسأله حفظ 
محیط زیست، برای دیروز و امروز نیست، مسأله ای همیشگی است که باید 

در میان آحاد جامعه نهادینه شود و همه نسبت به آن آگاهی داشته باشند.
 رمضان بیگی با بیان اینکه آموزش های زیست محیطی باید از درون خانواده 
ها آغاز شود، فضای دانش آموزی را بهترین مسیر برای فرهنگ سازی زیست 
محیطی در جامعه دانست و گفت: قطعا امروز همه می دانند که با کم توجهی 

و غفلت از محیط زیست، با چه مشکالت شدیدی مواجه می شویم.

تولید 239 تن توت فرنگی گلخانه ای 
در آذربایجان غربی

راه اندازی بازارچه آبزیان 
در کنار ساحل بوشهر 

رونمایی از بسته آموزشی محیط زیست
 برای پیش دبستانی ها در قم 

| آذربایجان غربی | | بوشهر | | قم  |

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان گلستان:

نیروی انسانی مهم ترین 
عامل یک سازمان است 
حمزه  گلستان-  مومنی،  حبیبه  سیده 
حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل  کرایلو 
استان گلستان ضمن بازدید از کارگاه های 
آموزشی با کارکنان و مربیان مراکز آموزش 
آبادکتول  علی  شهرستان  حرفه ای  و  فنی 

و گفتگو کرد. دیدار 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش 
حمزه  گلستان،  استان  حرفه ای  و  فنی 
انسانی  این دیدار گفت: نیروی  کرایلو در 
یک  عامل  ارزشمند ترین  و  مهم ترین 
بدون  سازمانی  هیچ  و  است  سازمان 
حتی  و  ندارد  مفهوم  انسانی  نیروی 
فناوری های  ظهور  و  تکنولوژی  پیشرفت 
جدید هم نتوانسته نقش و اهمیت نیروی 

کند. کم رنگ  سازمان  در  را  انسانی 
در  مربیان  و  مشارکت کارکنان  افزود:  او 
تصمیمات باعث افزایش بهره وری و حس 
مسئولیت می شود و می توانیم با همفکری 
و تعامل مشکالت موجود را برطرف کنیم.
همه  کرد:  بیان  همچنین  کرایلو  دکتر 
سازی  تسهیل  جهت  در  باید  ساختارها 
امکانات و شرایط برای مربیان باید شکل 
بگیرد تا مربیان دغدغه ای به جز آموزش و 
باشند. نداشته  ماهر  انسانی  نیروی  تربیت 
مراکز  مربیان  گفت:  دیگر  بخشی  در  وی 
کارت،   ID موضوعات  استان  آموزشی 
آزمون آزمونگران و سامانه »سام« را جدی 
باشند. داشته  را  الزم  مشارکت  و  بگیرند 

استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
طرح های  کرد:  اظهار  ادامه  در  گلستان 
نخلستان و »کهاد« ویژه فارغ التحصیالن 
به  توجه  با  دانشجویان  و  دانشگاهی 
ظرفیت های خوبی که در شهرستان علی 
قوت  تمام  با  باید  دارد  وجود  آبادکتول 

شود. اجرا 

شکار یک راس بز  وحشی 
در شیرکوه 

شکار  عامالن  با  یزد-  مقدم،  صادقی 
پناهگاه  منطقه  در  وحشی  بز  راس  یک 
حیات وحش شیرکوه برخورد شد. ماموران 
یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست 
قبل  و کنترل  طی گشت  تفت  شهرستان 
شکارچیان  حضور  متوجه  آفتاب  طلوع  از 
به  بالفاصله  که  شده  التاریک  منطقه  در 
برای  دستگیری  و  پرداخته  آن ها  تعقیب 
رئیس  منطقه کمین کردند.  در  متخلفین 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره 
طرف  از  متخلفین  هویت  گفت:  تفت 
تعقیب  تحت  و  شده  شناسایی  ماموران 

گرفتند. قرار  قانونی 
یک  الشه  رابطه  این  در  افزود:  شمسایی 
و ضبط  بز وحشی شکار شده کشف  راس 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس  شد. 
کوهنوردان  از  تشکر  ضمن  تفت  شهرستان 
و دوستداران طبیعت خواستار حمایت همه 
تخلفات  از  جلوگیری  درخصوص  جانبه 
شکار  تخلفات  ویژه  به  محیطی  زیست 
وحش  حیات  پناهگاه  منطقه  در  صید  و 

شد. شیرکوه 

به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی حفاری ایران، 

مریم حمیداوی با گرامیداشت 
هفته جهانی محیط زیست  
۱۶ تا۲۲ خرداد ماه، افزود: 

عالوه بر کاشت نهال و انواع 
درختچه با هدف افزایش 

سرانه فضای سبز در ادارات 
ستادی و مجموعه های 

کارگاهی شرکت در مناطق 
عملیاتی در نقاط مختلف 

کشور، برنامه های متعددی در 
دستگاه های حفاری برگزار شد

زنجان- مشاور دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های 
آبخیزداری گفت:  و  منابع طبیعی  سازمان  مردمی 
به گستردگی و اهمیت عرصه های منابع  با توجه 
طبیعی و لزوم مشارکت مردم در حفظ، احیاء و 
توسعه این عرصه ها، مدیریت پایدار منابع طبیعی 

با مشارکت مردم تحقق می یابد.
حسین علی متولی با بیان اینکه حفظ آب، خاک 
و پوشش گیاهی راه حل برون رفت از چالش های 
منابع طبیعی است، اظهار کرد: بحران آب، بحران 
خاک و تغییرات اقلیمی از چالش های مهم منابع 
خاک  آب،  حفظ  و  بوده  محیط زیست  و  طبیعی 
به شمار  این چالش ها  راه حل  و پوشش گیاهی 
می رود و درست است که سازمان جنگل ها متولی 
آن است اما امروز حفاظت از منابع طبیعی وظیفه 

همه مردم  است.
و  منابع طبیعی  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  زنجان،  استان  آبخیزداری 
حفظ  برای  اجتماعی  مسئولیت پذیری  با  باید 
کارهای  کشور  در  گیاهی  پوشش  و  آب  خاک، 

و  زیستی  امنیت  افزود:  دهیم،  انجام  موثری 
با منابع  آینده  انسان ها و نسل  امنیت غذایی ما 
طبیعی گره خورده است. وقتی تا این میزان، این 
و حفظ  توسعه  در  باید  دارد، پس  اهمیت  منابع 

باشیم. کوشا  طبیعی  منابع 
ادامه داد: برای دستیابی به توسعه  این مسئول 
باید به گونه ای در اجرای  پایدار در منابع طبیعی 
کنیم  عمل  توسعه ای  و  عمرانی  طرح های 
و  طبیعی  منابع  متوجه  تخریب  کم ترین  که 
به حفظ آب،  ما نسبت  محیط زیست شود. همه 
خاک و پوشش گیاهی این کشور مسئول هستیم 
منابع طبیعی یک مسئولیت  از  امروز حفاظت  و 

است. اجتماعی 
وی حفظ منابع طبیعی را کاری خداپسندانه و در 
و  دانست  بین المللی  و  ملی  تکلیفی  حال  عین 
خاطرنشان کرد: امروز اگر به منابع طبیعی آسیبی 
وارد شود، قطعًا خسارت آن به همه ما برمی گردد 
و بنابراین مسئولیت پذیری برای حفظ این منابع 

حیاتی بر عهده همه ما است.

ملی  زیست شرکت  محیط   شرکت ها- سرپرست 
حفاری ایران گفت: این شرکت با اولویت قرار دادن 
زیست،  مقررات سازمان حفاظت محیط  و  ضوابط 
زیستی  محیط  فرهنگ  ارتقای  به  ویژه ای  توجه 

دارد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، 
مریم حمیداوی با گرامیداشت هفته جهانی محیط 
ارتباط  این  در  افزود:  ماه،  خرداد  تا۲۲   ۱۶ زیست 
فایل های  تهیه  نظیر  مختلفی  فرهنگی  اقدامات 
شد  و..انجام  پوستر  پاورپوینت،  شامل  آموزشی 
سامانه  در  بهره برداری کارکنان  و  استفاده  برای  و 
اظهار  وی  شد.  ارسال  و  بارگذاری  اداری  مکاتبات 
انواع  و  نهال  کاشت  بر  عالوه  همچنین  کرد: 
در  سبز  فضای  سرانه  افزایش  هدف  با  درختچه 
ادارات ستادی و مجموعه های کارگاهی شرکت در 
مناطق عملیاتی در نقاط مختلف کشور، برنامه های 

شد. برگزار  حفاری  دستگاه های  در  متعددی 

داوطلبانه  و  خودجوش  اقدامی  در  داد:  ادامه  او 
در  مستقر  فتح   ۸۱ حفاری  دکل  اردوگاه  کارکنان 
نفت خیز  مناطق  گستره  در  مارون  نفتی  میدان 
و  درخت کاری  و  نهال  خرید  به  مبادرت  جنوب 
آن  اردوگاه  و  حفاری  دستگاه  پیرامون  کاشت گل 

کردند.
حفاری  ملی  شرکت  زیست  محیط  سرپرست 
زیرمجموعه  وی  مسئولیت  تحت  واحد  که  ایران 
مدیریت HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 
با  شرکت  این  میان  داد:  توضیح  است،  شرکت 
خوزستان  در  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
که  استان هایی  دیگر  و  استان  شهرستان های  و  
هم  دارند،  فعالیت  و  استقرار  حفاری  دستگاه های 
مستمر  مشترک  نشست های  و  همکاری  افزایی، 
محیط  حفظ  در  همکاری ها  این  و  است  برقرار 
مناطق  هوای  و  خاک  آب،  بخش های  در  زیست 

است. بوده  توجه  مورد  و  موثر  بسیار  پیرامونی 

تحقق مدیریت پایدار منابع طبیعی زنجان با مشارکت مردم 

توجه شرکت ملی حفاری ایران به ارتقای فرهنگ  محیط زیستی

مشاور دفتر آموزش، ترویج و 
مشارکت های مردمی سازمان 

منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: 
با توجه به گستردگی و اهمیت 
عرصه های منابع طبیعی و لزوم 
مشارکت مردم در حفظ، احیاء 

و توسعه این عرصه ها، مدیریت 
پایدار منابع طبیعی با مشارکت 

مردم تحقق می یابد

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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۰۸۰۰۰۳5۰ 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 حسن ضیائی هنجروئی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۲۶۸ صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 5۴۳.۱5 مترمربع از پالک 75۶۱ اصلی واقع 
در زرند بلوار فردوس کوچه شهید یزدانی 7 خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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 ۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۳/۲۴
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۴/۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
تحدید حدود ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام 7۱/۱۱ سهم مشاع از 
۱۲۰ سهم ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است به مساحت ۳7۰۰ متر مربع 
دارای پالک ۱7۳ فرعی از ۲۰۶ اصلی واقع در اراضی دودانگه بخش ۳ حوزه ثبتی گرگان ملکی شرکت 
شالیکوبی دشت نشاء گلستان در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ آدرس گرگان کیلومتر 
۱۰ جاده گرگان – گنبد بعد از خط دودانگه کد پستی ۴9۳5۱7۴۳5۱ به عمل خواهد آمد از این رو 
چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی 
روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت 
شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
ثبت تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور 

سند مالکیت خواهد نمود .    
تاریخ انتشار سه شنبه : مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴                                                          

م الف : ۱۱۲55                                                         
حجت هللا تجری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان
 از طرف محمد امین صافی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی(    

 به موجب پرونده های اجرائی کالسه9۶۰۰۶۳9 
یک قطعه خانه نوع ملک طلق به پالک ثبتی 
۱۶ فرعی از۱۸۶7  اصلی واقع در بخش 9 
حوزه ثبت ملک رفسنجان استان کرمان به مساحت 7۸۶.9 
مترمربع به آدرس: رفسنجان خیابان شهید میرافضلی پالک 
فرشته  بنام  77۱۴۸۱۳5۳۴ که  پستی  ۱۰۶ کد  شهرداری 
حسینی رنجبر فرزند سید مهدی شماره شناسنامه ۱۲۲۴۳ با 
جزء سهم ۶ از کل سهم۶ به عنوان مالک شش دانگ عرصه 
و اعیان با شماره مستند مالکیت 5۸۲۸ تاریخ ۱۳9۱.۱۱.۳۰ 
موضوع سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی ۱9۲۲5۰ که 
در صفحه ۴۶دفتر امالک جلد۱۴7 ذیل شماره۲۱95۲ ثبت 
گردیده است .و طبق سند رهنی ۱۳۱5۰ دفترخانه رفسنجان۸7 
در قبال مبلغ ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به حروف دو میلیارد و 
ششصد میلیون ریال در رهن بانک  شهر شعبه رفسنجان می 

باشد حدود ملک عبارت است از 
شماال: در دو قسمت اول دیواریست مشترک به طول ۱5 متر 
به شماره ۱9 فرعی دوم دیواریست مشترک بطول۶.5۰ متر 

به شماره ۲۰ فرعی 
شرقا: مرزیست  اشتراکی به طول۳۶ متر به شماره ۱5 فرعی

 جنوبا: درب ودیواریست  به طول۲۱.5۰ به پیاده رو خیابان
غربا : در دو قسمت اول دیواریست به طول 7.۲۰ متر به کوچه 
بن بست  دوم دیوار به دیوار به طول ۳۰ متر به شماره۴59 

فرعی 
پالک  دادگستری  رسمی  هیات کارشناسان  نظر  طبق  که 
بخش  دو  شامل  مربع  متر   ۴5۸.5 اعیانی  دارای  فوق 
۳۰۰متر مربع مسکونی و ۱5۸.5۰متر مربع تجاری که ملک 
فوق ساختمانی است در یک طبقه  دارای اسکلت مختلط) 
آجری و فلزی( با شناژ های قائم و افقی، سقف طاق ضربی، 
دیوارهای داخلی و سقف ها دارای پالستر گچ  سفید ساده 
ابزار گلوئی، رنگ  آنها  ابزار کرکرهای و اطراف  ، سقف ها 
خارجی  ،نماهای  موکت  و  موزاییک  پوشش کف  آمیزی، 
سیمانی طرح رومی،فاقد  محوطه سازی با قدمت ساخت 
بیش از ۲۰ سال بر روی ملک فوق امتیازات آب و برق و 
تلفن معرفی  گردید. بخش تجاری شامل سه دهنه تجاری 
که ساختمانی است با مصالح بنایی بدون شناژ های قائم 
و افقی و سقف طاق ضربی و  قدمت ساخت بیش از ۳۰ 

سال دارای انشعابات آب و برق و گاز و دارای پایان کار با 
شماره  ۸7.۴9۴ ۱۳۸7.۰7.۱۳ فاقد  مهندس ناظر و عدم 
با مقررات ملی ساختمان که طبق نظریه هیات  مطابقت 
کارشناسی پالک فوق به مبلغ ۱۲.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )دوازده 
میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی شده است. پالک 
فوق از ساعت 9 الی ۱۲روز  شنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۱۱ در واحد 
اجرای اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان  واقع در بلوار 
شهید حمید شریفی از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ ۱۲.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )دوازده میلیارد وپانصد 
میلیون ریال(  شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 

فروخته می شود .
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش 
پایه کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده)۱۰(  پرداخت  به  منوط 
به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است، برنده مزایده مکلف است مابه 
از تاریخ  التفاوت مبلغ فروش ظرف مدت پنج )5( روز 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب   سپرده ثبت 
به حساب  و  نبوده  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند  واریز 
فروش  عملیات  صورت  این  در  شد،  خواهد  واریز  خزانه 
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد، چنانچه 
با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد  روز تعیین شده 
از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل 
خواهد شد طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در 
مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ ۱۰ درصد 
قیمت ملک در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند 
ضمنا بدهی های مربوطه اعم از حق انشعاب و اشتراک 
و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
که اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد 
صورت  در  مزایده   برنده  و  است  مزایده  برنده  عهده  به 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
و  عشر  نیم  شد.  خواهد   مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد 
انتقال  تنظیم سند  و  نقدا  وصول می گردد  مزایده  حق 
موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی و شهرداری و 

غیره خواهد بود.
مورخ   شنبه  سه  روز   : نوبت  یک  در  آگهی  چاپ  تاریخ   

 ۱۴۰۱.۰۳.۲۴
علی خسرو انجم- مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
شماره ۸۱7-۱۴۰۱ و رای شماره ۸۱۸-۱۴۰۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱  هیات به 
کالسه پرونده شماره ۱۶۰-۱۴۰۰ و ۱59-۱۴۰۰  موضوع قانون تعیین 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
فرزند  ایزانلو  مجید  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
رمضانعلی بشماره شناسنامه ۲۶7۲ صادره از بجنورد و آقای هادی 
مرزی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۶ صادره از بجنورد هر یک 
به مساحت  باب ساختمان  از ششدانگ یک  دانگ  به نسبت سه 
اراضی  در  واقع  اصلی   ۱۲9 از  فرعی   ۳ از پالک  مترمربع   ۱۸7.۱5

محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  بجنورد  دو  بخش  ملکش 
منظور  به  لذا  است.  قلی محرز گردیده  آدینه  فرزند  علی ملکشی 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
اخذ  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه  مدت دو 
دادخواست  اعتراض،  تاریخ تسلیم  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۰9-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۳/۲۴

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین  نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 
افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد:
 بخش یک بجنورد

به  اصلی  از ۲9۸۸  فرعی   ۱ پالک  از  قدیمی  خانه  یکباب  ۱- ششدانگ   
مساحت 97/۴۳ متر مربع ابتیاعی خانم فاطمه ابراهیمی از محل مالکیت 
رسمی یدهللا لنگری برابر رای شماره ۰۸۰5 - ۱۴۰۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰9 - 

کالسه ۰۰۰9 – ۱۴۰۰ 
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای 

اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند 
معترض گواهی  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  صورتی که  در 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
دوم:  نوبت  انتشار  -تاریخ     ۱۴۰۱/۰۳/۲۴: اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

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

شماره : 29/۱40۱/۱3972- تاریخ: ۱40۱/03/۱9
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و امالک  خراسان شمالی

علی اوسط رستمی رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1323978

اکبر اقبالی - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
شناسه آگهی : 1332791  

نوبت دوم

نوبت اول
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

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

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

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

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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آوارگی در ساختمان عدالت
ساختمان »عدالت ۲« متعلق به تعاونی بیمارستان ابوذر در منطقه ۳۰۰ دستگاه اهواز، یکی از ساختمان های بدون پایان کار و نیمه کاره است که به بهره برداری رسیده و حدود ۸۰ 
خانوار در آن ساکن هستند اما با توجه به شرایط بسیار خطرناک ساختمان، حاال چند روزی است که اهالی از ترس خراب شدن ساختمان بر سرشان، زندگی شان را در خیابان 

می گذرانند. عکس از علیرضا محمدی

عکس:  ایسنا

|  خانه پیرنیا |
خانه تاریخی پیرنیا به عنوان یکی از مهمترین 
مساکن سنتی شهر نایین الگوی مهم معماری 
و هنری خانه های تاریخی منطقه و کویر مرکزی 

می گردد. محسوب  ایران 
به گزارش سایت کویرها و بیابان های ایران، این 
اجزاء  از  و  بوده  صفویه  دوران  به  متعلق  خانه 
متعدد،  داالن های  ورودی،  جمله  از  مختلفی 
اتاق  شاه نشین،  ایوان  غالمگردش،  هشتی، 
نشیمن، گودال باغچه، باغ و بخش های مختلف 
مجموعه  از  بنا  این  است.  شده  تشکیل  دیگر 
خانه های متعددی تشکیل می شده که هرکدام با 
کاربردی متفاوت و مخصوص ساخته شده است.
این خانه به عنوان خانه حاکم نایین بوده و در ابتدا 
شخصی به نام قاصی نورالهدی در این خانه زندگی 
می کرده و در دوره قاجار به خاندان پیرنیا رسیده و 
شخصی به نام میرزا احمد خان پیرنیا حاکم نائین 
ویژگی  مهمترین  می کرده.  زندگی  خانه  این  در 
نقاشی های  وجود  پیرنیا  تاریخی  خانه  هنری 
دیواری و گچبری های بسیار زیبای آن که در ایوان 

مخصوص  اتاق  و  تشریفات  اتاق  نشین،  شاه 
حاکم است. ترکیب تزئینات معماری و گچبری ها 
و نقاشی ها، زیبائی زایدالوصفی را به تصویر کشیده 
است . از دیگر تزئینات این بنا می توان به تزئینات 
معماری کاربندی ها، یزدی بندی ها، رسمی بندی ها 
درقسمت های  موجود  درنقاشی های  اشاره کرد. 

مختلف این بنا نقوش گیاهی، هندسی، گل و مرغ، 
اژدها و حیوانات مختلف زیبایی آن را دو چندان 
نموده است. یکی از بخش های مهم این بنا، وجود 
به  بوده که  حیاط  مرکز  در  باغچه  فضای گودال 
عنوان تابستان نشین خانه و به جهت دسترسی به 

آب قنات حفر شده است.

سال گذشته روزنامه پیام ما در ۲۴ خرداد ماه گزارشی با عنوان »دام های 
روستاییان قربانی پساب پتروشیمی« منتشر کرد که در آن خبر می داد 
پتروشیمی مسجدسلیمان با انحراف مسیر پساب باعث مرگ ۱۲۰راس 
گوسفند دیگر روستاییان شده است. همچنین گزارشی با عنوان »رقابت دو 

ایالت استرالیا برای مقابله با پالستیک« در این شماره منتشر شد.

| چگونگی آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان)3( |
درخت کاری یکی از شیوه های اثربخش در آموزش حفاظت از محیط زیست 
است. با این کار بین محیط زیست و کودک ارتباط خوب و مثبتی برقرار 
پیدا  طبیعت  با  بیشتری  آشنایی  تنها  نه   درخت کاری  با  بچه ها  می شود. 

می کنند، بلکه در یک مدت کوتاه خواص سبزیجات را نیز می فهمید.

برابر منی اّما مجال دم زدنت نیست

خموشی ات همه فریاد و خود به  لب سخنت نیست

 

چه کرده ای؟ چه ستم کرده ای به خویش که دیگر

چنان گذشته  ی شیرین، لبی ِشکرِشکنت نیست؟

 

هوا چرا همه بوی فراق می دهد امروز

تو تا همیشه گر از من سِر جدا شدنت نیست؟

 

همیشه راه دل از تن جداست در سفر جان

دلت مراست ــ تو خود گفته ای ــ اگر بدنت نیست؟

 

چه غم! نداشته باشم تو را که در نظر من

سعادتی به جهان، مثل دوست داشتنت نیست

 

من و تو هر دو جدا از همیم و هر دو بر آنیم

که یار غیر توام نه٬ که یار غیر منت نیست

 

همیشه های مشامم! شمیم زلف تو دارد

تو با منی و نیازی به بوی پیرهنت نیست

این پرنده ، ۴۱ سانتیمتر طول دارد و تقریبا هم حسین منزوی
اندازه ی پرستو دریایی تک زرد، اما از نظر پر و بال 
شبیه پرستو دریایی کاکلی بزرگ است. منقار نازک 
و کشیده به رنگ زرد نارنجی، روتنه خاکستری، 
دم و دمگاه خاکستری کمرنگ و کاکل پس سر 
سیاه است، که تابستان ها، تارک و پیشانی را نیز 
دربرمی گیرد. در بیشتر اوقات سال، پیشانی سفید 
به  نارنجی کمرنگ مایل  است. زمستان ها، منقار 
زرد و تارک و کاکل سیاه بوده و رگه های سفیدی 
در آن دیده می شود. پرنده ی جوان شبیه پرستو 
دریایی کاکلی بزرگ جوان است، با این تفاوت که 
روی بال ها نوار تیره رنگ و وسط بال ها خاکستری 
کمرنگ تر و منقار زرد خاکستری است و لکه ی 

تیره ی داخل بال ها تا اولین بهار باقی می ماند. 
پرواز،  در  بال ها  و  زیباست  و  سبک  پروازش 
نسبت به پرستو دریایی تک زرد، اندکی به مرکز 
بدن نزدیکتر است وعمدتا منقارش را افقی تر نگه 
و جزایر  دریاها  در سواحل  پرنده  این  می دارد. 
داخل دریا به سر برده و روی شن  ای ساحل یا 
ساحل شنی جزایر داخل دریا تولید مثل می کند. 
مناسب  مناطق  در  و  بومی  به صورت  ایران،  در 
زیستگاهی اش نسبتا فراوان بوده و تولید مثل 

نیز می کند.
جمع آوری  از  باید  پرنده  این  از  حفاظت  برای 
تخم های آن در هنگام تولید مثل در جزایر خلیج 
فارس جلوگیری کرد. / کویرها و بیابان های ایران

پرستو دریایی کاکلی کوچک

در  سانتاگ  سوزان  چشمه/  انتشارات: 
مقدمه کتاب آوای کوهستان می نویسد: 
از  است  پر  که  ژاپن،  ادبیات  »در 
یاسوناری  معشوق صفت،  نویسندگان 
کاواباتا استواری یک پدر و یک استاد 
در خود  تمامی  به  را  اتکا  قابل  همیشه 

دارد.«
است  مردمانی  زندگی  روایتگر  داستان 
مدرنیته گیر  و  سنت  دوراهی  در  که 
از  یکی  تنها  که  شکافی  افتاده اند. 
بوده  ژاپنی ها  برای  جنگ  سوغاتی های 
باید  شینگو  اوگاتا  خانواده ی  حاال  و 
با  می توانند  همچنان  آیا  که  دریابد 
شمشیر سامورایی مسائل زندگی شان را 
حل وفصل کنند یا باید تدبیری امروزی 

اندیشید؟ اتفاقات  با  مواجهه  برای 
 )۱۸99  –  ۱97۳( کاواباتا  یاسوناری 
جهان  و  ژاپن  ادبیات  قله های  از  یکی 
است، نامی که در میان مخاطبان ایرانی 
نیز بسیار شناخته  شده است. شاید او 
در کنار یوکیو میشیما، آکوتاگاوا و اوئه 
باشد  ژاپنی ای  نویسندگان  مهم ترین  از 
به  ژاپنی ها  بقیه ی  از  زودتر  آثارش  که 
یک  هم  ژاپن  در  کاواباتا  رسید.  ایران 
همیشه  مردی  است.  ادبی  اسطوره ی 
مریض و تکیده که نه چپ بود نه راست، 

و  راز  با  طبیعت کره خورده  راوی  تنها  و 
ادبی  جایزه ی  او  بود.  کشورش  اندوِه 
آن خود کرد.  از   ۱9۶۸ در سال  را  نوبل 
همچنین یکی از چهره های متنفذ ادبی 
جایزه ی  مهم ترین  داور  و  بود  ژاپن  در 
آکوتاگاوا. مردی  یعنی  این کشور  ادبی 
که مسیر ادبی بسیاری از نویسندگان را 

می زد. رقم  هم 
موسسه نوبل در وصف آثار این نویسنده 
می نویسد:  او  به  جایزه  اهدای  علت  و 
ذهن  جوهرٔه  مسلط،  روایت  خاطر  »به 

بیانش.« لحن  و حساسیت  ژاپنی 
نمایان  آن جا  کاواباتا  آثار  گیرایی 
می شود که خواننده در شنیدن اعترافات 
با  داستانش،  شخصیت های  ناخودآگاه 
کاواباتا  می شود؛  هم دست  نویسنده 
عمق  به  شیرجه  چیره دست  استاد 

شخصیت هاست. ناخودآگاه 

| آوای کوهستان | 
| یاسوناری کاواباتا |

| مترجم: داریوش قهرمان پور |

کنسرت موسیقی شهرام ناظری با همراهی گروه موسیقی مولوی 
در سالن سیتی سنتر اصفهان برگزار می شود. به گزارش ایسنا، رضا 
فروزنده، تهیه کننده این کنسرت گفت: بر اساس برنامه ابتدایی 
قرار بود کنسرت استاد شهرام ناظری در روزهای ۲۴، ۲5 و ۲۶ 
خردادماه در سالن سیتی سنتر اصفهان برگزار  شود، اما با توجه 
به استقبال صورت گرفته، عالوه بر سه روز یادشده، یک روز دیگر 
یعنی روز بیست و نهم خردادماه نیز به اجرا اضافه  شده است 
و چهار شب در خدمت استاد ناظری هستیم. او افزود: به  این  
ترتیب کنسرت استاد ناظری در چهار روز یعنی روزهای ۲۴، ۲5، 
۲۶ و ۲9 خرداد ماه هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در یک سانس در 
سالن سیتی سنتر اصفهان برگزار می شود. فروزنده اضافه کرد: 
شرکت برگزارکننده این کنسرت شرکت هنر برتر پارتاک است و 
بلیت فروشی برنامه نیز بر روی ایران کنسرت در حال انجام است.

نمایش ماداگاسکار میزبان عکاسان و خبرنگاران می شود
ماداگاسکار نوشته احسان نوروزی و با طراحی و کارگردانی میالد 
رخش بهار که در تماشاخانه هیالج روی صحنه است، نگاهی طنز 
به ماجرای گرفتاری چهار مرد در نقطه ای دور از زادگاهشان دارد. آنها 
که از یک جنگ جهانی گریخته و به نقطه ا ی امن در کوهستان پناه 
برده اند با یک سوءتفاهم دستگیر و مورد بازجویی قرار می گیرند.

به گزارش تیوال، در این نمایش بازیگرانی همچون فرانک حسینی، 
حامد مقدسی، علیرضا داودوندی، محمدرضا آبانگاه، پویا آرام و 

علیرضا زیوری به ایفای نقش می پردازند.
نمایش ماداگاسکار با تهیه کنندگی امیر شهاب رضویان، موسسه 
و  برداشت  هنری  و  فرهنگی  موسسه  طرح  مجری  و  هیالج 
  ۲۱ ساعت  جاری،  ماه  خرداد   ۳۱ تا  شایان فر  زهرا  دراماتورژی 
استاد  ایرانشهر- کوچه  خیابان  در  واقع  هیالج  تماشاخانه  در 

است. صحنه  روی  سمندریان 

| موسیقی  |

| تئاتر |

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

وم
ت د

نوب

به شماره   ) ۱40۱/9/ص( هم زمان با ارزیابی کیفی 

تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان درنظردارد احداث شبکه های ابیاری و زهکشی دشت جیرفت و رودبار جنوب با پرداخت از محل 
اعتبارات ملی طرح شبکه های آبیاری و زهکشی  بصورت اسناد خزانه اسالمی  با سر رسید 1403/08/21به شرکت های صاحب صالحیت  

با گرید  پایه 5 آب  واگذار  نماید متقاضیان  می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد الکترونیک دولت مراجعه نمایند 

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