
سخنگوی وزارت خارجه از  پایبندی به دیپلماسی گفت:

تکذیبکنارهگیریباقریکنی
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر این که جمهوری اسالمی همچنان در مسیر 
دیپلماسی حرکت می کند و این قطار به رغم بدعهدی آمریکا از ریل خود خارج نشده، 
آن چه را که در ارتباط با استعفای مسئول تیم مذاکرات هسته ای ایران در مذاکرات 
وین مطرح شده بود، تکذیب کرد. سعید خطیب زاده صبح روز دوشنبه در نشست 
هفتگی خود در مورد آخرین وضعیت کشتی های توفیق شده یونانی در ایران به 

خاطر تخلف صورت گرفته...

 روایتی از حس از دست رفته هویت 
در سازه های جدید شهر اهواز

مدرسهایکهمیرفتیم
 مدرسه ای که می رفتیم حاال ۷۸ ساله است اما مثل 
نمی توان  هم  را  آن  نمی شناسیمش  دیگر  شهری که 
شناخت. هیچ ردی از نقشش در هدایت دانش آموزان 
اهوازی در این ۸ دهه پیدا نیست. روزگاری این مدرسه 
هم یکی از المان های »امانیه«، به عنوان محله ای پویا 
بود. نخل های کمرباریک سر به آسمان برده تزیینی میان 
می رسیدند؛  راه آهن  میدان  به  که  خیابان هایی  بلوار، 
ترکیبشان با »سه گوش« که همان دانشگاه جندی شاپور 
باشد و میدان ساعت محله ای بود که حکم سکوی پرتاب 

را داشت. سکوی پرتاب به دانشگاه و فضای توسعه.

دستخالیهاموناز
مذاکراتایرانوطالبان

به  رودخانه هیرمند حاال  از  هامون   تخصیص حقابه 
ایران و  آرزو تبدیل شده است. کشمکش میان  یک 
افغانستان تاریخ بلندی دارد حتی معاهده سال 1351 
میان نخست وزیران دو کشور نیز چاره گشا نبوده است. 
حاال در تازه ترین رویداد، ایران و گروه طالبان که قدرت 
سر  بر  مذاکره  حال  در  دارد؛  دست  در  افغانستان  را 

تخصیص حقابه هستند. 

 فالت مرکزی ایران گنجایش کمی 
و کیفی چه نوع الگوی جمعیتی را دارد؟

هیدرولوژیاجتماعی
وچالشهایآبیایران

 ترازهای مطمئن آب زیرزمینی
 در آبخوان هایی که به شدت بهره برداری 

شده اند، در حال کاهش است

زنگهشدار
ازاعماقزمین سلبحقتظلمخواهی

امیر ناظمی: این مصوبه در آینده عواقبی فراتر از تصویب طرح صیانت به همراه دارد

معاون سابق وزیر ارتباطات در گفت وگو با »پیام ما« از طرح »اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« انتقاد کرد 

هشدار سازمان محیط زیست درباره حذف میانکاله از فهرست ذخیره گاه های زیست کره

پتروشیمیمیانکالهپتروشیمیمیانکاله
اراضیملیراپسنداداراضیملیراپسنداد
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رودخانه  از  هامون  حقابه  تخصیص  ما|  |پیام 
است.  شده  تبدیل  آرزو  یک  به  حاال  هیرمند 
تاریخ  افغانستان  و  ایران  میان  کشمکش 
میان   1351 سال  معاهده  حتی  دارد  بلندی 
نبوده  چاره گشا  نیز  دو کشور  وزیران  نخست 
و  ایران  رویداد،  ترین  تازه  در  حاال  است. 
افغانستان در دست  را  گروه طالبان که قدرت 
حقابه  تخصیص  سر  بر  مذاکره  حال  در  دارد؛ 
هستند.  این در حالی است که در سال 1400 
حل  برای  گفت وگو  هرگونه  امکان  طالبان 
منتفی  را  هامون  حق آبه  تخصیص  مشکالت 
از  نقل  به  ایران  های  خبرگزاری  می دانستند. 
وزارت  نوشتند:  »ایرکا«  افغانستان  خبرگزاری 
سفر  در  که  کرد  اعالم  طالبان  انرژی  و  آب 
درباره  ایران  با  وزارتخانه  این  مقامات  اخیر 
دو  میان  آبه  حق  معاهده  اجرای  مشکالت 
است. افغانستان گفت وگو کرده  و  ایران  کشور 
هیأت  طالبان،  انرژی  وزارت  اعالم  براساس 
نشست  بیست وپنجمین  در  وزارتخانه  این 
تهران  در  هلمند  رودخانه   آب  کمیساریای 
ریاست  با  و  خرداد   ۲۷ تا   ۲5 تاریخ  از 
این  معاون  آخوندزاده«  عمر  »مجیب الرحمن 

است. یافته  حضور  وزارتخانه 
است  طالبان گفته  موقت  دولت  انرژی  وزارت 
که در این نشست با طرف ایرانی در خصوص 
کرده  رایزنی  ایران  حقابه  اجرای  مشکالت 
نبوده  نتیجه  به  معطوف  رایزنی  این  است. 

است.
کرده  تاکید  همچنین  طالبان  انرژی  وزارت 
است که در نشست اخیر در خصوص وضعیت 

ایران  مقامات  با   1400 سال  آبی  غیرنرمال 
لزوم اجرای کامل معاهده  بر  گفت وگو کرده و 
اما  است.  صورت گرفته  تاکید  دو کشور  میان 
خود  شرایط  دیگر  بار  یک  افغانستانی  هیات 
را  هامون  حقابه  پرداخت  و  می کنند  اعالم  را 
تاریخی  پیشینه  و  معاهده  آنچه  براساس  نه 
در  خشکسالی  نبود  به  منوط  بلکه  است،  آن 
نشست  این  از  می دانند.پس  افغانستان 
نیز   طالبان  سخنگوی  مجاهد«  »ذبیح هللا 
افغانستان  طرف  که  صورتی  در  شد  مدعی 
جمهوری  باشد  داشته  آب  کافی  اندازه  به 
اسالمی ایران نیز از آب بهره مند خواهد شد و 
تخصیص حقابه هیرمند را در سال خشکی در 

ندانست. پذیر  امکان  افغانستان 
ماند  نتیجه  بی  باز هم  حالی  در  این گفت و گو 
که خرداد سال گذشته وزارت نیروی کشورمان 
بار  یک  هیرمند  آب  کمیساریای  نشست  در 
سال  در  ایران  حقابه  نشده  پرداخت  به  دیگر 
یکی  هیرمند  حقابه  بود.  کرده  اعتراض   1400
اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  مهم  مسائل  از 
و  ایران  کشور  دو  بین  محیطی  زیست  و 
آبگیری  از  افغانستان است. این موضوع پس 
نگرانی  موجب  گذشته  از  بیش  سد کمال خان 
در خصوص وضعیت سیستان و به ویژه تاالب 
این  که  دیگری  نگرانی  است.  شده  هامون 
موضوع  است  شده  ایجاد  ایران  برای  روزها 
سد  آبگیری  دلیل  به  هیرمند  مسیر  انحراف 
نشدن  پرداخت  کنار  در  که  است  خان  کمال 
حق آبه توافق شده میان دو کشور به مشکالت 

می زند. دامن  سیستان  منطقه 

دست خالی هامون از مذاکرات ایران و طالبان

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2317   | سه شــنبه  31 خــرداد 1401  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

| حقوقدان و وکیل دادگستری |

| امیر حسین آبادی |

  مصوبه  غیراصولی مجلس

قانون  از طرح »اصالح  موادی  تصویب 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اسالمی که  در مجلس شورای  اداری« 
خصوص  در  شکایت  امکان  آن  طی 
فرهنگی،  انقالب  شورای عالی  مصوبات 
شورای عالی  مصوبات  به  رسیدگی 
اداری  فضای مجازی در دیوان عدالت 
شده  بحث برانگیز  سلب کرده،  مردم  از 
است. درباره این کار مجلس، باید گفت 
غیراصولی   بسیار  حقوقی کاری  نظر  از 
اصول  با  اصاًل  کاری  چنین  است. 
قانون  براساس  نیست.  حقوقی سازگار 
تصمیمی  هیچ  استثنایی  موارد  در  جز 
نمی تواند  دادگاه ها  تصمیمات  حتی 
و  شکایت  غیرقابل  و  مرحله ای  یک 
هم  منظور  همین  به  باشد.  اعتراض 
در قانون مراحل خاصی برای چگونگی 
به  اعتراض  یا  تصمیم  یک  از  شکایت 
یک  تصمیم  است.  شده  مشخص  آن 
علی االصول  قضایی  یا  اداری  مرجع 
باشد.  شکایت  و  اعتراض  قابل  باید 
یا  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  حال 
شان  هر  مجازی  فضای  عالی  شورای 
نمی توانند  باشند  داشته  جایگاهی  و 
اصول  طبق  بگیرد.  قطعی  تصمیم 
دو  این  تصمیمات  حقوقی   قواعد  و 
دیوان  در  شکایت  قابلیت  باید  مرجع 
وجودی  فلسفه  باشد.  اداری  عدالت 
که  است  این  اداری  عدالت  دیوان  
قانونگذار، دادگاه های عمومی را از ورود 
از تصمیمات مراجعی چون  به شکایت 
شوراهای عالی و مراکز اداری منع کرده 
است. حال که قانونگذار، دیوان عدالت 
اداری را هم از ورود به این تصمیمات 
حقوقی  پرسشی  و  بحث  کرده  منع 
کلی  قاعده  به  توجه  با  می آید؛  پیش 
به  مرجع  یک  تصمیم  براینکه  مبنی 
ضرر افراد و جامعه نباید قطعی و غیر 
آیا مرجع رسیدگی  قابل اعتراض باشد 
عدالت  دیوان  تصمیمات  از  شکایت  به 
مجازی  فضای  عالی  شورای  و  اداری 
است؟  دادگستری  عمومی  دادگاه های 
قانونگذار  که  است  این  تفسیر  یک 
سلب  عدالت  دیوان  از  مصوبه  این  با 
ترتیب  این  به  و  است  صالحیت کرده 
صالحیت عمومی دادگاه ها برمی گردد و 
می شود به دادگاه عمومی از تصمیمات 
این دو مرجع شکایت کرد. اما به نظر 
هدف  به  که  دیگری  تفسیر  می رسد 
و  هست  هم  باشد  نزدیک تر  قانونگذار 
مرجع  یک  وقتی  قانونگذار  اینکه   آن 
می کند  منع  شکایت  ورود  از  را  صالح 
دیگری که  مرجع  صالحیت  باید گفت 
سلب  هم  را  باشند  عمومی  دادگاه های 
تأکید کردم  اینجاست که  است.  کرده 
آیا  است.  غیراصولی  مصوبه ای  چنین 
این مراجعی که از آن نام برده شد هیچ 
هستند؟  معصوم  و  نمی کنند  اشتباهی 
جامعه  ضرر  به  تصمیمی  جایی که  در 
هیچ  و  می شود  فرد گرفته  ضرر  به  یا 
شکایت  و  تظلم خواهی  برای  مرجعی 
با  نمی شود  گرفته  نظر  در  اعتراض  یا 
به نظر  اصول حقوقی همخوان نیست. 
جای  به  کار  این  با  مجلس  می رسد 
اجازه  عماًل  بگذراند  قانون  خود  آنکه 
می دهد تا شورای عالی فضای مجازی 
شکایت  قابل  که  بگیرد  تصمیمی 
با  مجلس  پیشتر  اگر  یعنی  نیست. 
فضای  محدودیت  درباره  اعتراض هایی 
به  موسوم  طرح  و  شد  مواجه  مجازی 
را  مجازی  فضای  کاربران  از  صیانت 
روش  این  با  خارج کرد  کار  دستور  از 
تصمیم در شورای عالی فضای مجازی 

می شود. اجرا  و  اتخاذ 

دبیر شورای تولیدکنندگان پودر شوینده با بیان اینکه 
مواد  جعبه،  لیبل، کارتن،  از  اعم  بسته بندی  لوازم 
پلیمری حدود 45 درصد افزایش یافته است، تصریح 
کرد: درخواست ها برای افزایش قیمت مواد شوینده به 
سازمان حمایت ارسال شده و در حال بررسی نهایی 
تولیدکنندگان  انجمن  دبیر  فروزش،  است.جمشید 
پودر شوینده گفت: در صنایع شوینده نهاده های تولید 
شامل حقوق و دستمزد، مواد اولیه، لوازم بسته بندی 
و توزیع و سایر عوامل مطابق با نرخ های مندرج در 

بورس کاال و نرخ های جهانی افزایش یافته است.

هیچ کمبودی در توزیع مواد شوینده 
وجود ندارد

وی درباره کمبود برخی از مواد شوینده در بازار اظهار 
کرد: هیچ از مواد شوینده با کمبود در بازار مواجه 
نشده است و رصد بازار در هفته گذشته نشان داد 
که بازار با هیچ کمبودی مواجه نشده و توزیع به 

خوبی در حال انجام است.

روند تولید تا آنجا که امکان داشته باشد 
ادامه دارد

پاسخ  در  پودر شوینده  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 

به این پرسش که اگر سازمان حمایت با افزایش 
قیمت محصوالت شوینده موافقت نکند، با کاهش 
تولید مواد شوینده مواجه خواهیم شد، اظهار کرد: 
از  اگر  اما  ادامه می دهد،  بتواند  آنجا که  تا  تولید 
باشد،  همراه  زیان  با  و  شود  خارج  تولید  تحمل 
یافت.  نیز کاهش خواهد  تولید  طبیعی است که 
با احتساب  فروزش در پاسخ به این پرسش که 
قیمت  درصدی  چند  افزایش  تمام شده  قیمت 
شوینده ها می تواند نظر تولیدکنندگان را جلب کند، 
و  بررسی  نیازمند  این سوال  به  پاسخ  کرد:  اظهار 
و  دارد  را  مربوطه  توسط کارشناسان  ارایه گزارش 
از بررسی می توان درباره آن اظهار نظر کرد. پس 

نرخ جهانی محصوالت پتروشیمی 
افزایش یافته است

در  تولید  اولیه  مواد  از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
تامین  کشور  مادر  صنایع  توسط  شوینده  صنایع 
براساس  مادر  صنایع  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
براساس  می کنند  عمل  آن  با  مطابق  که  قانونی 
قیمت جهانی منهای 5 درصد محصوالت خود را به 
تولیدکنندگان داخلی می فروشند. طبیعی است که 
با باالرفتن قیمت های جهانی نرخ محصوالت آن ها 

نیز افزایش می یابد. عمده این محصوالت از صنایع 
بر  پتروشیمی است که قیمت های جهانی دارد و 

تغییر می کند. نرم جهانی  اساس 
فروزش گفت: قاعده ای برای ارایه محصول توسط 
صنایع مادر در بورس کاال وجود دارد که نهاد های 
نظارتی آن را تایید کرده و بر آن اساس در بورس 

می شود. قیمت گذاری 

قیمت محصوالت پتروشیمی افزایش 
تا 43 درصدی را تجربه کرده است

وی تصریح کرد: متناسب با تغییرات قیمت جهانی 
نرخ محصوالت پتروشیمی مورد استفاده در صنایع 
شوینده از 34 تا 43 درصد تغییر یافته است. از نیمه 
دوم سال 1400 روند تغییرات قیمت محصوالت آغاز و 
در سال 1401 با جنگ روسیه و اوکراین شدت گرفت.
از  برخی  این سوال که چرا  به  پاسخ  در  فروزش 
فروشگاه ها با کمبود پودر شوینده مواجه هستند، 
تولیدکنندگان  از  فروشگاه ها  از  برخی  گفت: 
تخفیف های مازاد طلب می کنند، اما با شرایطی که 
تولید دارد امکان ارایه تخفیف به آن ها وجود ندارد 
و کمبود برخی از مواد شوینده در برخی فروشگاه ها 

ممکن است به همین دلیل باشد.

درباره اینکه اعالم شده ضوابط رجیستری گوشی تغییر 
کرده و درصورت خروج مسافر از محدوده گمرک، امکان 
رجیستری گوشی وجود ندارد، باید یادآور شد که این 
تغییر تازه ای نیست و به بخشنامه دو سال پیش گمرک 
 برمی گردد و از قبل هم امکان برگشت وجود نداشت.
شهر  از  نقل  به  خبرها  برخی  در  ایسنا،  به گزارش 
فرودگاهی امام خمینی )ره( آمده که شرایط رجیستری 
موبایل طبق آخرین بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کاال  
و ارز تغییر کرده است. این مطرح شده که مسافرانی 
امکان  وجه  هیچ  به  می شوند،  خارج  گمرک  از  که 
اگر مسافری  رو  این  از  ندارند،  را  رجیستری گوشی 

از خروج  قبل  باید  دارند  را  موبایل  قصد رجیستری 
اقدام کنند. و  مراجعه  فرودگاه  به گمرک  گمرک،   از 
این در حالی است که طی توافق صورت گرفته بین 
سال  در  ایران  گمرک  ابالغ  و  ذیربط  دستگاه های 
13۹۹، از ابتدای دی ماه آن سال شرایط رجیستری 
 تغییر کرد و همین موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفت.
آن طور که ارونقی-معاون فنی وقت گمرک-  اعالم 
از خروج  تعیین شده، پس  بود، طبق ضوابط  کرده 
مسافر از سالن، گمرک از پذیرش هرگونه درخواست 
مسافر  همراه  تلفن  گوشی  اطالعات  ورود  جهت 
خودداری خواهد کرد. وی گفته بود که دستورالعمل 

ابالغی در معرض دید مسافرین ورودی قرار گرفته و 
به آنها اطالع رسانی صورت می گیرد که قبل از اقدام 
نشوند. خارج  ورودی  از  رجیستری،  فرایند   برای 
جریان تغییر فرایند رجیستری به مکاتبه آذرماه گمرک 
ایران با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بر می گردد؛ از 
1۲ مهر 13۹۹ به گمرکات اجرایی ابالغ شد که هرگونه 
ثبت غیرحضوری گوشی تلفن همراه و بعد از خروج از 
مسافرین  توسط  ورودی(  )مبادی  اجرایی  گمرکات 
ممنوع است، براین اساس باید اظهار و ثبت گوشی 
همراه مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از 
احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی 

تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می شد. 
اما این، موجب ازدحام در مبادی ورودی شد که در زمان 
شیوع کرونا مشکالتی ایجاد کرد. البته مسایلی دیگر 
مثل اقدام سودجویان با سوءاستفاده از شرایط ایجاد 
شده برای خرید و فروش حق رجیستری نیز مطرح 
بود. از این جهت معاون وقت گمرک در مکاتبه ای با 
با اعالم تبعات این  ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
جریان، خواستار اصالح روند شد و تاکید کرد که اجرای 
طرح رجیستری گوشی موبایل، به صورت غیرحضوری 
و پس از انجام استعالمات سیستمی از واحد گذرنامه 
 و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک، انجام شود.
ماه 13۹۹، رجیستری  ابتدای دی  از  اساس  این  بر 
غیرحضوری اجرایی و طی آن مسافر دارنده گوشی، 
می توانست در زمان محدودی نسبت به ثبت اطالعات 

اقدام کند. در این فرایند گمرکات مسافری ضمن رویت 
گوشی تلفن همراه مسافرین ورودی مکلف شدند با 
استفاده از دستگاه بارکدخوان نسبت به ورود اطالعات 
به کد ملی /کدفراگیر مسافر، شماره گذرنامه  مربوط 
مسافر ، شماره  /شماره های IMEI گوشی تلفن همراه 
اقدام کنند و درصورت امکان شماره تلفن همراه به نام 
فرد متقاضی )در هنگام ورود مسافر ارائه سیمکارت بنام 
 مسافر الزامی نیست( در سامانه merchant ثبت شود.
پس از درج اطالعات اولیه گوشی تلفن همراه مسافر 
سایر  می توانند،  ورودی  مسافران  گمرک،  توسط 
اطالعات تکمیلی و پرداخت حقوق ورودی مربوطه را به 
صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به گمرکات اجرایی 
یا دفاترستادی گمرک ایران، از طریق سامانه EPL و  
ظرف یک ماه از تاریخ ورود خود به کشور انجام دهند.

تشریح دالیل افزایش قیمت محصوالت شوینده

قوانین رجیستری موبایل تغییر نکرده است

آبرا
َهدرندهیم

آگهیفراخوان
شرکت مخابرات ایران ) منطقه کرمان( در نظر دارد جهت "پیمانکاری نگهداری شبکه 

ارتباطات سیار" اقدام نماید.
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت 
و   www.kerman.tci.ir منطقه کرمان  و   www.Tci.ir آدرس  به  ایران  مخابرات  شرکت 

آدرس پست الکترونیک : Tadarokat.ker@tci.ir مراجعه نمایند.

اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

)سهامی خاص(منطقه رکمانارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره یک
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را  قانون گذاری  حق  اساسی  قانون 
شورای  مجلس  اختیار  در  منحصرًا 
دهه  چند  این  در  اما  می داند.  اسالمی 
از  این چند سال اخیر هر  و به خصوص 
کدام  هر  بودیم که  تحوالتی  شاهد  گاه 
به عنوان  مجلس  اختیارات  از  به نحوی 
نظام  در  حاکمیتی  نهاد  انتخابی ترین 
جمهوری اسالمی کاسته و این اختیارات 
اغلب  که  کرده  واگذار  نهادهایی  به  را 
روندی  نیمه انتصابی اند.  و  انتصابی 
در  و  دیگر  بار  هفته  همین  یکشنبه  که 
سقف  زیر  دیگر  طرحی  تصویب  جریان 
میدان  هرمی شکل  ساختمان  رفیق 
مجلس  این بار  تا  شد  دنبال  بهارستان 
با خارج کردن یکی، دو نهاد باالدستی و 
انتصابی دیگر از شمول »قانون تشکیالت 
اداری«،  عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و 
حوزه  در  قانون گذاری  اختیار  نه تنها 
به  و  سلب  خود  از  را  مجازی  فضای 
شورای عالی فضای مجازی تفویض کند، 
و  در عین حال حق طرح شکایت  بلکه 
دعوای حقوقی علیه این نهاد انتصابی در 
از شهروندان  نیز  را  اداری  عدالت  دیوان 
جریان  در  تلخ که  اتفاقی  بگیرد.  ایرانی 
به  موسوم  طرح  از  موادی  تصویب 
»اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی 

علنی  نشست  در  اداری«  عدالت  دیوان 
اسالمی  شورای  مجلس  یکشنبه  روز 
در  پیش تر  آن چه  عالوه بر  تا  خورد  رقم 
شورای عالی  اختیارات  افزایش  خصوص 
به  اشاره شد، »رسیدگی  فضای مجازی 
تصمیم ها و مصوبات شورای عالی امنیت 
نیز  فرهنگی  انقالب  شورای عالی  و  ملی 
خارج  اداری  عدالت  دیوان  صالحیت  از 
شود.« آن هم در حالی که دیوان عدالت 
اداری به موجب اصل 1۷3 قانون اساسی، 
تظلمات  »شکایات،  به  تا  شده  تشکیل 
یا  مأموران  به  و  اعتراضات مردم نسبت 
واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق 
حقوق آنها« رسیدگی کند. دیوانی که زیر 
شد  تأسیس  شورای عالی  قضایی  نظر 
مجلس  اخیر  مصوبات  از  پیش  البته  و 
قضایی  تصمیم های  به  نمی توانست  نیز 
بخشنامه ها  آیین نامه ها،  و  قضائیه  قوه 
ورود  قضاییه  قوه  رئیس  تصمیم های  و 
به  رسیدگی  امکان  که  همان طور  کند. 
نگهبان،  شورای  تصمیمات  و  مصوبات 
و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
نداشت. نیز  را  رهبری  خبرگان  مجلس 
شورای عالی  دو  شرایطی  در  اما  حال 
از  مجازی  فضای  و  فرهنگی  انقالب 
حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی 

در  شده که  خارج  اداری  عدالت  دیوان 
امنیت  شورای عالی  اگرچه  اولیه  قانون 
شمول  در  امنیتی  به دالیل  قاعدتًا  ملی 
قانون دیوان عدالت اداری نبود اما سایر 
شوراهای عالی  همچون  شوراهای عالی 
همچنان  زیست  محیط  و  کار  مسکن، 
اداری  تحت شمول قانون دیوان عدالت 
مجلس  چرا  نیست  معلوم  و  دارند  قرار 
شورای عالی  دو  کردن  خارج  به  مصر 
انقالب فرهنگی و فضای مجازی به عنوان 
قانون  شمول  از  غیرامنیتی  شورای عالی 
نهادی  دو  است.  اداری  عدالت  دیوان 
بیش  وظایفشان  و  اختیارات  حیطه  که 
اختیارات  و  وظایف  به  شبیه  آن که  از 
آن  به  باشد،  ملی  امنیت  شورای عالی 
سه نهاد باالدستی دیگر خارج از شمول 
این قانون، شباهت دارد. موضوعی چنان 
پیچیده و البته مشکوک که وزیر پیشین 
ارتباطات را به تحلیلی مبتنی بر »تئوری 
توطئه« واداشته و با اشاره به آن چه روز 
یکشنبه، درست بالفاصله پس از تصویب 
مجلس  علنی  صحن  در  مصوبات  این 
نماینده  »آنچه  است:  معتقد  رقم خورد، 
اسالمی  شورای  مجلس  در  محترمی 
درباره  بانوان ایرانی مطرح کرد، می تواند 
یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن 

غم بار  مصوبه  از  عمومی  افکار  حواس 
دیروز مجلس در خصوص سلب حقوق 
مخالفت  پیگیری  امکان  در  ایران  ملت 
با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و 

باشد.«  فرهنگی  انقالب  شورای عالی 

از  پیش  که  جهرمی  آذری  محمدجواد 
جوان«  »وزیر  به عنوان  شهرت  کسب 
امنیتی اش  پیشینه  به    روحانی،  دولت 
»ظاهرا  نوشت:  ادامه  در  بود،  مشهور 
گرفته  درس  صیانت  طرح  از  مجلس 
رعایت  و  احترام  برای  نه  اما  است، 
پرت  برای  بلکه  مردم،  حقوق  اساسی 
کردن حواس مردم از مصوبات زیانبار« 
»این  داد:  هشدار  اساس  این  بر  او 
بر  عالوه  یازدهم  مجلس  جدید  مصوبه 
و  مردم  نظارت  برای  که  نگرانی هایی 
سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات 
زنگ  شاید  می کند،  ایجاد  شوراها  این 
آزادی های  شدن  محدود  برای  خطری 
شورای  مجلس  سوی  از  مردم  قانونی 
ملت«  »خانه  اتفاقا  که  باشد  اسالمی 
چنین  با  عمال  اما  می شود،  خوانده 
ملت  حقوق  تضعیف  باعث  قوانینی 
خواهد شد!« نکته ای که یک حقوقدان و 
استاد دانشگاه که تا همین چندی پیش 
در  ریاست جمهوری  حقوقی  معاونت  در 
قامت معاون ارتباطات و پیگیری اجرای 
قانون اساسی خدمت می کرد نیز با آن 
همدل و هم نظر است و می گوید: »این 
به  را  گوناگونی  منفی  پیام های  مصوبه 
اینکه  جمله  از  می کند؛  ارسال  جامعه 
ایران  در  پذیری  نظارت  و  قانون مداری 
امر گزینشی، تبعیض آمیز و دل بخواهانه 
شدن  قربانی  پیامش  دومین  است، 
عدالت است.« علی اکبر گرجی ازندریانی 
اسفبارناک تر  و  »درناک تر  است:  گفته 
با  که  می برند  گمان  که  است  این 
نظارت گریزی و نظارت ستیزی می توانند 
دلیل  دولت کنند؛  و  جامعه  به  خدمتی 
اصلی این حجم گسترده از فساد که در 
سال های اخیر شاهد بودیم، همین عدم 
اعتقاد به نظارت و نظارت پذیری است.«

واکنش ها به مصوبه مجلس در اصالحیه قانون دیوان عدالت اداری ادامه دارد

میانبرمجلسبهسویصیانت
وزیر پیشین ارتباطات نسبت  به سلب حقوق ملت در مخالفت با مصوبات شورای عالی فضای مجازی هشدار داد

سخنگوی وزارت خارجه 
از پایبندی به دیپلماسی گفت:

تکذیب کناره گیری 
باقری کنی 

بر این که  با تاکید  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
جمهوری اسالمی همچنان در مسیر دیپلماسی 
حرکت می کند و این قطار به رغم بدعهدی آمریکا 
از ریل خود خارج نشده، آن چه را که در ارتباط با 
استعفای مسئول تیم مذاکرات هسته ای ایران در 
مذاکرات وین مطرح شده بود، تکذیب کرد. سعید 
خطیب زاده صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی 
خود در مورد آخرین وضعیت کشتی های توفیق 
شده یونانی در ایران به خاطر تخلف صورت گرفته 
توقیف شده  محموله  همچنین  و  آنها  از سوی 
ایران از سوی دولت آتن و حکم دادگاه یونانی در 
این ارتباط بیان کرد: مراحل قضایی نفتکش های 
از  یونان  دولت  می شود.  طی  محل  در  یونانی 
آماده  را  وکال تالش کرده مستندات الزم  طریق 
کند برای این که فرآیند آزادسازی کشتی ها انجام 
شود. او ادامه داد: به دولت یونان توصیه کردیم از 
ظرفیت های قانونی استفاده الزم را داشته باشند و 
اطمینان داریم این موضوع، مسیر خود را از مسیر 
قانونی و قضایی طی خواهد کرد. او با بیان این که 
امیدواریم در عمل شاهد آزادسازی محموله نفتی 
متعلق به مردم ایران در یونان  باشیم، تصریح 
کرد : مطمئن هستیم  مسیری که پیش خواهد 
این  بودن  مصون  و  دوجانبه  روابط  حفظ  رفت، 
رابطه از دخالت عامل سوم)ایاالت متحده( است. 
او همچنین گفت: آخر هفته میزبان آقای الوروف 

وزیر خارجه روسیه خواهیم بود.
این نشست در پاسخ  خطیب زاده همچنین در 
با شایعات  ارتباط  به سوال خبرنگار دیگری در 
بر  مبنی  مجازی  فضای  در  شده  مطرح 
استعفای علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران 
و  کارها  کلیه  گفت:   وین  مذاکرات  جریان  در 
اقدامات در وزارت خارجه در حال انجام است و 
مذاکره کنندگان ما بی توجه به برخی از شایعات 
که با هدف ساخته می شود کار خود را می کنند. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ 
به پرسش دیگری در مورد آخرین روند مذاکرات 
شنبه  روز  تلفنی  گفت وگوی  به  توجه  با  وین 
حسین امیرعبداللهیان و جوزپ بورل گفت:  ما 
همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می کنیم و 
به رغم تمامی بدعهدی های آمریکا و ادامه مسیر 
ترامپ از سوی دولت آمریکا این قطار هنوز از 
ریل خود خارج نشده است و اگر اکنون در این 
نقطه قرار داریم به خاطر این است که آمریکا در 
سال ۲01۸ به صورت یک طرفه و غیرقانونی از 
برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری را 
اعمال کرد. سیاستی که به تعبیر خودشان به یک 
شکست مفتضحانه منجر شده است. او با بیان 
اینکه امیدواریم طرف آمریکایی به مسیری که 
نتیجه آن امضای توافق است برگردد، بیان کرد: 
ما برای حصول یک توافق خوب، پایدار و موثر 
آمادگی داریم و همه زمینه ها را نیز برای رسیدن 
به آن آماده می دانیم.سخنگوی وزارت امور خارجه 
برق عراق  وزارت  بدهی  اعالم کرد که  همچنین 
او  است.  پرداخت شده  ایران  نیروی  وزارت  به 
همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
شما اشاره کردید که عراق بدهی خود را به ایران 
پرداخت کرده است و آیا خبر جدیدی از اقدام کره 
جنوبی برای پرداخت بدهی اش به ایران وجود 
دارد، تصریح کرد: دولت جدیدی در کره جنوبی 
سر کار آمده است. آن ها حرف ها و وعده هایی 
داده اند از جمله اینکه می خواهند بدهی خود به 
در  حرکتی  تاکنون  ولی  پرداخت کنند  را  ایران 
هستیم  منتظر  ما  و  نداده اند  انجام  زمینه  این 
که ببینیم که تفاوت دولت جدید کره با دولت 
عهدشکن قبلی در این زمینه چیست. او افزود: 
به دولت جدید کره جنوبی فرصت می دهیم که 
به صورت عملی نشان دهد که مثل دوستان مان 
در منطقه چه اقدام عملی برای پرداخت بدهی 
انجام می دهند. سخنگوی وزارت  ایران  خود به 
خارجه در پاسخ به سوال دیگری در مورد زمان 
سفر آقای امیرعبداللهیان به ترکیه افزود: ما یکی 
از مهمترین پرونده هایی که در منطقه داریم ادامه 
همکاری ها با ترکیه است. طی سال های گذشته 
یکی از باثبات ترین روابط را با ترکیه داشته ایم. 
در مورد زمان انجام این سفر دو طرف در حال 
رایزنی و گفت وگو هستند تا تاریخ مناسبی را پیدا 
کنند و ان شاءهللا به زودی این سفر انجام خواهد 
شد.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
تازه  تحریم های  در خصوص  دیگری  سوال  به 
آمریکا علیه ایران به رغم ادعاهای مقامات این 
کشور مبنی بر تالش جهت رسیدن به توافق با 
ایران و رفع تحریم ها گفت:  سیاست یک بام و 
دو هوای واشنگتن سال هاست برای همه روشن 
شده است. از یک طرف اظهارات مقامات کنونی 
آمریکا را می شنویم که می گویند می خواهند خطا 
و اشتباهات دولت ترامپ را جبران کنند، حقوق 
بین الملل را رعایت کنند و کنشگر مسئولی در نظام 
بین الملل باشند ولی از طرف دیگر در عمل همان 
را  ترامپ  دولت  خورده  شکست  سیاست های 
شاهد هستیم و آن رفتارهای قانون گریزانه ادامه 
دارد. تنها چیزی که می توان در این ارتباط گفت 
همان ضرب المثل معروف فارسی است که قسم 
را؟  یا دم خروس  باور کنیم  را  حضرت عباس 
خطیب زاده گفت: این گونه رفتارها از سوی آمریکا 
باعث افزایش بی اعتمادی جامعه جهانی به این 
کشور شده و ما هم به خاطر همه این دالیل باید 
مراقب منافع و حقوق مردم بزرگ ایران باشیم.

در بیانیه ای مطرح شد؛

اتهام اتحادیه اروپا علیه ایران
اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  خارجه  امور  وزیران 
در  بی ثباتی  ایجاد  به  را  ایران  نشستی  در  امروز 
منطقه متهم کردند. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه 
العربیه، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
امروز )دوشنبه(  سند شراکت راهبردی با کشورهای 
اروپا  اتحادیه  تصویب کردند.  را  فارس  خلیج  حوزه 
در این جلسه با متهم کردن ایران به ارسال موشک 
مساله  این  که  کرد  اعالم  مسلح  نظامیان  شبه  به 
موجب نگرانی ما شده است. این اتحادیه همچنین 
از طریق  یا  و  به طور مستقیم  ایران  مدعی شد که 
وزیران  می کند.  تهدید  را  منطقه  ثبات  نمایندگانش 
جریان  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  خارجه 
تاکید  همچنین  راهبردی  شراکت  سند  تصویب 
شرکایی  خلیج)فارس(   عربی  کردند که کشورهای 
بازار  تعادل  تضمین  و  انرژی  زمینه  در  اعتماد  مورد 
درحالی  اروپا  اتحادیه  ادعاهای  هستند.  جهانی 
همواره  ایران  اسالمی  جمهوری  که  می شود  مطرح 
تالش های فراوانی برای ایجاد ثبات در منطقه و حل 

است.  آن کرده  بحران های 

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی مطرح کرد؛

ناکامی دولت در حوزه مسکن
کنترل تورم و گرانی 

است  معتقد  که  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل 
افزایش قیمت ها، گرانی روزافزون  »دولت در زمینه 
تاکید کرد که  نداشت«،  موفقی  عملکرد  مسکن  و 
برنامه  با  و  مقتدر  وزیری  از  سریع تر  هرچه  »باید 
برای حل مشکالت موجود استفاده کند.« به گزارش 
ایلنا، اسدهللا بادامچیان که »استعفای وزیر صمت« 
را »به نفع دنیا و آخرت« او می داند، با بیان این که 
شکل  همین  به  وضعیت  نگذاریم،  قوی  وزیر  »اگر 
خواهدماند«، گفت: »متاسفانه برخی دوستان حاضر 
نیستند بجز دوستان خود از نظریات کسی استفاده 
کنند و شایستگانی که دنبال مقام نیستند، محروم 

می مانند.«

یک عضو مجمع تشخیص هشدار داد:

قاچاق گمرکی 
از طریق شبکه رسمی 

که  تشخیص  مجمع  عضو  و  مجلس  نماینده  یک 
طریق  از  که  می داند  قاچاقی  را  اصلی«  »قاچاق 
گمرک و شبکه رسمی انجام می شود«، او در واکنش 
به  را  خودرو  واردات  به  اعتراضاتش  منتقدانی که  به 
همکاری اش با »ایران خودرو« ارتباط می دهند، گفت: 
»االن هیچ گونه ارتباطی نه رسمی، نه غیررسمی، نه 
»ایران خودرو«  با  سهامی  نه  و  مالی  نه  حقوقی، 
نو،  قرن  خبری-تحلیلی  پایگاه  به گزارش  ندارم.« 
مصداق  را  اتهامات  این  میرسلیم  سیدمصطفی 
گفت:»اصال  و  دانست  »خیانت«،»نامردی«و»جفا« 
چه ربطی  باشد،  خارج  دارم که  فرزندی  فرض کنید 

دارد؟!« من  به 

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری 
اطالعات نوشت: آنچه نماینده 
محترمی درباره بانوان ایرانی 
مطرح کرد، می تواند یک طرح 
عملیات روانی برای پرت کردن 
حواس افکار عمومی از مصوبه 
غم بار دیروز مجلس در خصوص 
سلب حقوق ملت ایران در 
امکان پیگیری مخالفت با 
مصوبات شورای عالی فضای 
مجازی و شورای عالی انقالب 
فرهنگی باشد.

رئیس پیشین سازمان 
فناوری اطالعات ایران با انتقاد 
نسبت به مصوبه اخیر مجلس 
در طرحی موسوم به »اصالح 
قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری« 
می گوید: مجلس تسلیم فشار 
گروه هایی است که اقتدارشان 
را در بی اعتنایی به مردم 
جستجو می کنند

48 ساعت پس از تصویب موادی از طرح »اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« در نشست علنی 
روز یکشنبه مجلس واکنش ها به آن چه برخی ناظران دارای پیام هایی منفی به جامعه و پیامدهایی نامبارک برای جامعه 

مدنی است، ادامه دارد.

رئیس پیشین سازمان فناوری اطالعات و معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات دولت پیشین معتقد است مجلس تحت فشار 
گروه هایی که اقتدارشان را در بی اعتنایی و عدم پاسخگویی به مردم جستجو می کنند، تن به تسلیم داده و با تصویب موادی از طرح 
»اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« نه فقط حقوق شهروندان و مشخصًا حق تظلم خواهی مردم را زیر 
سوال برده، بلکه در عین حال از حقوق و اختیارات خود نیز عقب نشسته است. امیر ناظمی که حاال چند ماهی است با روی کار آمدن 
دولت ابراهیم رئیسی، مسئولیت دولتی را تحویل داده و به عنوان یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی و پژوهشگر 
حوزه سیاست گذاری فناوری فعالیت می کند، با انتقاد نسبت به مصوبه اخیر مجلس که به موجب آن امکان طرح شکایت نسبت به 
مصوبات شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری از شهروندان سلب شده، می گوید: »مجلس تسلیم فشار گروه هایی است 

که اقتدارشان را در بی اعتنایی به مردم جستجو می کنند.«

معاون ارتباطات و پیگیری 
اجرای قانون اساسی معاونت 

حقوقی ریاست جمهوری در 
دولت تدبیر و امید معتقد 

است: »این مصوبه پیام های 
منفی گوناگونی را به جامعه 

ارسال می کند؛ از جمله اینکه 
قانون مداری و نظارت پذیری 

در ایران امر گزینشی، 
تبعیض آمیز و دل بخواهانه 

است، دومین پیامش قربانی 
شدن عدالت است.«

گفت وگو

|  
ت
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ه 
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  |

 معاون سابق وزیر ارتباطات در گفت وگو با »پیام ما«
 از طرح »اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« انتقاد کرد 

سلب  حق تظلم خواهی

 آقای ناظمی! حتما خبر دارید که بر 
اساس مصوبه مجلس در طرح اصالح 
»قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری« عالوه بر سلب امکان طرح 
شکایت در دیوان عدالت اداری در خصوص 
فرهنگی،  انقالب  شورای عالی  مصوبات 
فضای  شورای عالی  مصوبات  به  رسیدگی 
مجازی در حوزه تحت صالحیت این نهاد از 
شمول حکم این ماده خارج شد. نظرتان در 

مورد این اقدام مجلس چیست؟
مصوبات  این  پیرو  که  است  این  واقعیت 
با  ارتباط  در  آن چه  مشخصًا  و  مجلس 
شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، 
مجازی  فضای  حوره  در  تصمیم گیری  عماًل 
توسط افرادی انجام خواهد گرفت که هیچ یک 
به افکارعمومی پاسخگو نیستند. به عبارت دیگر 
اولین اصل مدیریت که توازن میان اختیار و 
پاسخگویی است، درحال از بین رفتن است. 
چرا که با تبدیل این مصوبه مجلس به قانون، 
آن چه  نسبت به  ارتباطات  وزارت  حالی که  در 
بوده  پاسخگو  می گذرد،  مجازی  فضای  در 
دارد،  قرار  مجلس  به  پاسخگویی  مقام  در  و 
این  حقیقی  تصمیم گیران  و  سیاستگذاران 

حوزه، جایی دیگر یعنی در شورای عالی فضای 
مجازی حضور خواهند داشت. این مشکل را 
مجلس  مصوبه  مشکل  بزرگترین  می توان 
دانست اما نه لزومًا تنها مشکل این مصوبه. 
نمایندگان بخش  این است که  مشکل دیگر 
خصوصی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران 
این عرصه در شورای عالی فضای مجازی  در 
حضور ندارند. حال آن که وقتی یک نهاد قرار 
این  و  تصمیم گیری کند  حوزه  این  در  است 
کسب وکارهای  بر  مستقیم  به طور  تصمیمات 
فضای مجازی تاثیرگذار است، حداقل انتظار 
این است که نمایندگان بخش خصوصی نیز در 
این نهاد حضور و حق رای و نظر داشته باشند؛ 
و  خصوصی  بخش  همین  انتخاب  با  آن هم 
معرفی توسط سازمان های مردم نهادی که در 
این حوزه فعال هستند؛ همچون نظام صنفی و 

یا همان »نصر« رایانه ای 

 و تاثیر این مصوبه را در زندگی و روزمره 
شهروندان چطور می بینید؟

ببینید این مشکالت در حال حاضر یعنی در 
شرایطی که این مصوبات هنوز مراحل تصویب 
را پشت سر نگذاشته و به طور رسمی به قانون 
اما  دارد  وجود  کمابیش  نیز  نشده  تبدیل 
مجلس در حال حاضر مشکل بزرگ دیگری 

را به آن مشکالت پیشین افزوده و آن، این که 
اساسًا امکان تظلم خواهی از شهروندان سلب 
بخش  دیدگاه  نه تنها  واقع  در  است.  شده 
خصوصی و شهروندان جامعه را به مشارکت 
نگرفته، بلکه فراتر از آن، امکان اعتراض و طرح 
دعوای حقوقی علیه تصمیمات احتمالی در این 
حوزه را از بین برده  است. حال آن که به موجب 
اصل 1۷3 قانون اساسی، امکان تظلم خواهی 
برای مردم نسبت به مصوبات و اقدامات دولتی 
یکایک  اساسی  حقوق  از  یکی  حاکمیتی  و 
همین  به  اساسًا  و  است  جامعه  شهروندان 
دلیل دیوان عدالت اداری شکل گرفته است. 
اما ما با این مصوبه حق اساسی تظلم خواهی 

مردم را زیر سوال می بریم.

 این مصوبه به نظر شما چه عواقبی در 
پی دارد؟ 

مسلمًا این مصوبه در آینده عواقبی فراتر از 
تصویب طرح صیانت به همراه خواهد داشت. 
چراکه این مصوبه عماًل به این معناست که 
مجازی  فضای  شورای عالی  در  آن چه  هر 
تصویب شود، همچون قانون مصوب مجلس 
الزم االجراست. در واقع به موجب این مصوبه، 
حیث  از  مجازی  فضای  شورای عالی  شان 
مجلس  اختیار  در  منحصرًا  قانون گذاری که 

شورای اسالمی است، هم تراز مجلس شورای 
مهمترین  از  یکی  و  بود  خواهد  اسالمی 
سازوکار  که  است  همین  نامبارک  اتفاقات 
قانون گذاری را که منحصرًا در اختیار مجلس 
برای  و  داده  تغییر  است،  اسالمی  شورای 
ایجاد  تازه  شرکایی  حیث  این  از  مجلس 
بر  این شرکا  در حالی که  آن هم  می کنیم. 
خالف مجلس منتخب مردم نیست و حتی 
امکان پرسش و اعتراض را نیز از شهروندان 
مسائل  است  این  مهم  نکته  سلب کرده اند. 
چند  از  یکی  درگیر  به نوعی  مردم  روزمره 
این  تاثیرگذاری  شورای عالی است و گستره 
نهادها به هیچ عنوان محدود نبوده و وسیع و 
گسترده است. وقتی می گوییم ما امروزه در 
دوره و عصر فناوری زندگی می کنیم و تاکید 
شبکه های  و  اینترنت  با گسترش  داریم که 
داده،  رخ  چهارم  صنعتی  انقالب  اجتماعی 
بخشی به همین دلیل است که امروز زندگی 
روزمره یکایک شهروندان با فضای دیجیتال 
و  فعالیت  با  کمتر  امروز  است.  خورده  گره 
رویدادی سر و کار داریم که هیچ گونه پیوندی 
با فضای مجازی نداشته باشد و شاهدیم که 
یا بخشی از این امور کوچک و بزرگ زندگی 
روزمره شهروندان با فضای مجازی در ارتباط 
زیرساخت  مقام  در  یا فضای مجازی  است 

این  بر  است.  محل بحث  فعالیت  آن  اصلی 
اساس می توان گفت که تاثیر مصوبات اخیر 
تاثیر  دیگر  منظری  از  متعاقبًا  و  مجلس 
به  مجازی  فضای  شورای عالی  تصمیم های 
هیچ عنوان محدود نبوده و تقریبًا در تمامی 

است. تاثیرگذار  زندگی  شئون 

 با وجود این که شما با نگاه کارشناسی 
به مباحث مربوط به فضای مجازی و 
ناظر  به عنوان یک  تمرکز دارید،  فناوری 
بر  مجلس  اصرار  و  اقدام  این  بیرونی 
ارزیابی  چطور  را  مصوبه  این  تصویب 
که  رابطه  این  در  تحلیلتان  می کنید؟ 
مجلس به این شکل نهادی انتصابی را در 

اختیارات خود شریک می کند، چیست؟
به نظرم این اقدام ناشی از فشار گروه هایی 
است که قدرت و اقتدارشان را در بی اعتنایی و 
عدم پاسخگویی به مردم جستجو می کنند و 
مجلس ظاهرًا تسلیم فشار این گروه ها شده؛ 
گروه هایی که آن قدر این مسئله برایشان مهم 
ابزارهای  اقسام  و  انواع  از  است که حاضرند 
نادرست  و  غلط  امری  پیشبرد  برای  فشار 
استفاده کنند تا بتوانند از این رهگذر قدرتی 
را  قدرتشان  و  ایجاد کنند  خود  برای  بیشتر 

دهند.  افزایش 

روی خط خرب

| روزنامه نگار |

| علیرضا کیانپور|



پیامک شما را دربـاره 
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فشارها  رسمی،  مخالفت های  همه  وجود  با 
ذخیره گاه  در  پتروشیمی  احداث  برای 
پابرجاست.  همچنان  میانکاله  زیست کره 
پیش  هفته  یک  به  مربوط  مورد  آخرین 
است؛ منصورعلی زارعی، نماینده مردم ساری 
ماه های  در  که  مجلس  در  میان دورود  و 
کرده،  دفاع  پتروشیمی  ساخت  از  گذشته 
سازمان  رئیس  به  شدیدالحن  تذکری  در 
سازمان  این  شد که  مدعی  زیست،  محیط 
نامه ای به دولت فرستاده و به دنبال انتقال 
او  است.  همسایه  استان  به  پتروشیمی 
گفت: »به فرض که محل احداث پتروشیمی  
مازندران از نظر شما دارای مشکالت محیط 
مکان  مازندران  استان  در  آیا  باشد،  زیستی 
دیگری برای ساخت پتروشیمی وجود ندارد 
که می خواهید آن را به استان سمنان منتقل 
کنید؟ چرا دستور متوقف سازی سد فینسک 
میلیارد  این سد هزاران  نمی  کنید؟  را صادر 
خسارت به بخش کشاورزی و محیط زیست 
شما  حتمًا  ما  مردم  نظر  به  می کند.  وارد 
را  این پتروشیمی  نیاز  می خواهید آب مورد 

تامین کنید.« سد  این  از 

ارزیابی  دفتر  مدیرکل  یزدان دوست،  محمود 
تذکر،  این  به  پاسخ  در  اما  زیستی  محیط 
محیط  مجوز  رد  درباره  توضیحی  چنین 
میانکاله  پتروشیمی  احداث  پروژه  زیستی 
داده است: »پروژه ای که برای ارزیابی محیط 
زیستی به ما پیشنهاد شده دارای ۲ فاز است 
که فاز اول آن در استان مازندران و فاز دوم 
در استان سمنان است. در فاز اول، گاز متان 
انتقال  از  پس  و  شده  تبدیل  پروپیلن  به 
طول  به  لوله  خط  یک  با  سمنان  استان  به 
نهایی  به محصول  دوم  فاز  در  ۲00 کیلومتر، 
تبدیل  است،  پلی پروپیلن  همان  که  پروژه 
اطالع رسانی  پایگاه  که  اینطور  می شود.« 
سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داده، 
او با  رد این ادعا که »سازمان حفاظت محیط 
زیست به دنبال گرفتن این پروژه از استان 
مازندران و انتقال آن به استان سمنان است«، 
گفته: »ما اصوال با احداث پروژه پتروشیمی 
در داخل ذخیره گاه زیست کره مشکل داریم 
و مطابق قوانین و مقررات جهانی حاکم بر 
صدور  به  قادر  زیست کره،  ذخیره گاه های 
مجوز برای چنین صنعتی در داخل ذخیره گاه 

زیست کره  ذخیره گاه  نیستیم.«  زیست کره 
یونسکو  تایید  به   1355 سال  در  میانکاله 
رسیده است و یزدان دوست می گوید: »ما در 
هیچ ذخیره گاه زیست کره ای مجاز به انجام 
بنابراین  نیستیم  زیستی  محیط  مطالعات 
صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله از 
اساس غیرممکن است و دفتر ارزیابی محیط 
به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
نخواهد  صادر  مجوزی  آن  برای  وجه  هیچ 
کرد چون با قوانین ذخیره گاه های زیست کره 
محکم ترین  از  یکی  این  دارد.«  مغایرت 
پاسخ ها از سوی محیط زیست درباره احداث 
پیش  چند  هر  است،  میانکاله  پتروشیمی 
ادعاهایی  و  غیررسمی  موافقت های  این  از 
درباره موفقت محیط زیست سبب پیگیری 

بود. موضوع شده  این 
اشاره  این  به  دیگر  سوی  از  یزدان دوست 
کرده که  اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در 
آنجا احداث شود، این ذخیره گاه از فهرست 
دنیا حذف خواهد  زیست کره  ذخیره گاه های 
آنجا  »از  تاکید کرده:  دیگر  سوی  از  و  شد 
برای  دنیا  در  است که  اولین کاری  این  که 

تبدیل متان به پروپیلن انجام می شود، هیچ 
ندارد و  برای آن وجود  گونه استانداردسازی 
داشت.  نخواهد  هم  الیسنس  دریافت  توان 
ضمن اینکه انتقال پروپیلن با خط لوله ۲00 
کیلومتری به استان سمنان با ضوابط پدافند 

دارد.« مغایرت  نیز  غیرعامل 
مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیست همچنین 
پروژه  به  فینسک  سد  آبرسانی  ادعای 
و  خوانده  محض«  »کذب  را  پتروشیمی 
اضافه کرده: »سد فینسک در استان سمنان 
احداث می شود و هدف از احداث آن، تامین 
و  سمنان  و  مهدی شهر  شهرهای  شرب  آب 
هیچ گونه  و  است  حقابه های کشاورزی  نیز 
تخصیصی به بخش صنعت نخواهد داشت.« 
برای  که  است  حالی  در  البته  گفته ها  این 
دارد،  بسیاری  مخالفان  سد که  این  احداث 
هنوز مجوز محیط زیستی صادر نشده، هرچند 
به گفته یزدان دوست »این موضوع در دست 

دارد«. قرار  مطالعه 

منابع طبیعی باید پاسخگو باشد
پس از اعالم نظر رسمی سازمان محیط 
بازپس گیری  دیگر  مشکل  حاال  زیست 

حسین آباد  صحرای  در  هکتاری   ۹0 زمینی 
در  پتروشیمی  بود  بنا  که  است  بهشهر 
دیده بان  منصوری،  حر  شود.  احداث  آن 
این  پیگیر  ابتدا  از  فعاالنی که  از  میانکاله، 
مدت  در  می گوید  ما«  »پیام  به  بود  اتفاق 
 ۹0 زمین  این  در  تعداد کارگران حاضر  اخیر 
هکتاری، هر روز کمتر و کمتر شده است و 
او  مانده.  باقی   آنجا  نگهبان  یک  فقط  حاال 
ادامه می دهد: »تحوالت اداری زیادی حول 
محور پتروشیمی رخ داد و در شورای عالی 
محیط زیست به ریاست رئیس جمهور هم 
از  زیادی  تعداد  و  شد  صحبت  دراین باره 
در  اما  اعالم کردند  را  خود  مخالفت  اعضا، 
حال حاضر اصلی ترین مسئله دیگر راه اندازی 
این  اصلی  مسئله  بلکه  نیست،  پتروشیمی 
است که زمین چطور به اراضی ملی برگردد.«
طبیعی  منابع  سازمان  منصوری،  گفته  به 
ماجرا  این  در  مهمی  نقش  آبخیزداری  و 
اراضی  این  اشتباه  به  که  همانطور  و  دارد 
هزینه  با کمترین  باید  حاال  واگذار شده اند، 
بر  ببینیم  »باید  بازگردند.  ملی  اراضی  به 
اساس چه قانونی می خواهند این تخصیص 
بهتر  این را حقوقدانان  باطل کنند.  را  زمین 
می دانند اما در نوعی از بازگشت، دولت باید 
برگرداند  او  به  را  سرمایه گذار  هزینه های 
صد  که  است  مدعی  سرمایه گذار  البته  که 
میلیارد تومان هزینه کرده و این رقم بسیار 

است.« اشتباهی  البته  و  باال 
از  پیش  می گوید  دیگر  سوی  از  منصوری 
ترکی،  غالمعباس  میدانی  بازدید  در  این، 
این  از  کشور  کل  بازرسی  سازمان  معاون 
از  آیا  پرسیده که  از سرمایه گذار  او  منطقه، 
آمد، کار  توقف کار  فروردین که دستور   ۲3
پاسخ  هم  سرمایه گذار  و  متوقف کردید  را 
به  مثبت  جواب  »این  است.  داده  مثبت 
 ۲3 از  بعد  هزینه ها  تمام  معناست که  آن 
فروردین به عهده خود سرمایه گذار است و 
حق طلب ندارد. در نهایت اما نقش سازمان 
منابع طبیعی در این میان مهم است و باید 
ماجرا  این  با  چطور  آنها  دید  و  ماند  منتظر 
روبه رو می شوند و از چه طریقی زمین را به 
اراضی ملی برمی گردانند. چرا وقتی صحبت 
باال برای پرداخت به سرمایه گذار در  از رقم 
را  این رقم  باشد، ممکن است دولت  میان 
نپردازد و زمین همچنان در گرو سرمایه گذار 
و  طبیعی  منابع  سازمان  نقش  بماند. 
باید  اکنون  و  است  مهم  بسیار  آبخیزداری 
باطل کند که  را  اراضی  از طریقی تخصیص 
صورت  این  غیر  در  باشد،  نداشته  هزینه 
پول  و  می رسد  اهدافش  به  سرمایه گذار 

شود.« پرداخت  او  به  باید  گزافی 
به گفته این فعال محیط زیست، این اتفاق 
این  و  ناگواری خواهد داشت  تبعات بسیار 
در حالی است که دالیل متقن حقوقی برای 
آنکه شاهد چنین روندی باشیم وجود دارد. 
ادارات  در  اشتباهات  »تمام  می گوید:  او 
باید  حاال  آنها  و  داده  رخ  طبیعی  منابع 
آنکه سازمان محیط  باشند. ضمن  پاسخگو 
و  بود  کرده  صادر  پیش مجوز  هم  زیست 
معاونان  از  یکی  از  غیراداری  محیطی  در 
هم  آن  از  که  بودند  گرفته  امضا  سازمان 

کردند.« بسیاری  استفاده های 
مراتع  و  دامداران  وضعیت  به  همچنین  او 
این  از  بعد  می گوید که  و  اشاره کرده  هم 
و درگیری ها هم  ناامن شده  اتفاق، منطقه 
پیش  مدتی  که  چنان  است،  گرفته  باال 
این  و  شد  گم  پتروشیمی  ستون   ۲0«
باعث  غیربومی،  افراد  ورود  یعنی  اتفاق 
پایین آمدن سطح امنیت شده؛ اتفاقی که 
را  دامداران منطقه  و  از مرتع داران  بسیاری 

است.« کرده  نگران 

هشدار سازمان محیط زیست درباره حذف میانکاله از فهرست ذخیره گاه های زیست کره

پتروشیمیمیانکالهاراضیملیراپسنداد
مدیرکل دفتر ارزیابی: صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله از اساس غیرممکن است، ما به هیچ وجه برای آن مجوزی صادر نمی کنیم

حر منصوری، فعال محیط زیست: در حال حاضر اصلی ترین مسئله این است که زمین پتروشیمی چطور به اراضی ملی برگردد

 مرگ هزاران ماهی 
در سد حلبی ساز بردسیر 
دادستانی: فوری پیگیری می شود

دریاچه  به  بستر سد مشهور  در  ماهی  هزاران 
تلف  حالی  در  بردسیر  شهرستان  حلبی ساز 
شده اند که مشخص نیست علت به خشکی 
یکباره و ابهام برانگیز سد بر می گردد یا دالیل 

دارد؟ هم  دیگری 
بند  حلبی ساز  مصنوعی  سد  ایرنا،  به گزارش 
خاکی است که گفته می شود حدود 40 سال 
گذشته احداث شده و رودخانه های فصلی و 
روان آب های حاصل از بارندگی همیشه به آن 
سرازیر می شدند. پشت سد دریچه و آبراهی 
دارای  استفاده کشاورزان  و  آب  برداشت  برای 
حقابه وجود دارد.در حالی که مسئوالن مختلف 
از جمله اداره آبیاری، جهاد کشاورزی و منابع 
بی اطالعی  اعالم  موضوع  این  درباره  طبیعی 
کرده اند، دادستان بردسیر گفت که پس از اطالع 
یافتن، به بررسی و پیگیری موضوع می پردازد.
اهمیت  دلیل  به  افزود:  صالحی نژاد  افشین 
حوزه محیط زیست، موضوع با قید فوریت در 
دست بررسی است و نتیجه از طریق رسانه ها 
به اطالع مردم خواهد رسید.همچنین سرپرست 
فرمانداری بردسیر نیز در این زمینه گفت که به 
قرار شده  و  است  موضوع  پیگیر  ویژه  صورت 
ادارات جهاد و منابع طبیعی علت را بررسی و 
اعالم کنند.اهالی منطقه علت را خشکی دریاچه 
می دانند و حدس و گمان هایی در بین آنان از 
قبیل بهره برداری بیش از حد و الیروبی نشدن 
ساالنه دریاچه توسط دستگاه های متولی مطرح 
کرده اند. برخی شهروندان نیز معتقدند به علت 
الیروبی نشدن ساالنه، گل و الی تا دریچه سد 
باال آمده و فضایی که پیش از این در هنگام 
خالی شدن آب تا مرز دریچه، مملو از آب بود و 
محل زیست و مخفیگاه ماهی ها می شد، اکنون 
به باتالقی تبدیل شده که مرگ آنها را به دنبال 

داشته است.
سد حلبی ساز در فاصله 30 کیلومتری غرب مرکز 
شهرستان بردسیر )در مسیر سیرجان ( و در 
مسیر جاده روستایی حاج کاکا واقع شده است.

وزش باد شدید 
در فرانسه قربانی گرفت 

در پی وزش بادهای شدید در فرانسه یک 
مصدوم  نیز  دیگر  تعدادی  و  کشته  تن 

شده اند.
به گزارش ایسنا، بادهای شدید شنبه شب 
شهرستان "کالوادوس" فرانسه را درنوردیده 
که در حادثه ای مرتبط با آن، یک تن جان 

خود را از دست داده است.
فرانسه  هواشناسی  سرویس  حال  این  با 
را  نامساعد  جوی  شرایط  این  وقوع 

بود. نکرده  پیش بینی 
همچنین بسیاری از مناطق فرانسه از جمله 
شهرستان کالوادوس روز شنبه دمای باالی 

30 درجه را تجربه کردند.
حادثه  این  قربانی  حاکیست که  گزارش ها 

یک مرد 31 ساله بوده است.
نیز  دیگر  تن  سه   ،postsen گزارش  به 
شدید  باد  وزش  اثر  بر  مشابه  حوادث  در 

برداشته اند. جزئی  جراحات 

افزایش 23 درصدی 
جمعیت هوبره در کشور 
جمعیت   1400 سال  سرشماری  اساس  بر 
داشته  افزایش  درصد   ۲3 کشور  در  هوبره 

است.
به گزارش دفتر حفاظت و مدیریت حیات 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  وحش 
گونه  جمعیت  پایش  و  سرشماری  برنامه 
هوبره به طور همزمان با همکاری محیط بانان 
محیط  حفاظت  کل  ادارات  کارشناسان  و 
بازه  در  پراکنش  حوزه  استان های  زیست 
اجرا شد.  1400 سال  آذرماه   30 تا   15 زمانی 
 16 از  دریافتی  اطالعات  آخرین  اساس  بر 
استان که در برنامه ملی سرشماری هوبره در 
سال 1400 مشارکت داشته اند تعداد 34۲۲ 
و  مشاهده  منطقه   330 در  هوبره  قطعه 
گزارش شده است که نسبت به تعداد ۲۷۸1 
قطعه هوبره شمارش شده در سال 13۹۸، 

افزایش داشته است. میزان ۲3 درصد 
با  یزد  استان های  این گزارش،  اساس  بر 
 64۹ تعداد  با  فارس  قطعه،    ۷54 تعداد 
ترتیب  به   4۹3 تعداد  با  اصفهان  و  قطعه 
خود  به  را  هوبره  مشاهدات  آمار  بیشترین 
میزبان  مجموع  در  اند که  داده  اختصاص 
شده  سرشماری  جمعیت  کل  از  درصد   51
میزان  کمترین  و  می شوند  محسوب 
 ۸ با  خوزستان  استان  به  متعلق  جمعیت 

است. بوده  قطعه 
منطقه،   ۷0 با  استان های کرمان  همچنین 
 45 با  یزد  استان  و  منطقه   4۷ با  فارس 
مناطق سرشماری  تعداد  بیشترین  منطقه، 
جمعیت هوبره و استان  قزوین با 1 منطقه، 
مناطق سرشماری جمعیت  تعداد  کمترین 

برگرفته اند. در  را  هوبره 

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان 
حفاظت محیط زیست: ادعای 
آبرسانی سد فینسک به پروژه 
پتروشیمی کذب محض است. 
هدف از احداث سد فینسک در 
استان سمنان تامین آب شرب 

شهرهای مهدی شهر و سمنان 
و نیز حقابه های کشاورزی 

است و هیچ گونه تخصیصی به 
بخش صنعت نخواهد داشت. 

البته هنوز مجوز محیط زیستی 
صادر نشده و این موضوع در 

دست مطالعه قرار دارد

|پیام ما| »اگر صنعت پتروشیمی بخواهد احداث شود، این ذخیره گاه از لیست ذخیره گاه های زیست کره دنیا حذف خواهد شد.« این 
تازه ترین هشدار درباره میانکاله است. ساخت پتروشیمی در نزدیکی این زیستگاه از اسفند سال پیش به کابوس فعاالن و کارشناسان 
محیط زیست بدل شده و حاال مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی در اظهارنظری تازه احداث پتروشیمی را مغایر با قوانین جهانی 
ذخیره گاه های زیست کره دانسته است. این اظهارات در حالی است که با وجود مخالفت های اخیر محیط زیست، مشکالت میانکاله 
هنوز پابرجاست؛ از یک سو فشارهایی از سوی نمایندگان مجلس برای صدور مجوز این صنعت در میانکاله مطرح است که سبب نگرانی 
شده و از سوی دیگر زمین 90 هکتاری که قرار بود پتروشیمی در آن برپا شود، باید از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری پس گرفته 

شود و به اراضی ملی برگردد.

حر منصوری: بعد از این اتفاق، 
منطقه ناامن شده و درگیری ها 
هم باال رفته است، مدتی پیش 

۲0 ستون پتروشیمی گم شد 
و این اتفاق یعنی ورود افراد 
غیربومی، باعث پایین آمدن 

سطح امنیت شده؛ اتفاقی که 
بسیاری از مرتع داران و دامداران 

منطقه را نگران کرده است

|  
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داو
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ی 
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فراخـوان
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم در نظر دارد اقدامات الزم پیرامون طرح با مشخصات 

ذیل را  به منظور جلب مشارکت با بخش خصوصی با توجه به دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه کشور به متقاضیان واگذار نماید.
لذا نمایندگان شرکت های توانمند سرمایه گذاری می توانند ظرف مدت 7 روز از انتشار آگهی نسبت به دریافت اسناد  طرح و بازدید 

احتمالی پروژه مذکور پیشنهادات خود را به دبیرخانه مرکزی دانشگاه ارائه نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی بم  شناسه آگهی: 133۹464

محل اجرای پروژهزمان تسلیم اسنادمحل توزیع اسنادمبلغ برآوردمشاور پروژهعنوان طرحردیف

1
احداث مرکز 
فوریت های

پزشکی

مهندسین
 مشاور

شهراز پارت

 1۲000
میلیون
ریال

دفتر فنی دانشگاه
علوم پزشکی بم

تا ساعت 14
۷ روز پس از انتشار

1. بلوار شهید رجایی
۲.روستای دریجان
3.روستای دارزین

4.ارگ جدید

نظر به اینکه خانم گوهر آجاگه حسب درخواست وارده تقاضای افراز سهام مشاع 
خود از پالک ۲5 فرعی از 4۷3۹ اصلی بخش 36 کرمان را نموده که به دلیل عدم 
دسترسی به آدرس مالک بدینوسیله به مالک رسمی مشاع پالک مذکور خانم حلیمه 
ناصری اعالم می گردد که جهت رسیدگی به درخواست افراز و بازدید از محل و تهیه 
نقشه، نماینده و نقشه بردار این اداره در  تاریخ 1401/04/11 ساعت 11 صبح  در محل 
وقوع پالک مذکور حاضر گردد. لذا از شما مالک مشاع جهت حضور در محل دعوت به 
عمل می آید. ضمنا عدم حضور مالک مشاع  مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود. 

تاریخ انتشار آگهی روز سه شنبه مورخ 1401/03/31

آگهیاعالنافرازپالک25فرعی
از4739اصلیبخش36کرمان

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1336996

آگهیمفقودی
خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
 -1600OHV تیپ  پیکان  وانت 

سفید-روغنی مدل 1386
ص   827 انتظامی  شماره 
موتور  شماره  به   73 ایران   55
شاسی  شماره  و   11486042468

حجت  نام  به   31650338
ظریف کار مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

بهره برداری  اندازی و  شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید و نصب و راه 
آزمایشی پکیج تصفیه فاضالب شهر ماهان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  2001005963000105  
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
و  شد  خواهد  انجام    www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1401/03/31 می باشد.

 مبلغ برآورد اولیه :  72.150.000.000 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3.607.500.000ریال به صورت ضمانت بانکی)فرآیند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و 

 فاضالب استان کرمان 
 ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد .

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401/03/31        لغایت 1401.04.05  
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1401.04.21

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف(: به صورت حضوری ساعت 14 روز  سه شنبه  مورخ 1401/04/21 به دبیرخانه شرکت آب و 
 فاضالب استان

 تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9 روز  چهارشنبه  تاریخ 1401/04/22
 زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401.4.22

 محل تامین اعتبار: عمرانی اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان     تلفن: 034-33222960
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس  02141934 

دفتر ثبت نام: 88969738   و  85193768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریتروابطعمومیوآموزشهمگانی

صدایقطرههایآبضربانزندگیاست،درمصرفآنصرفهجویینماییم.

شمارهب/1401/39-52

ول
تا

نوب
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شکل گیری تعامالت بین انسان و آب به اندازه 
هرچند  دارد.  قدمت  نخستین  انسان  تاریخ 
»هیدرولوژی  همچون  مفاهیمی  شکل گیری 
اجتماعی« در جهان جدید و نوپا تلقی می شود 
اما شواهد تاریخی این مفهوم را باید در مناطقی 
مانند ایران با جغرافیای خشک و بی آب یافت. 
اجتماعی  هیدرولوژی  موضوع  دلیل  همین  به 
موضوع جدیدی به حساب نمی آید چرا که عمده 
پایه  بر  انقالب صنعتی  از  انسان قبل  تعامالت 
کشاورزی و ارتباط مستقیم بشر با آب و خاک 

است. بوده 
از  متاثر  اجتماعی  تنش های  افزایش  به دنبال 
کاهش کمی و کیفی آب در سطح جهان، مفهوم 
هیدرولوژی اجتماعی)SH(  برای اولین بار در 
سال 1۹1۲ از سوی سیواپاالن مطرح شد و مورد 
این  در  گرفت.  قرار  محققان  از  بسیاری  توجه 
رویکرد، در مواجهه با عناصر طبیعت، مولفه های 
اجتماعی و جامعه شناسانه نسبت به مولفه های 
تکنیکی صرفا تکنوکرات وزن و تقدم عملکردی 
بیشتری پیدا می کنند و نقش انسان به عنوان 
جزء مهمی از چرخه طبیعت پر رنگ تر می شود 
و نگاه باال به پایین انسان به عناصر طبیعت و 
می شود.  اصالح  آب شناسی  چرخه  معادالت 
و  عدالتمند  تعامل  نگرش  نوع  این  با  منطبق 
عناصر حیات  و  انسان  بین  مطلوب  هم افزایی 
اقتصادی،  مختلف  حوزه های  در  آب  به ویژه 
اجتماعی، سیاسی و غیره رخنمون پیدا می کند و 
تصمیمات حکیمانه تر و پایدارتری از انسان صادر 
می شود. تاثیرات اجتماعی متاثر از مسئله کمبود 
و یا فقر آب و اهمیت تقویت تاب آوری اجتماعی 

و بهره گیری از خرد و آگاهی جمعی در مواجهه  
با موضوع آب و خاک مورد غفلت بسیاری از 
کشورهای درگیر با موضوع کم آبی و به ویژه ایران 

عصر جدید است.
 به طور قطع پیش بینی دراز مدت چرخه پویا و 
پیچیده آب در سطوح محلی و جهانی بدون در 
»بازخوردهای«  و  »برهم کنش ها«  داشتن  نظر 
هیدرولوژیکی  و  انسانی  فرایندهای  میان 
حلقه  در  انسان  بود.  نخواهد  امکان پذیر 
»هیدرولوژی اجتماعی« محرک اصلی تغییرات 
و  غذا  آب،  حیاتی  چرخه های  منفی  و  مثبت 
موجب  می تواند  و  می شود  محسوب  انرژی 
پایداری یا عامل اصلی ناپایداری چرخه حیات 
شود، به همین دلیل شفاف سازی و وزن دهی به 
تاثیرهای مثبت و منفی ناشی از مداخالت انسان 
در معادالت هیدرولوژیکی میزان کمی و کیفی 

نمایان خواهد کرد. را  این نقش 
بدون شناخت جایگاه انسان در چرخه طبیعت 
متنوع  بازخوردهای  و  برهم کنش ها  کشف  و 
بین فرایندهای انسانی و چرخه هیدرولوژیکی 
اهداف توسعه و تصمیمات منبعث از آن دچار 
این  فزاینده خواهد شد.  ناپایداری  و  بی نظمی 
ناپایداری مهمترین بازخورد نگرش های تحکمی 
و خودخواهانه بشر به طبیعت شناخته  می شود و 
ناگزیر جریان پایدار حیات را دچار اختالل می کند 
بی نظمی  مسیر  در  طبیعت  و  انسان  چرخه  و 
این ویرانگری دوسویه و  ویرانگر قرار  می گیرد. 
تصاعدی خواهد بود و انسان برای حفظ منافع 
کوتاه مدت خود به تدریج ارکان طبیعت را نابود 
 می کند. فشار به طبیعت برای رسیدن به توسعه 

رفاه  تامین  برای  ناپایدار  و  نامتوازن  اقتصادی 
کمی و کیفی و البته کوتاه مدت قبل از شناخت 
ظرفیت و بضاعت جغرافیایی و توان اکولوژیکی 
محیط زیستی، روش نامطلوب امروز حکمرانی 
محسوب  ایران  خاک  و  آب  منابع  مدیریت  و 

 می شود.
به دنبال افزایش جمعیت و اهداف توسعه محور 
کشورهای جهان در دهه های اخیر و نفوذ عمیق 
انسانی در بسترها و  البته متنوع تصمیمات  و 
عرصه های طبیعی، موضوع پایش و شفاف سازی 
هیدرولوژیکی  چرخه  بر  انسان  تاثیر  بردارهای 
پیگیری  می شود.  گذشته  از  برجسته تر  بسیار 
جالب اینجاست که منطبق بر نقشه های پهنه بندی 
بر  انسان  ناپایدار  مداخله  میزان شدت  جهانی 
هیدرولوژی و تاثیر این مداخالت در کشورهای 
موضوع  این  بوده که  بیشتر  و کم آب  خشک 
 می تواند دالیل پیچیده و متعددی داشته باشد. 
بررسی میزان تاثیر فرهنگ جوامع و کنشگران 
انسانی در وقوع رخدادهایی مانند تغییر اقلیم )در 
مقیاس جهانی( و تبعات اجتماعی این تغییر و 
میزان تاثیر اصالح الگوهای سبک زندگی )رفتارها، 
... ( و رفتار های انسان  عادات، رژیم غذایی و 
در توقف یا کنترل این واقعه موضوعاتی است 
که در مناسبت های مهم محیط زیستی مطرح 
می شود. دخالت نداشتن و نبود اثر مولفه های 
در  جامعه شناسی  و  اجتماعی  مهم  و  پیچیده 
طراحی های  و  زیستی  مداخالت  و  معادالت 
سازه ای و غفلت عامدانه و شاید ناشیانه از علوم 
بین رشته ای مانند هیدرولوژی اجتماعی، ضربات 
مهلکی به پایداری سرزمین ایران وارد کرده که 

تبعات زیستی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن 
به تدریج نمایان  می شود. انحالل بخش »امور 
اجتماعی منابع آب« وزارت نیرو و جایگزینی آن 
با »مرکز جهاد آبرسانی« در سال گذشته نمایانگر 
تداوم نگرش سخت افزاری و ناپایدار و بی مهری 
و غفلت از تاثیرات جامعه انسانی بر مولفه های 
حکمرانی خوب آب و دیدگاه های پیشگیرانه و 

تاب آور نرم خواهد بود.
اینکه با روش های انتقال آب بین حوضه ای یک 
حوضه برخوردار از آب را نابود و حوضه کم برخوردار 
را توسعه و توقعات اقتصادی واجتماعی جدیدی 
تحمیل  می کنیم. اینکه منابع آب و خاک شمال 
ایران به واسطه برخی اجتماعات انسانی گردشگر 
با تغییر کاربری و سیالب های ناخوانده تحمیلی 
و زباله های نابرجا مواجه  می شود و نفس محیط 
زیست جنگل، رودخانه، دریا، آب های زیر زمینی، 
به شماره  می افتد.  تاالب و سالمت مردمانش 
اینکه آبخوان های آبرفتی در دل کوه های پر آب 
سازندی  آبی  ذخایر  آخرین  و  تمام  می شود 
اینکه کاربری  خاموش  می میرند.  چراغ  کشور 
و  اقتصادی  اجتماعی،  تاریخی،  بهره وری  و 
جغرافیای آب را نمی دانیم و توسعه صنعت فوالد 
و پتروشیمی و کشاورزی و ... جایگزین هویت 
طبیعی و تمدن تاریخی، فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری فالت مرکزی ایران  می شود. اینکه 
وعده های پوپولیستی و توقع زای برخی به ظاهر 
دهان  از  کارشناسانه  حقایق  از  زودتر  دلسوز 
یا صاحب قدرت  افراد غیرمطلع  و  سیاسیون 
مطرح  می شود و بدنه کارشناسی مظلوم است 
و فریاد آگاهان از پستوی کتاب ها و مقاالت و 
کتابخانه ها فراتر نمی رود. اینکه زیرساخت های 
قنات ها(  )مانند  خود  نیاکان  ساله  هزار  چند 
غیراخالقی  و  ناپایدار  توسعه  روش های  با  را 
)مافیای آب( معاوضه می کنیم و چوب حراج 
به سرمایه های نخبگانی و نیاکان خود می زنیم 
و عرصه های جدید آبی غیرحکیمانه ای )برخی 
سدسازی ها( را توسعه می دهیم و عادالنه ترین 
و حکیمانه ترین سازه های منطبق بر جغرافیای 
ایران را از چرخه هیدرولوژیکی خارج می کنیم. 
اینکه تاثیر اجتماع انسانی در معادالت پایداری 
زیستی خط می خورد و بستری های الزم برای 
تاثیر مشارکت مردم در افزایش ظرفیت نهادی و 
توسعه سرمایه گرانبهای اجتماعی نادیده انگاشته 
زیستی  رفتار  و  زندگی  سبک  اینکه  می شود. 
بخش عمده ایرانیان غیر بومی و تحمیلی است و 
تناسبی با ظرفیت های محیط زیستی جغرافیای 
ایران  دشت های  درصد  صد  اینکه  ندارد.  ایران 
هالک آب و تاالب ها خشک و فرونشست و گرد 
و غبار در بیخ گوش شهرها جوالن می دهد ولی 
همچنان ناپایدار می رانیم. اینکه باغ و ویالسازی 
و حصارکشی های متموالنه و خودخواهانه شکل 
جدیدی از اسراف آب، طمع ورزی دالالن و بازی 
را ترویج کرده و فاصله  با سرمایه های مردمی 
اجتماعی را به شدت افزایش داده است. در این 
میان نهادهای مردمی و متولیان حفاظت محیط 
نبود بودجه کافی و قدرت الزم برای  با  زیست 
روبه رو  ایران  بستر زیست  نگهداری  و  حفاظت 
هستند و ایران در حفظ شاخص محیط زیست 

)EPI( رتبه های پست دنیا را کسب می کند.
معیوب  بسیار  ساختارهای  و  منافع  تعارض 
آزادی عمل و سالمت  قانونی نمی تواند ضامن 
نظام حکمرانی آب و منابع زیست کشور و توقف 
فساد مفسدان باشد. در همین حال نبود شناخت 
به  بی تعهدی  و  سرزمینی  اکولوژیکی  ظرفیت 
اجرای قوانین آبی و عملکرد نامطلوب مدیریت 
پیشگیرانه، هوشمندانه و مقتدرانه منابع و مصارف 
آبی در سطح ملی باعث ناکارآمدی مدیریت کالن 
آبی در سطح منطقه ای و غفلت از دیپلماسی آبی 

شده است.
از این دغدغه ها  سوال اینجاست که کدام یک 
بی ارتباط با آب و انسان است؟ اگر موارد اشاره 

شده نشانه ناپایداری و ناکارآمدی عملکرد انسانی 
ما نیست پس شرایط کنونی حاصل چیست؟ 
تاثیر رفتار و عادات آگاهانه و غیرآگاهانه ما در 

خلق این ناپایداری ها چقدر است؟
همه  اینها  هرچند  که  اینجاست  شگفتی 
به عنوان  می تواند  است که  آشکار  چالش هایی 
اما  تلقی شود  عادی  انسانی  جوامع  مشکالت 
اینکه  بر  عالوه  اینجاست که  غیرعادی  مطلب 
درمان  یا  توقف  پیشگیری،  برای  راسخی  عزم 
متوقف  معیوب  چرخه  نیست،  چالش ها  این 
نمی شود و عزم جدی برای خروج از این چرخه 

نمی شود. خلق 
سخن آخر اینکه با توجه به نیاز انسان به آب 
در همه بخش های اقتصادی، اجتماعی، تغذیه، 
سالمت و چند بعدی بودن نقش آب در چرخه 
حیات از یک سو و کاهش حساسیت به آب به 
دلیل ارزانی، در دسترس بودن، نبود شناخت از 
جغرافیای زیست و تاثیر ندادن تاثیرات انسان در 
چرخه پایدار طبیعت ) نقش انسان-آب( از سوی 
دیگر می تواند پیچیدگی های پیش بینی جمعیت 
همیشه برخوردار و به ظاهر متمول آبی، با کمبود و 

یا نبود آب را افزایش دهد.
اقتصادی،  اجتماعی،  تبعات  این شرایط  تحت 
سیاسی و امنیت ملی و غذایی متاثر از مسئله 
اجتماعی  تاثیر  بود؟  آب چگونه خواهد  کمبود 
از آب چگونه  تنش در مرزهای سیاسی متاثر 
این  از  بسیاری  به  پاسخ  شد؟  خواهد  تعدیل 
سواالت در قالب علم هیدرولوژی اجتماعی قابل 

ارزیابی است. و  پیمایش 
مناطق کم آبی مانند فالت مرکزی ایران در طول 
مانند  هوشمندی  زیرساخت های  دراز  سالیان 
قنات را برای پایداری سیستم هیدرولوژی ترسیم 
کردند که البته به دلیل بی خردی سیاست مداران 
آب  بهره وری  و  جمعیت  نادرست  پهنه بندی  و 
این سیستم  نابودی  تدریج  به  مناطق  این  در 
منحصربه فرد جهانی را در پی داشته  است. رشد 
ارتباطات انسانی در دهه های اخیر نتوانست این 
زیرساخت های هوشمند ملی- تاریخی را سرپا 

باقی گذارد و آنها را به ورطه فراموشی کشاند.
مسئوالن و مردم بدانند اگر بی توجهی و کم توجهی 
به آب و مصارف آن در همه بخش های شرب، 
شهری، صنعت، کشاورزی و حقابه محیط زیست 
تداوم یابد عواقب گسترده اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی و امنیتی دامان همه را خواهد گرفت.

چند پیشنهاد
بخش هیدرولوژی اجتماعی در وزارتخانه های 
و  تشکیل  صنعت  و  کشاورزی  جهاد  نیرو، 
روش های نرم )منطبق بر مفاهیم اجتماع-آب( 
ای(  )سازه  افزاری  سخت  روش های  از  قبل 
توسعه یابد؛ رشته تحصیلی هیدرولوژی اجتماعی 
نهادسازی  شود؛  برپا  کشور  دانشگاه های  در 
به  هوشمند، کارا، خالق و عملگرا برای رسیدن 
پیشگیرانه  اقدامات  و  تقویت  زیستی  پایداری 
برای توقف پروژه های خرد و کالن مخرب محیط 
زیست در دستور کار قرار گیرد؛ نقشه پهنه بندی 
تاریخی و به روزرسانی شده چرخه آب، خاک، 
انسان با همکاری جامعه شناسان و متخصصان 
هیدرولوژی و خواص و جوامع تاثیرگذار ملی و 
اجتماعی  هیدرولوژی  مطالعات  و  تهیه  محلی 
برای طراحی های سازه ای و تصمیم سازی ها مورد 
استفاده قرار گیرد؛ به منظور تغییر یا اصالح نگرش 
به موضوع آب، خاک و محیط  جمعی نسبت 
در  آبی  سواد  تقویت  و  آگاهی  فرایند  زیست 
مقیاس های گسترده ترویج شود و سیاست های 
اجتماعی  تشکیل مجموعه های  برای  مشوقانه 
نهایت  در  و  شود؛  گرفته  به کار  طبیعت  همیار 
بازنگری در سیاست های توسعه کالن کشور با 
نگاه و نگرش ایران پایدار و جلوگیری از شروع 
طرح های مخرب طبیعت و افزایش روش های 
مشوقانه برای جذب سرمایه های ملی و مردمی 

سبز(. )اقتصاد 

فالت مرکزی ایران گنجایش کمی و کیفی چه نوع الگوی جمعیتی را دارد؟

هیدرولوژیاجتماعیوچالشهایآبیایران
با روش های انتقال آب بین حوضه ای یک حوضه برخوردار از آب را نابود و حوضه کم برخوردار 
را توسعه و توقعات اقتصادی و اجتماعی جدیدی تحمیل  می کنیم

ژئوپارک ارس 
در راه جهانی شدن

در  ارس  پارک  ژئو  جهانی  ثبت  پرونده 
یونسکو در دست بررسی است و در صورت 
تایید کارشناسان شورای عالی ژئوپارک های 
شده  ثبت  ژئوپارک  دومین  عنوان  جهان، 
کشورمان را پس از ژئوپارک قشم به خود 

می دهد. اختصاص 
جهانی  شبکه  ارزیاب  ایرنا،  گزارش  به 
شورای  نشست  در  یونسکو  ژئوپارک های 
این که  بیان  با  ارس  ژئوپارک  راهبردی 
مباحث  فقط  ژئوپارک ها  بررسی  در 
کرد:  عنوان  نیست،  مدنظر  زمین شناسی 
نحوه  و  زمین شناسی  از  درست  درک 
تنهایی  به  ژئوپارک  یک  شکل گیری 
جهانی  شبکه  به  آن  ورود  و  تثبیت  در 
ژئوپارک ها کافی نیست بلکه توانایی منطقه 
در توسعه معیشت محلی، شناخت رسوم و 
احیای جوامع محلی و استفاده از ظرفیت  
جامعه محلی از عوامل مهم برای دستیابی 

است. امتیاز  این  به 
عالی  شورای  شد:  یادآور  ون  ترنتان 
مخالف  یونسکو  جهانی  ژئوپارک های 
صنعتی  و  اقتصادی  فعالیت  نوع  هیچ 
حتی  و  فعالیت ها  تمامی  از  بلکه  نیست 
حفظ  چارچوب  در  معدنی  فعالیت های 
زمین شناسی  چشم اندازهای  و  طبیعت 

می کند. حمایت 
نائب  و  ارزیاب  و  ارس  ژئوپارک  مشاور 
ژئوپارک های  و  زمین  علوم  رئیس کمیته 
اینکه  بیان  با  هم  یونسکو  ملی  کمیسیون 
پیگیرانه  و  مستمر  تالش  سال ها  از  بعد 
امروز به مراحل نهایی ثبت جهانی ژئوپارک 
طی  ارس  ژئوپارک  رسیده ایم، گفت:  ارس 
چشم گیری  فعالیت های  سال های گذشته 
در راستای ساماندهی و درگیر کردن جامعه 
ژئوپارک  به  وابسته  آموزش های  و  محلی 
بحث  و  منطقه  در  ژئوپارک  بودن  آشکار  و 
همیاران را پیش برده است، اکنون با حضور 
ارزیابان شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو 
در منطقه آزاد ارس جهت بازدید و بررسی 
از ژئوسایت ها به مراحل نهایی ثبت جهانی 

می شویم. نزدیک  ارس  ژئوپارک 
دارای  ایران  این  که  بیان  با  کاظمی  امیر   
است،  زمین شناختی  فراوان  ظرفیت های 
گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر  گفت: 
توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور، بیش از 30 منطقه استعداد 
دارند  را  یونسکو  ژئوپارک های  به  پیوستن 
که ژئوپارک ارس یکی از مناطقی است که 
پای کار بود و امیدواریم با اقدامات در حال 
انجام، به زودی شاهد پیوستن این ژئوپارک 
و نیز ژئوپارک طبس در زمره ژئوپارک های 

باشیم. آسیا  و غرب  خاورمیانه 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد ارس هم گفت: وجود ژئوپارک  منطقه 
در محدوده منطقه آزاد ارس عالوه بر ایجاد 
ژئوتوریستی،  و  گردشگری  جاذبه های 
توانمندسازی جامعه  برای  تاثیرگذار  نقشی 

دارد. پایدار  توسعه  ایجاد  و  محلی 
هدف  اینکه  بر  تاکید  با  کیانی  مجید 
یونسکو از ثبت ژئوپارک ها تنها حفظ میراث 
مهم ترین  افزود:  نیست،  زمین شناختی 
ارس،  ژئوپارک  جهانی  ثبت  از  ما  هدف 
توانمندسازی مردم محلی از طریق آموزش 
و نیز حفظ و نگهداری ژئوسایت ها و ایجاد 

است. محلی  کسب و کارهای 

انحالل بخش »امور اجتماعی 
منابع آب« وزارت نیرو و 
جایگزینی آن با »مرکز 
جهاد آبرسانی« در سال 
گذشته نمایانگر تداوم نگرش 
سخت افزاری و ناپایدار و 
بی مهری و غفلت از تاثیرات 
جامعه انسانی بر مولفه های 
حکمرانی خوب آب و 
دیدگاه های پیشگیرانه و تاب آور 
نرم خواهد بود

ایرانیان در طول هزاران سال با وجود کمبود آب در فالت مرکزی روش های سازگارانه، پایدار و منطبق بر طبیعت را کشف و زیرساخت های مناسب برای 
زیستن پایدار را فراهم کردند. حفر هزاران کیلومتر قنات در پهنه های خشک فالت مرکزی، کشاورزی پایدار و سالمت محور، سبک زندگی بر پایه چهار 

فصل و پزشکی حکیمانه منبعث از این نوع نگاه، گوشه ای از  روش های سازگاری آنها با طبیعت و جغرافیای ایران به حساب می آید.

|  
رنا

  ب
|

| کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی 
و فعال آب و محیط زیست |

| اکبر پورداج |

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :

پرونده کالسه14001144۲5001001405 
 و رای شماره5۹0 1401603۲5001000 مورخه 1۷ / 0۲/ 1401 به تقاضای   حسین فتحی    فرزند 
چراغ  نسبت  به  ششدانگ  یکباب  ساختمان بمساحت ۷3 / ۹۸متر مربع  مجزی شده از  
پالک شماره فرعی از ۲0۹1اصلی بخش 1 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت  مالک اولیه 
علیمردان والیزاده معجزی به واسطه محمد حسین والیزاده معجزی  رسیدگی و تائید و انشاء 
گردید.مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقرارات سند مالکیت صادر خواهد شد.  4155۹30۸
تاریخ انتشار نوبت اول:16 / 03 /1401

تاریخ انتشار نوبت دوم    31 / 03/ 1401
صید آقا نجفوند دریکوندی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

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

رودبار جنوب   
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اول  هیات    1401/03/03  -14016031۹0۷۹0001۲1 شماره  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار 
بامری  حمزه  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب 
در  ازجازموریان   ۹30صادره  شناسنامه  بشماره  ناصر   فرزند  نور  
یک باب خانه به مساحت ۷۲5.4۷ متر مربع پالک ۲۲3۷فرعی 

 -440 از  فرعی   40 پالک  از  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از440- 
اباد بخش  رودبار جنوب -زهکلوت گل  واقع در  اصلی قطعه سه  
46  کرمان   خریداری از مالک رسمی اقای اسالم بامری زهکلوت  
نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
به  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  15روزآگهی  فاصله  به 
از  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/16

تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/03/31
محمد کردستانی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
14016031۹00۸00۲03 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 عباس 
جعفری محمدآبادی فرزند محمد  به شماره شناسنامه 1013 صادره از 
پالک  از  مترمربع   11۲0.50 مساحت  به  و کارگاه  مغازه  یکباب  در  زرند 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  محمدآباد  زرند_  در  واقع  اصلی   5000
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  ابراهیمی  زاده  بهرام  عباس 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 35
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/16

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/3/31
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :
پرونده کالسه14001144۲5001001440   

 و رای شماره5۷۹ 1401603۲5001000 مورخه 1۷ / 0۲/ 1401 به تقاضای   سعید شریف 
پور    فرزند شکر علی   نسبت  به  ششدانگ  یکباب  ساختمان بمساحت ۸0 / 1۸1  متر 
مربع  مجزی شده از  پالک شماره 41 اصلی  واقع در بخش ۲ شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت  مالک اولیه   سید شیر خدا  حسینی   رسیدگی و تائید و انشاء گردید.مراتب در 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقرارات سند مالکیت صادر خواهد شد.  4155۹314
تاریخ انتشار نوبت اول:16 / 03 /1401

تاریخ انتشار نوبت دوم    31 / 03/ 1401
صید آقا نجفوند دریکوندی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

وم
 د

ت
نوب

وم
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ت
نوب

آگهیمناقصه

 *مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  تا ساعت 13:30  روز شنبه مورخه 1401/04/04  می باشد.
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخه 1401/04/18 می باشد.

*زمان بازگشائی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1401/04/20 می باشد.
 *هزینه آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود .

 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

1- بصورت نقدی در وجه شماره حساب 4054030607565573 تمرکز وجوه سپرده  اداره کل نوسازی مدارس استان 
یا شماره شبا IR190100004054030607565573 , شناسه واریز 905127654100004054030607565573

2- بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی  به سررسید 3 ماه از تاریخ  صدور

فرهادفرهودی-سرپرستادارهکلنوسازیمدارساستانآذربایجانشرقی

تضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار:

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد خریــد اقــالم زیــر را از طریــق مناقصــه 
عمومــی در بســتر ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت اســناد 
مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولــت )ســتاد ایــران( بــه آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجــام خواهــد شــد.

ردیف
شماره مناقصه در سامانه 

ستاد ایران
موضوع مناقصه )خرید(

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار 
مناقصه )ریال(

1۲001004۲1۷000035ALL IN ONE 1/۷60/000/000خرید  ۲۲0 دستگاه  کامپیوتر

سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس
 اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز دارس

استان آذربایجان شرقی

سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس
 اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز دارس

استان آذربایجان شرقی

نوبت اول آگهیمفقودی
و کارت   )شناسنامه(  سبز  برگ 
خودروی سواری هاچ بک تیپ

MTکوییک سفید مدل 1399 
ص   795 انتظامی  شماره 
موتور  شماره  به   49 ایران   96
M15/9097776 و شماره شاسی 

به   NAS841100L1089690
نام سید مسعود قادری مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مدمی باشد.
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که



پیامک شما را دربـاره 
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ترازهای مطمئن آب زیرزمینی در آبخوان هایی که به شدت بهره برداری شده اند، در حال کاهش است

زنگهشدارازاعماقزمین
آب زیرزمینی باید در حوزه عمومی قرار گیرد تا از مدیریت مؤثر آن، علی رغم چالش های قانونی و عملی 

که ممکن است به همراه داشته باشد مطمئن شویم

اکوسیستم های وابسته به 
آب زیرزمینی و خدمات 

اکوسیستم در اهداف توسعه 
 )SDGs( پایدار سازمان ملل

کمتر بروز پیدا کرده است، 
علی رغم آنکه نقش مهمی 
در هدف 6-4 )استفاده و 
کمیابی آب( و هدف 6-6 
)اکوسیستم های مرتبط با 

آب( دارند

| پژوهشگر اندیشکده 
تدبیر آب ایران |

| حمید پشتوان |

هر کولر آبی به اندازه دو نفر آب مصرف می کند
رسیدن  با  گفت:  البرز  آبفای  مدیرعامل 
به  آبی،  روشن شدن کولرهای  و  فصل گرما 
طور میانگین به اندازه دو نفر به مصرف آب 

می شود. اضافه  خانوارها 

به گزارش ایسنا ذوالفقار مهدی زاده اشاره اینکه 
از 40  به بیش  البرز  آینده دمای  طی روزهای 
این  در  بیان کرد:  می رسد،  صفر  باالی  درجه 
واسطه  به  آب  مصرف  افزایش  شاهد  شرایط 

استفاده مداوم از کولرهای آبی و افزایش دفعات 
استحمام و ... هستیم.

او ادامه داد: به طور میانگین حدود ۲۸ درصد از 
مصرف روزانه آب شهروندان البرزی به استحمام 

اختصاص دارد و در روزهای گرم سال این میزان 
افزایش می یابد.

باالی  به مصرف  اشاره  با  مهدی زاده همچنین 
کولرهای آبی گفت: با رسیدن فصل گرما و روشن 
شدن کولرهای آبی، به طور میانگین به اندازه دو 

نفر به مصرف آب خانوارها اضافه می شود.
این مسئول تاکید کرد: در اغلب کشورهای دنیا 
استفاده از این شکل از سیستم های سرمایشی 

مصرف  آب  زیادی  حجم  چون  شده  منسوخ 
به  توجه  با  کرد:  اضافه  مهدی زاده  می کنند. 
آسمانی  نزوالت  میزان  از  سال  به  سال  اینکه 
کاسته می شود، مصرف آب به واسطه افزایش 
جمعیت بیشتر می شود و به واسطه حجم باالی 
استخراج، از میزان منابع آب های زیرزمینی کم 
می شود، انتظار می رود مردم مدیریت بیشتری 

در مصرف داشته باشند.

برداشت آب شیرین در طول 
قرن گذشته، به شکل قابل 

مالحظه ای افزایش یافته و هنوز 
هم در بیشتر بخش های جهان 
در حال افزایش است. نوسان 

فصلی اقلیم، تغییر اقلیم و 
بهره برداری فزاینده در دهه های 
اخیر، بسیاری از منابع آبی را 
در مقیاس محلی و منطقه ای 

از بین برده است. کوچک شدن 
چشمگیر دریاچه های مهم 

)مانند دریاچه آرال، دریاچه 
چاد، دریاچه ارومیه(، ناپدید 

شدن چشمه ها، و کاهش 
چشمگیر جریان رودخانه ها، 
گواه روشن این تخریب به 

شمار می آیند |  
س

فار
  |

تولید بیش از 95 درصد 
تجهیزات و لوازم آبیاری 

در داخل کشور 
جهاد  وزارت  خاک  و  آب  معاونت  سرپرست 
کشاورزی گفت: بیش از ۹5 درصد تجهیزات و 

لوازم آبیاری در داخل کشور تولید می شود.
فریبرز  کشاورزی،  جهاد  وزارت  گزارش  به 
عباسی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت 
تولیدکننده های  کرد:  بیان  کشاورزی  جهاد 
استفاده  با  آبیاری در کشور  توانمند تجهیزات 
و  با کیفیت  نوین، محصوالتی  فناوری های  از 

می کنند. تولید  باال  استانداردهای 
او با بیان اینکه مجوز صادرات لوازم و تجهیزات 
آبیاری به تولیدکننده هایی که تولیداتشان قابل 
رقابت در بازارهای جهانی هستند داده می شود، 
گفت: به وارد کنندگانی که تجهیزات آبیاری را وارد 
کشور می کنند، مجوزهای 6 ماهه داده می شود 
تا بستر الزم برای بومی سازی و خودکفایی کامل 

این تجهیزات در داخل کشور مهیا شود.
آبیاری  روش  افزود:  مسئول  مقام  این 
زیرسطحی بر اساس تاییدیه موسسه تحقیقات 
فنی و مهندسی کشاورزی و با توجه به کاهش 
تبخیر در این روش، به دلیل برخی مشکالت 
اجرایی، در حال حاضر فقط در باغات پسته مورد 
تایید این معاونت است. سرپرست معاونت آب 
و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به 
کاهش مصرف سم و کود در روش های نوین 
آبیاری، محصول تولید شده در مزارع و باغاتی 
که تحت پوشش سامانه های نوین آبیاری قرار 
دارند محصوالتی سالم هستند که جزو مزایای 

این سامانه ها محسوب می شود.
او با تاکید بر اهمیت موضوع نظارت بر نگهداری 
و بهره برداری در این طرح افزود: در این خصوص 
اثربخش  بر  باید  بهره برداری  بر  نظارت  مشاور 
بودن اقدامات نگهداری و بهره برداری در طرح 
سامانه های نوین آبیاری و افزایش بهره وری با 

کمترین هزینه تالش کند.

تامین آب 350 روستای 
استان کرمانشاه در قالب 

جهاد آبرسانی 
شرکت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به اینکه 
در جهاد آبرسانی 350 روستای استان کرمانشاه 
با اعتبار 300 میلیارد تومان به شبکه آبرسانی 
اضافه می شود، گفت: به زودی جمعیت تحت 
پوشش آب روستایی استان از ۹0 درصد هم 
عبور می کند.به گزارش ایرنا، »مسعود خشایی« 
استان  از جمعیت شهری  افزود: ۹۹.۸ درصد 
روستایی  جمعیت  از  درصد   ۸3 و  کرمانشاه 
استان تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند.
او با اشاره به اینکه پروژه های بسیاری در استان 
برای مقابله با تنش آبی و گذر از تابستان در 
دست اجراست، گفت: بهره برداری از مدول دوم 
تصفیه خانه کرمانشاه هم یکی از برنامه های 
مدیرعامل  پیگیری های  با  که  است  ویژه ای 
جدید افتتاح و بخشی از مشکالت موجود را 
تحت  جمعیت  خشایی  می دهد.  کاهش 
پوشش شبکه فاضالب استان را ۲0 درصد عنوان 
کرد و بیان کرد: شبکه فاضالب موجود سنتی 
است و باید تالش کنیم این شبکه را توسعه و 

جمعیت بهره بردار را افزایش دهیم.
شرکت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
مهندسی آب و فاضالب کشور همچنین بر تامین 
آب صنایع از پساب جایگزین تاکید کرد و گفت: 
باید با جذب سرمایه گذاری در این بخش آب 
نیاز  مورد  آب  و همچنین  را  نیاز صنایع  مورد 
جایگزین  پساب  از  را  شهرداری  سبز  فضای 
را  بخش  این  به  وابستگی ها  تا  تامین کنیم 
کاهش و منابع آبی موجود را بهتر مدیریت کنیم.

تامین آب 80 درصد 
مناطق عشایری 

با لوله کشی ممکن است 
با  گفت:  ایران  عشایر  امور  سازمان  رئیس 
اختصاص اعتبار الزم تامین آب ۷0 تا ۸0 مناطق 

است. ممکن  لوله کشی  با  عشایری 
بیان  زاده«  پاپی  »عباس  ایرنا،  گزارش  به   
کرد: زندگی عشایر وابسته به طبیعت است و 
خشکسالی شرایط زندگی عشایر را دشوار کرده 
ایران گفت:  عشایر  امور  سازمان  است.رییس 
با اختصاص اعتبار الزم می توانیم آب موردنیاز 
۷0 تا ۸0 درصد مناطق عشایری را با لوله کشی 
تامین کنیم. او توجه به شاخص های جمعیت، 
محرومیت و پراکندگی در مناطق عشایری را 
برای اختصاص اعتبارات بسیار مهم عنوان کرد 
از  خشکسالی  و  بارندگی ها  و گفت: کاهش 
چالش های اصلی زندگی عشایر است که باید 
در  خشکسالی  مدیریت  برای  ویژه ای  تدابیر 

اندیشیده شود. مناطق عشایری 
»نژاد جهانی« معاون بازسازی و بازتوانی سازمان 
مدیریت بحران کشور با اشاره به محرومیت های 
چالش های  و  عشایری  مناطق  در  موجود 
خشکسالی در این مناطق، گفت: آماده همکاری 
بحران  مدیریت  برای  عشایر  امور  سازمان  با 

خشکسالی در مناطق عشایری هستیم.

هماهنگ کننده  نهاد  همکاری  با  یونسکو 
تدارک  در   ،)UN-Water( آب  فعالیت های 
برگزاری اجالس جهانی آب زیرزمینی در دسامبر 
۲0۲۲ است. گزارش جهانی آب امسال که در روز 
جهانی آب رونمایی شد، افزایش آگاهی درباره 
مسائل آب زیرزمینی را دنبال می کند. این گزارش 
پراهمیت، جزئیات مهمی را درباره تمام جنبه های 
اصطالحات  و  مفاهیم  شامل  زیرزمینی،  آب  
استفاده های  و  آلوده شدن  هیدروژئولوژیکی، 
آب   به  وابسته  اکوسیستم های  اندازه،  از  بیش 
زیرزمینی، اثرات تغییر اقلیم بر آب  زیرزمینی، و 
در نهایت دامنه افزایش شناخت و ظرفیت سازی 
را برای نوسازی برنامه ریزی، مدیریت و تأمین 

مالی تشریح می کند.

آب زیرزمینی در بحران
برداشت  که  می سازد  روشن  گزارش  این 
آب شیرین در طول قرن گذشته، به شکل قابل 
مالحظه ای افزایش یافته و هنوز هم در بیشتر 
بخش های جهان در حال افزایش است. نوسان 
فصلی اقلیم، تغییر اقلیم و بهره برداری فزاینده در 
دهه های اخیر، بسیاری از منابع آبی را در مقیاس 
محلی و منطقه ای از بین برده است. کوچک شدن 

چشمگیر دریاچه های مهم )مانند دریاچه آرال، 
شدن  ناپدید  ارومیه(،  دریاچه  چاد،  دریاچه 
چشمه ها و کاهش چشمگیر جریان رودخانه ها، 
گواه روشن این تخریب به شمار می آیند. در زیر 
سطح زمین، ترازهای مطمئن آب زیرزمینی در 
شده اند،  بهره برداری  شدت  به  آبخوان هایی که 

پیوسته در حال کاهش است.

استفاده از آب زیرزمینی 
در جامعه بشری

این گزارش سه بخش اصلی استفاده کننده آب را 
با جزئیات مهم در جامعه انسانی بررسی می کند: 
روستایی  انسانی  سکونتگاه های  کشاورزی، 
مطرح  همواره  نکته ای که  و صنعت.  و شهری 
است، افزایش رقابت بر سر آب زیرزمینی میان 
این بخش ها و کاهش منابع در دسترس آب 
زیرزمینی است که توسعه را محدود می کند. این 
گزارش به تاخیر در گشایش کارخانه جدید تسال 
در براندنبورگ آلمان اشاره می کند، به دلیل این 
نگرانی ها که این پروژه ممکن است بر تأمین آب 
آشامیدنی تأثیر بگذارد و نشان می دهد که مشکل 
در حال  به کشورهای  زیرزمینی  آب  تخصیص 

توسعه محدود نیست.

افزایش مسئولیت پذیری صنعت، بخش مهمی 
از »دیدنی شدن« آب زیرزمینی به شمار می آید. 
این گزارش یادآوری می کند که »صنعت، توجه 
فزاینده ای به ریسک ها و چالش های آن برای 
تأمین آب مورد نیاز خود دارد«، زیرا کمبود آب 
می تواند تأثیر قابل  توجهی بر »دوام کسب  و کار، 
بازگشت سرمایه و سود« داشته باشد. نهادهای 
مالی در وام دادن به شرکت ها، به سطح ریسک 
آب توجه می کنند. این گزارش، گسترده استفاده 
از ابزارهای اقتصادی را برای پیشبرد پایداری در 
آب و پاسخ های مسئوالنه در قبال آب شناسایی 

می کند.
با خالصه کردن اهمیت کلی آب  زیرزمینی برای هر 
بخش و پیامدهای کاهش منابع آب زیرزمینی و 
آلودگی، این گزارش زمینه را برای مقایسه  مناطق 
اطالعاتی  و  و کشورهای مختلف مهیا می کند، 
مدیریتی  فنون  و  محدودکننده  ضوابط  درباره 
مختلف، از جمله مقررات، مشوق های اقتصادی 

و آگاهی بخشی فراهم می سازد.

اکوسیستم های وابسته به آب زیرزمینی 
و تغییر اقلیم

پشتوانه  به  زیرزمینی،  آب  به  انسان  نیازهای 

سالمت اکوسیستم های وابسته به آب زیرزمینی 
تأمین می شود. این گزارش انبوهی از اطالعات را 
درباره انواع مختلف اکوسیستم های وابسته به آب 
زیرزمینی در محیط های مختلف )خشکی، آبی و 
زیرزمینی(، خدمات اکوسیستم و تهدیدهایی که 

با آن روبه رو هستند ارائه می دهد.
جالب توجه است که اکوسیستم های وابسته به 
آب زیرزمینی و خدمات اکوسیستم در اهداف 
توسعه پایدار سازمان ملل )SDGs( کمتر بروز 
پیدا کرده است، علی رغم آنکه نقش مهمی در 
هدف  و  آب(  و کمیابی  )استفاده  هدف 4-6 
دارند.  آب(  با  مرتبط  )اکوسیستم های   6-6
دلیل است که  این  به  اندازه ای  تا  این کاستی 
اهمیت آب زیرزمینی به خوبی شناخته نشده 
است. بر اساس این گزارش، »جمع آوری داده ها 
تمرکز  آزاد  آب های  مکانی  گستره  بر  همچنان 
دارد، و درباره آب  زیرزمینی، و تفکیک یا تهیه 
نقشه اکوسیستم های وابسته به آب زیرزمینی، 

ندارد«. وجود  تمرکزی 
پاسخ انواع مختلف سیستم های آب زیرزمینی 
به تغییر اقلیم، متفاوت است و این گزارش به 
جزئیات پاسخ های گوناگون به اثرات مستقیم 

و غیر مستقیم تغییر اقلیم می پردازد. همچنین، 
تمایز سیستم های آسیب پذیر را با سیستم های 
راهکارهای  طیف  و  می کند،  مشخص  تاب آور 
کاهش دهنده  فعالیت های  و  انسان  سازگاری  

اثرات را درباره آب زیرزمینی شرح می دهد.
ماهیت آب زیرزمینی و همچنین استفاده انسان 
از آن به شکل قابل مالحظه ای متفاوت است و 
بنابراین، پنج دیدگاه منطقه ای درباره آفریقا، اروپا 
و آمریکای شمالی، آمریکای التین و کارائیب، 
آسیا و اقیانوسیه و منطقه عربی، مسائل خاص 
موردی،  نمونه های  می کند.  بازگو  را  منطقه ای 
اطالعات ارزشمندی را درباره شرایط گوناگون به 

دست می دهد.

حکمرانی و مدیریت: 
چالش ها و فرصت ها

در نهایت، گزینه های پاسخ از نظر تعمیق شناخت، 
زیرزمینی،  آب  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
مدیریت آب  زیرزمینی، آبخوان های فرامرزی، و 

تأمین مالی توصیف و بحث می شوند.
گزارش،  این  اصلی  هدف های  از  یکی 
فراهم ساختن دانش و ابزارها برای تصمیم گیران 
پایدار  سیاست های  پیاده سازی  و  طراحی  در 
تا  سیاستی  اصول  چارچوبی که  در  است.  آب 
این  می گیرد،  بر  در  را  پیاده سازی  رویکردهای 
ابزار خاص را برای مدیریت آب  گزارش شش 

می کند. معرفی  زیرزمینی 
نهادهای  نقش  بررسی  با  همراه  گزارش  این 
مختلف و تأثیر عملکرد دستگاه های دولتی بر 
موضوع  به سراغ  زیرزمینی،  آب  آلودگی  و  تراز 
پروژه  تأکید  می رود.  آب  حقوق  بحث برانگیز 
حکمرانی آب زیرزمینی را )که در سال ۲016 با 
همکاری فائو آغاز شد( پررنگ تر می کند که »آب 
زیرزمینی باید در حوزه عمومی قرار گیرد تا از 
مدیریت مؤثر آن، علی رغم چالش های قانونی 
و عملی که ممکن است به همراه داشته باشد 
مطمئن شویم.« مجموعه ای از پروژه های موفق و 
ناموفق کشورها در گذار از مالکیت، بینش هایی را 

به دست می دهد. درباره چالش های دخیل 

جمع بندی
با ادامه رشد جمعیت جهان، اتکای ما به 
آب  زیرزمینی افزایش خواهد یافت و بنابراین 
با اینکه بیشتر این گزارش، زنگ خطر جدی را 
درباره وضعیت آب  زیرزمینی و ضعف های جدی 
مدیریت آن به صدا درمی آورد، اطالعات تفصیلی 

را نیز برای اصالح این وضعیت ارائه می دهد.
این گزارش با ۹ اقدام از نظر توسعه دوراندیشانه، 
حکمرانی، داده ها و اطالعات، توانمندی نهادی و 
گنجاندن ذینفعان، تمهیدات قانونی، همکاری در 
حوضه های فرامرزی، سیاست های آب  زیرزمینی، 
و تأمین مالی که شرایط را برای پیشبرد امور مهیا 

می سازد به پایان می رسد.
در  یونسکو  کل  مدیر   ،Audrey Azoulay
پیشگفتار گزارش چنین نتیجه می گیرد: »وقتی 
صحبت از آب  زیرزمینی به میان می آید، چالش ها 
و فرصت های بسیاری در پیش رو است. یونسکو 
متعهد به رسیدگی به این موارد به ویژه از طریق 
برنامه بین المللی هیدرولوژیکی است. بنابراین، 
تصمیم گیران  آب،  جهانی  مطمئنم که گزارش 
را در  رویکردهای متمرکزتری  تا  برمی انگیزد  را 
توسعه، مدیریت و حکمرانی آب زیرزمینی در 
را  نادیدنی  این کار،  انجام  با  و  پیش گیرند - 

سازند.« دیدنی 

و  وزیر  معاون  سمت  به  نوبخت  عباسعلی 
شد. منصوب  طبیعی  منابع  سازمان  رئیس 
در حکمی که از سوی سیدجواد ساداتی نژاد 
است:  آمده  شده،  زده  جهاد کشاورزی  وزیر 
»نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب 
این حکم به سمت سرپرست سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور منصوب می شوید. 
نیروهای  توان  از  بهره گیری  با  است  انتظار 
متخصص و متعهد آن معاونت و با همکاری و 
تعامل با معاونین،  مدیران ، روسای سازمان ها ، 
موثری  گام های  شرکت ها،   و  موسسات 

بردارید.«
عباسعلی نوبخت فرزند شهید تقی نوبخت و 
متولد 1350 است. او فارغ التحصیل  دکتری 
رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلشناسی 
و اکولوژی جنگل، از دانشگاه علوم کشاورزی 
 13۷۷ سال  از  و  ساری  طبیعی  منابع  و 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  استخدام  به  
آبخیزداری کشور درآمده است. نوبخت سال 
منابع  اداره  ریاست   13۸۸ سال  تا   13۸5
طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری را بر 
عهده داشت. از سال 13۸۸ تا سال 13۹3 او 
به عنوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
تا  و  شد  انتخاب  )ساری(  مازندران  استان 
مدیرکل  دو سال  به مدت حدود  مرداد ۹5 
ذخیرگاه های  و  پارک ها  جنگل کاری،  دفتر 
جنگلی بود.  از مرداد 13۹5 تا روزهای پایانی 

جنگل  امور  معاونت  مسئولیت   1401 خرداد 
آبخیزداری کشور  سازمان جنگل ها، مراتع و 
تجدیدنظر  کارشناس  بود.  نوبخت  عهده  بر 
طرح های جنگلداری خلیل محله و عباس آباد، 
و مزده، پجیم،  ده  نقیب  دره،  میان  وناجم، 
کل  اداره  حفاظت  اداره  مسئول  کارشناس 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، 
پروژه  دوم  برگزیده گروه  ساری، کارشناس 
ایران  کشورهای  بین  کره  زیست  مشترک 
ادارات  نمونه  رئیس  عنوان  آلمان، کسب  و 
کسب   ،13۸5 سال  در  ساری  شهرستان 
عنوان جنگلدار نمونه استان مازندران در سال 
13۸6، کسب عنوان مدیرکل برتر استانی در 
آبخیزداری کشور  سازمان جنگل ها، مراتع و 

در سال 13۹0 و دریافت لوح تقدیر از وزیر 
جهاد کشاورزی به خاطر حفظ و حراست از 
عرصه های منابع طبیعی و عنوان مدیرکل برتر 
آبخیزداری کشور  سازمان جنگل ها، مراتع و 
است که  افتخاراتی  از جمله  در سال 13۹۲ 
نوبخت در دوران فعالیت خود داشته است.
سازمان  سابق  رئیس  منصور  مسعود  تغییر 
دولت  دیرهنگام  تغییرات  از  طبیعی  منابع 
سیزدهم است. روسای فعلی سازمان حفاظت 
محیط  زیست و سازمان منابع طبیعی هر دو 
دارای تجربه و تخصص در حوزه منابع طبیعی 
هستند، از این رو باید دید در دوران ریاست 
وضعیت  بهبود  شاهد  آیا  و سالجقه  نوبخت 

جنگل ها و مراتع خواهیم بود یا خیر.

نوبخت سرپرست سازمان منابع طبیعی شد
خبر

قطع یک انشعاب غیرمجاز 
در شهرستان کازرون، مشکل 

آب یک روستا کاماًل حل 
شده یا در فیروزآباد با قطع 
تعدادی انشعاب غیرمجاز، 

تامین آب یک روستا 
امکان پذیر شده است

با رسیدن فصل گرما و روشن 
شدن کولرهای آبی، به طور 

میانگین به اندازه دو نفر به مصرف 
آب خانوارها اضافه می شود

تنش آبی در 448 روستای استان فارس
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان فارس 
گفت: 40 درصد از منابع آبی در فارس به علل 
مختلف هدر می رود و می توان گفت سهم قابل 
توجه ای از این میزان به انشعابات غیر مجاز 

برمی گردد.
به گزارش مهر، علی جان صادق پور بیان کرد: 
بیش از چهار هزار و ۲00 روستا تحت پوشش 
است که  حالی  در  این  هستند  شرکت  این 
به صورت  روستا  و 400  هزار  دو  از  بیش  در 

مستقیم فعالیت می کند.
او ادامه داد: با توجه به اینکه 11۷ شهر استان 
فارس تحت پوشش این اداره هستند شاهد 
هستیم که یک میلیون و 100 هزار مشترک در 
فارس وجود داشته که 6۲۲ هزار مشترک نیز 
به فاضالب  در حال دریافت خدمات مربوط 

هستند.
داد: 4 تصفیه خانه آب در  ادامه  پور  صادق 
استان فارس در حال اجرا است و یک تصفیه 
خانه نیز در مرحله ساخت به سر برده است این 
در حالی است که برای تأمین آب در استان 
فارس از بیش از یک هزار و ۲00 حلقه چاه 
نیز استفاده شده تا بتوان نسبت به تامین آب 

اقدام کرد.
او یادآور شد :۸5 درصد از کل آب شرب مورد 
نیاز این جمعیت از محل منابع زیرزمینی و ۲5 
درصد از منابع سطحی تأمین و توزیع می شود 
البته سرانه مصرف آب در فارس حدود ۲00 لیتر 
بوده و در مقایسه با میانگین جهانی بسیار باالتر 

است و از کل مشترکان تحت پوشش آبفای 
الگو، آب مصرف  از  فارس، 4۸ درصد بیش 
می کنند و 4۷ درصد در حد الگوی تعیین شده 
قرار می گیرند، البته 5 درصد از مشترکان هم 

غیر خانگی است.
با قطع یک  این مقام مسئول معتقد است 
انشعاب غیرمجاز در شهرستان کازرون، مشکل 
آب یک روستا کاماًل حل شده یا در فیروزآباد با 
قطع تعدادی انشعاب غیرمجاز، تامین آب یک 
روستا امکان پذیر شده است. او گفت: این در 
حالی است که برای برطرف کردن مشکالت این 
بخش اولویت اول، فرهنگ سازی، اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی است، باید تعداد انشعاب ها یا 
برداشت های غیرمجاز کاهش یابد تا در نهایت 
به نقطه مواجهه قانونی و قطع انشعاب موارد 

باقیمانده اندیشید و عمل کرد.
مدیرعامل شرکت آبفای فارس با بیان اینکه، 
اول سال  نیمه  در  همواره میزان مصرف آب 
اول  ماه  سه  طی  است، گفت:  بوده  بیشتر 
فارس  در  آب  مترمکعب  میلیون  امسال 50 
مصرف شده که ۲ درصد سهم بخش صنعت و 

مابقی سهم شرب بوده است.
به گفته او امسال با توجه به میزان برداشت از 
منابع آبی، تداوم و تشدید خشکسالی، افزایش 
جمعیت، رشد تعداد مشترکان و …، شاهد بروز 
تنش آبی در 3۲ شهر و 44۸ روستای استان 
هستیم که این میزان حدود 36 درصد از کل 

جمعیت استان فارس را تشکیل می دهد.

زندگی میلیاردها انسان به منابع آب زیرزمینی وابسته است؛ و این در حالی است که از این منابع، بیش از اندازه بهره برداری می شود یا 
در معرض خطر قرار دارد و آلوده شدن آن مسئله ساز می شود. برخی از خسارت ها، برگشت ناپذیرند و برابر جدیدترین گزارش جهانی آب 
سازمان ملل با عنوان »آب  زیرزمینی: نادیدنی را دیدنی کنیم« )2022(، بسیاری از تصمیم گیران کلیدی، از دانش اساسی الزم برای 

مدیریت این منبع »نادیدنی« و پیچیده برخوردار نیستند.
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پرتاب  بود سکوی  قرار  مدرسه ای که می رفتیم 
را  نقش  این  مدرسه ها می خواهند  باشد. همه 
برعهده داشته باشند. اما این یکی در اهواز فرق 
بودیم  شده  نام  ثبت  آنجا  همین که  می کرد. 
بود  قرار  که  مدرسه ای  بود.  فخرفروشی  مایه 
راه رفتن به کالس ها درس دانشگاه شریف یا 
دانشگاه  نه،  اگر  دهد.  نشانمان  را  پلی تکنیک 
تهران یا شهید بهشتی. مدرسه ای که می رفتیم 
مثل همه  مدرسه های دیگر کالس درس داشت. 
کالس هایی از مجموع 55۹ هزار و ۲43 کالس. 
بهار نخستین  روز  مهم نیست شما در آخرین 
می خوانید.  را  مطلب  این  پانزدهم  سده  سال 
کالس های مدرسه ای که می رفتیم از سال 13۲3 
مشمول آمارهای کالس های فعال بوده و هست. 
مدرسه ای که می رفتیم »دبیرستان شهدا« بود، 

همان »دبیرستان دکتر کریم فاطمی«.
آن زمان اسمی از دبیرستان البرز تهران نشنیده 
نبود  حالی  مان  تاریخ  هم  قدرها  آن  بودیم. 
یا  و  بوده  چه  »دارالفنون«  باشد  حواسمان  که 
سابقه مدرسه های نظامیه دوران سلجوقی را از 
نظر بگذرانیم. فقط خوشحال بودیم که نمراتمان 
می توانیم  را  رشته ها  همه  که  است  جوری 
در  است  قرار  اینکه  مهمتر  و  کنیم!  انتخاب 
سال  همان  بخوانیم؛  درس  شهدا  دبیرستان 
یک  شدیم  شهدا  دبیرستان  دانش آموز  که که 
نصب کرده  مدرسه  ورودی  در  بزرگ  بسیار  بنر 
از  بود که همان سال  دانش آموزانی  نام  بودند. 
دبیرستان شهدا به دانشگاه شریف یا پلی تکنیک 
راه یافته بودند. آینده را از آن خود می دیدیم که 
»ریاضی فیزیک« می خوانیم و مهندسی خواندن 
در تهران نصیب بی شک ماست. حاال 31 سال از 

آن سال سپری شده است. به جز سه یا چهار 
نفر از ما تهران قبول نشدند. اینک بعد از 3 دهه 
تنها خاطره  مان از آن دوره یک گروه واتس آپی 
است که نامش را گذاشته ایم »دوستان دبیرستان 
شهدا«. اما اگر هر کداممان بر حسب عادت و 
آنچه از اهواز به خاطر داریم به محدوده میدان 
فاطمی  دکتر  خیابان  به  میدان ساعت،  راه آهن، 
برویم دیگر نمی توانیم آن مدرسه را پیدا کنیم. با 
اینکه دو نبش بود آن هم نبش خیابان پهنی به 
نام »سپهر« و با وجود آنکه حسینیه ارشاد هنوز 

نشانه خوبی برای یافتن مدرسه است.
مدرسه ای که می رفتیم هنوز هم یک واژه مشترک 
با مدرسه کنونی دارد؛ »دبیرستان هیئت امنایی 
شهدا«. َمحبت شامل حال دانش آموزان کنونی 
اهواز شده و سازه ای که هیچ معماری خاصی 
ندارد در یال شمالی آن ساخته شده است. در 
منتقل کرده اند.  »سپهر«  خیابان  به  را  ورودی 
باز باید خدا را شکر کرد که هنوز فضایی به نام 
حیاط مدرسه باقی است. آن زمان مدرسه دو در 
ورودی داشت. یکی خاص دبیران و پرسنل بود 
و یکی خاص دانش آموزان. االن وقتی از سر در 
بی حس و حال مدرسه قدم بگذارید به داخل 
حیاط نخستین چیزی که محکم به صورتتان 
سرویس بهداشتی هاست.  ردیف  می زند  سیلی 
دانش آموزی که هر روز می خواهد در این مدرسه 
این  با  روز  هر  منظر  معماری  از  بخواند  درس 
بتواند  نشانه ای که  هیچ  است.  مواجه  صحنه 
حس و حال دیگری به کسی که وارد می شود 
القاء کند وجود ندارد. آن هم در شهری متأثر از 
آفتاب و گرما حتی سایه بانی برای دانش آموزی 
که بخواهد در فضای مدرسه قدم بزند نیست 

چه رسد به درخت؛ حتی آن درختان کمر باریک 
بلندقامت نخل زینتی.

مدرسه ای که می رفتیم، آن زمان همه نگاهمان را 
به فیزیک و شیمی و جبر و مثلثات معطوف کرده 
بود. حاال که نه سر از دانشگاه شریف درآوردیم و 
نه رشته های مهندسی، سرنوشت مدرسه ای که 
می رفتیم ما را به یاد »وینستون اسمیت« قهرمان 
آن  لحظه ای  می اندازد.  اورول«  »جرج  داستان 
قسمت از رمان »1۹۸4« را از ذهنتان بگذرانید؛ 
سال 1۹۸4  سال،  نداشت که  اطمینان  »حتی 
از آنجا که تقریبًا مطمئن بود سی و نه  باشد. 
سال دارد و باور داشت که سال تولدش 1۹44 یا 

1۹45 بوده است حدس زد که باید حدود سال 
1۹۸4 باشد؛ اما این روزها هیچ تاریخی را نمی شد 
دقیق و بدون یکی دو سال جابه جایی تعیین کرد. 
ناگهان فکری به ذهنش هجوم آورد. خاطراتش را 
برای چه کسی می نویسد؟ برای آیندگان، کسانی 
که هنوز زاده نشده اند. برای لحظه ای افکارش بر 
روی قطعی نبودن تاریخ باالی صفحه دور زد و 
سپس متوجه کلمه »دوگانه باوری« در زبان نوین 
شد. برای اولین بار عظمت کاری را که به عهده 
با  بود، احساس کرد. چطور می توانست  گرفته 
آینده ارتباط برقرار کند؟ این کار اصواًل غیر ممکن 
بود. یا آینده به زمان حال شباهت داشت که در 
این صورت به حرف های او توجه نمی کردند و یا 
با آن تفاوت داشت و همه این دغدغه های او 

بی معنی می شد.«
در سه دهه ای که گذشت فرصت خیلی مقایسه ها 
دست داد. مثاًل همین که با خودمان مرور کنیم 
فارغ التحصیل مدرسه البرز از هر جای دنیا که 
و می آیند  قرار می گذارند  با هم  زمانی  هستند 
ساختمان  می شوند.  جمع  هم  دور  مدرسه  در 
مدرسه البرز هنوز همان ساختمان است. مثل 
همکالسی ها  دنیا.  مهم  مدرسه های  از  خیلی 
واتس آپ  گروه  در  که  هم مدرسه ای هایی  و 
با هم گاهی چت  دبیرستان شهدا«  »دوستان 
می کنیم همه ایران نیستند. اتفاقًا چندتایی به 
برای  هیچ کدام  کرده اند.  مهاجرت  انگلیس 
به  مقایسه سرنوشت مدرسه ای که می رفتیم 
مقایسه آن با »آکسفورد« نپرداختیم. همینجا 
چرا  بود که  این  پرسشمان  ایران؛  همین  در 
هویت مدرسه ای که می رفتیم را قربانی نوسازی 
کردید؟ مدرسه ای که می رفتیم و دانش آموزانی 
می توانست  شده ایم  فارغ التحصیل  آن  از  که 
فرصتی باشد برای آنکه برگردیم و ببینیم چه 
شد که امروز شهرمان، زادگاهمان دیگری شهری 
نیست که بتوانیم بشناسیمش. همین االن که 
این گزارش را می خوانید نام »اهواز« در میان 5 
شهر نخست جهان است؛ 5 شهری که گرمترین 
شهرهای جهانند. آیا ما می توانیم در حیاط بزرگ 
دبیرستان شهدا بایستیم و ببینیم آن فضایی 
که ما را به دانشگاه هدایت کرد و سکویی شد 
برای پرتاب به زندگی چرا به بخشی از گرم ترین 

شهری از شهرهای جهان تبدیل شده است؟
مدرسه ای که می رفتیم تنها سازه ای نیست که 
دیگر هیچ نشانی از تاریخ ندارد. اگر »کارون« 
نبود و اگر پل  معلق و پل سیاه نبود آیا می شد این 
شهر را که روزی زادگاهمان بوده را بازشناسیم؟

اصاًل برای حل هیچ مشکلی نمی خواهیم در اهواز 
قدم بزنیم. می خواهیم خاطره ای بازگوییم. از آن 
روزهایی که از مدرسه به تاخت خارج می شدیم 
به  نزدیک  ایستگاه  سر  »امانیه«  همان  در  تا 
بایستیم  معصومه)س(  حضرت  دبیرستان 
بگوییم  ببینیم.  را  عالقه امان  مورد  دختر  آن  تا 

نوجوانی ما اینجا در این محله گذشت. دبیرستان 
دبیرستان  به  نسبت  حضرت معصومه)س( 
دبیرستان  و  باغ معین  محله  در  »نظام وفا« 
بیشتری داشته است  پروین اعتصامی شانس 
که هنوز به حکم نوسازی هویتش را از دست 
نداده. رنگی به غایت نامانوس بر دیوارهای آجری 
بزرگ  راهروهای  و  فضا  آن  هنوز  ولی  نشسته 

دارد. را  جلوی کالس ها 

»جمال  و  شمسایی«  »عارف  داشته اند  حق 
ریاحی فرد« دو نویسنده مقاله »بررسی معماری 
بومی در شهر اهواز و تاثیر آن بر هویت بخشی به 
شهر« که در بررسی خود تأکید کرده اند» معماری 
با  متناسب  چرا که  بوده  هویت  دارای  گذشته 
فرهنگ، اقلیم، کاربران و منطقه طراحی می شد، 
که در آن آرامش و راحتی احساس می شد ولی 
امروزه هیچ رنگ و بویی از این معماری و خطوط 
در ساختمان ها مشاهده نمی شود. معماری امروز 
نه تنها انعکاس دهنده فاکتورهای بومی، محله ای، 
منطقه ای و اقلیمی سایت خود نیست بلکه از 
پتانسیل های فرهنگ اقتصادی نیز بی بهره است.
آن  مثل  حتی  شاید  می رفتیم،  مدرسه ای که 
مهری که ما وارد دبیرستان شهدا شدیم دیگر آن 
فهرست بلند باال را ندارد تا روی بنر منتشرش کند 
و هر مهر فخر بفروشد که چه تعداد قبولی در 
دانشگاه صنعتی شریف یا پلی تکنیک یا تهران 
حتی  می رفتیم  مدرسه ای که  دارد.  بهشتی  یا 
نمی تواند نسل هایی که در این ۸ دهه پرورش 

داده را به هم پیوند دهد.

روایتی از حس از دست رفته هویت در سازه های جدید شهر اهواز

مدرسهایکهمیرفتیم

شرط بهره برداری آسانسور 
ایستگاه های مترو

کسب مجوز استاندارد
پرویز درویش معاون تدوین و ترویج سازمان 
شورای  مقررات  براساس  گفت:  استاندارد 
بهره برداری  و  راه اندازی  نصب،  استاندارد،  عالی 
ملی  استاندارد  مطابق  مسافری  آسانسورهای 
اجباری  استاندارد  مقررات  مشمول   6303-1
است.به گزارش خبرگزاری مهر ، پرویز درویش، 
معاون تدوین و ترویج استاندارد، ضمن اعالم 
این خبر با بیان اینکه، بر اساس مصوبه مذکور 
استاندارد  تاییدیه  بدون  آسانسور  از  بهره برداری 
مجاز نیست، گفت: در الزامات و دامنه کاربرد این 
استاندارد هیچ تفاوتی در بهره برداری در ارتفاع 
یا زیر سطحی نیست و الزامات یکسان است.
درویش در مورد آسانسورهای ایستگاه های مترو 
افزود: به دلیل فعالیت آسانسورهای ایستگاه های 
استاندارد  الزامات  مطابق  سطح،  زیر  در  مترو 
سالم  تنفس  و  اضطراری  تخلیه  شرایط  باید 
سرنشینان در صورت بروز سانحه یا نقص فنی 
در میانه طبقات زیرزمینی که بعضًا دارای فواصل 
طوالنی است برقرار باشد. این مقام مسئول، یکی 
از دالیل عدم امکان صدور تاییدیه برای برخی 
آسانسورهای ایستگاه های مترو تهران را برآورده 
الزام  این  از  اطمینان  حصول  عدم  یا  نشدن 
استاندارد عنوان کرد و افزود: الزم است تامین 
شرایط و اصالحات الزم صورت پذیرد و بدیهی 
است تا زمان صدور تاییدیه استاندارد بهره برداری 
مجاز  نیز  مذکور  ایستگاه های  آسانسورهای  از 

نیست.

ماهی11میلیون تومان؛ 
هزینه نگهداری هر مددجو

مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک گفت: هزینه 
کهریزک  آسایشگاه  در  مددجو  هر  نگهداری 

است.  تومان  هزار  و 300  میلیون  ماهیانه 11 
احمدی  حسن  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
در نشست خبری پنجاهمین سالگرد توسعه و 
خدمت رسانی آسایشگاه کهریزک با اشاره به اینکه 
3هزار و ۲50 نفر از مددجویان در دو آسایشگاه 
کهریزک تهران و البرز خدمات دریافت می کنند، 
گفت: عالوه بر این 350 نفر از سالمندان نیز در 
منازل خدمات مراقبت در منزل توسط مددکاران 
آسایشگاه کهریزک دریافت می کنند. ضمن اینکه 
بنا داریم در آینده نزدیک تعداد مددجویان مراقبت 
در منزل را افزایش دهیم.او ادامه داد: با توجه 
به اینکه در آینده نزدیک با جمعیت سالمندی 
روبرو هستیم، پیشنهاد ما این است که بتوانیم 
خدمات مراقبت در منزل را برای این افراد افزایش 
بدهیم چرا که هزینه مراقبت در منزل برای این 
گروه از جامعه یک چهارم هزینه نگهداری آنها در 
آسایشگاه کهریزک است. همچنین برنامه دیگری 
نیز در دست پیگیری است تا بتوانیم با همکاری 
شهرداران مناطق و نواحی بناهایی را با مشارکت 
خیرین احداث کنیم تا بازنشستگان ساعاتی از 
روز را برای گذراندن اوقات فراغت در این مکان ها 
خیریه  موسسه  کنند.مدیرعامل  پیدا  حضور 
کهریزک در ادامه در خصوص هزینه نگهداری هر 
فرد مددجو در آسایشگاه کهریزک گفت: بالغ بر 
هزار و ۷00 تا هزار و ۸00 نفر از نیکوکاران نیز در ماه 
با حضور در آسایشگاه کهریزک نسبت به نظافت و 
تمیزی مددجویان اقدام می کنند که چنانچه این 
مسئله را فاکتور بگیریم هزینه نگهداری هر مددجو 
در ماه 11 میلیون و 300 هزار تومان  در ماه محاسبه 
می شود و در صورتی که همکاری و مشارکت هزار 
و ۷00 تا هزار و ۸00 نیکوکار برای نظافت مددجویان 
در نظر بگیریم هزینه نگهداری هر فرد مددجو در 
ماه بالغ بر ۹ میلیون تومان در ماه است. احمدی 
اشاره کرد و گفت به افزایش حقوق و دستمزدها، 
۸5 درصد از هزینه ها به بحث حقوق و دستمزد 
نیروی انسانی آسایشگاه کهریزک اختصاص پیدا 
امسال  ماه  اردیبهشت  در  این  بر  عالوه  می کند 
3 میلیارد و 500 میلیون تومان مالیات توسط 

آسایشگاه کهریزک پرداخت شده است.

آن زمان اسمی از دبیرستان 
البرز تهران نشنیده بودیم. آن 
قدرها هم تاریخ حالی مان نبود 
که حواسمان باشد »دارالفنون« 
چه بوده و یا سابقه مدرسه های 
نظامیه دوران سلجوقی را از 
نظر بگذرانیم. فقط خوشحال 
بودیم که نمراتمان جوری است 
که همه رشته ها را می توانیم 
انتخاب کنیم! و مهمتر اینکه 
قرار است در دبیرستان شهدا 
درس بخوانیم

 مدرسه ای که می رفتیم حاال 78 ساله است اما مثل شهری که دیگر نمی شناسیمش آن را هم نمی توان شناخت. هیچ ردی از نقشش 
در هدایت دانش آموزان اهوازی در این 8 دهه پیدا نیست. روزگاری این مدرسه هم یکی از المان های »امانیه«، به عنوان محله ای پویا 
بود. نخل های کمرباریک سر به آسمان برده تزیینی میان بلوار، خیابان هایی که به میدان راه آهن می رسیدند؛ ترکیبشان با »سه گوش« که 
همان دانشگاه جندی شاپور باشد و میدان ساعت محله ای بود که حکم سکوی پرتاب را داشت. سکوی پرتاب به دانشگاه و فضای توسعه.

در شهری متأثر از آفتاب و گرما 
حتی سایه بانی برای دانش آموزی 
که بخواهد در فضای مدرسه قدم 

بزند نیست چه رسد به درخت؛ 
حتی آن درختان کمر باریک بلند 

قامت نخل زینتی.
مدرسه ای که می رفتیم، آن زمان 

همه نگاهمان را به فیزیک و 
شیمی و جبر و مثلثات معطوف 

کرده بود. حاال که نه سر از 
دانشگاه شریف درآوردیم و نه 
رشته های مهندسی، سرنوشت 
مدرسه ای که می رفتیم ما را به 

یاد »وینستون اسمیت« قهرمان 
داستان »جورج اورول« می اندازد
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| روزنامه نگار |

| سینا قنبرپور |

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

1- 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.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
4- 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
6-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد فراخوان درج گردیده است 

آگهیمناقصهعمومی

زینالعابدیننظامیپاکدهی–سرپرستشهرداریاقبالیه

نوبت دوم

نوبت اول : 1401/03/۲4- نوبت دوم 1401/03/31

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 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 تأئید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی 

)کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگھی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 1۷1 - اصلی اراضی سوهانی

1- ششدانگ یکباب انباری از پالک شماره ۲5 فرعی از 1۷1 اصلی 
فوق به مساحت ۸6/5۹ متر مربع ابتیاعی آقای اسماعیل احمدی 
رأی  برابر  اله کمالی  فتح  مشاعی  رسمی  مالکیت  محل  از  افزادی 

شماره 103۷- 1401 مورخه 1401/03/۲۲ - کالسه 1400-04۸1

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

نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/15

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهکلثبتاسنادوامالکخراسانشمالی
آگهیآراءهیاتحلاختالفموضوعمادهیکقانونتعیینتکلیف

وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

اکبر اقبالی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
شناسه آگهی: 1338013

نوبت اول

رد 
جنو

ب

برابر رای شماره 14016031۹01۲000134 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح هللا شكاری نژاد فرزند نورهللا بشماره 
شناسنامه 151 صادره از سیرجان در یك باب خانه به مساحت154/۲5 مترمربع پالك 30۲۷ اصلی 
واقع در مکی آباد بخش 36 کرمان خریداری از مالك رسمی آقای محمد علی نبوی مکی آبادی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/3/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/4/15

برابر رای شماره 14006031۹01۲00413۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح هللا شكاری نژاد فرزند نورهللا بشماره 
شناسنامه 151 صادره از سیرجان در یك باب خانه به مساحت130/۲1 مترمربع پالك 30۲۷ اصلی 
واقع در مکی آباد بخش 36 کرمان خریداری از مالك رسمی آقای محمد علی نبوی مکی آبادی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/4/15

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1338155

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1338160
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آگهیمناقصهعمومی

1-سپرده در مناقصه 213.408.358 ریال می باشد که بایستی بصورت 
واریز به حساب سپرده 1000188697873 پست بانک به 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.
3-مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری مورخه 1401/04/07 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.

دهیاریدهسراجبخشپاریزسیرجان

شرایطمناقصه:

وم
تد

نوب

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

واجد صالحیت واگذار نماید.

آبراَهدرندهیم



پیامک شما را دربـاره 
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خراسان رضوی

اسامی  اعالم  عدم  دلیل  به  مشهد  شهر  شورای  عضو 
داد. تذکر  شهرداری  به  مجددا  ناایمن  ساختمان های 
مجید طهوریان عسکری در چهل و چهارمین جلسه علنی 
ششمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد که در تاالر شهر 
برگزار شد، در خصوص عدم اعالم اسامی ساختمان های 

ناایمن به شهرداری تذکر داد.
او که در جلسات قبلی شورا نیز این تذکر را داده بود، اظهار 
کرد: شهرداری نسبت به اعالم اسامی ساختمان های ناایمن 

برابر قانون اقدام نماید.
همچنین موسی الرضا حاجی بگلو، سخنگوی شورای شهر 
نخست  روزهای  از  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  نیز  مشهد 
و  اعتبارات  خصوص  در  ششم گفتمانی  شورای  فعالیت 
بودجه به بهترین شکل در سطح ملی شکل گرفت. گفتمانی 
که خدمات در مشهدالرضا)ع( را ملی می داند، در صورتی 
که بودجه مدیریت شهری محلی است. چنین اعتبارات و 
بودجه ای کفاف مدیریت شهری را نمی دهد و باید بودجه ای 

ملی برای آن در نظر بگیریم.
وی افزود: بر همین اساس با پیگیری های خانم رحمانی، 
 500 اسالمی،  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
مشهد  شهری  زیرساخت های  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 
اختصاص یافت. بارها تاکید کرده ایم که معاونت برنامه ریزی 
و شهرداری مشهد هرچه سریعتر برای تحقق این ردیف 
اعتباری اقدام کند و معطل نشود. اگر نتوانیم از این سرفصل 
بهره مند شویم، این موضوع نشان از ضعف مدیریت شهری 

دارد و نه عدم توانمندی مدیران استانی و ملی چراکه این 
اعتبار را در ردیف های بودجه سال 1401 ساالنه کشور دیده  و 

اختصاص داده اند.
حاجی بگلو ادامه داد: تذکر حق اعضای شورای اسالمی شهر 
را  تذکراتی  نظر شخصی  و  نگاه  براساس  نیز  بنده  است. 
مطرح کرده ام که در آینده هم ممکن است تکرار شود چراکه 
این امر موضوعی طبیعی است. وظیفه ما نظارت بر عملکرد 
شهرداری است و لذا برخی افراد نباید از تذکرات به مدیریت 
شهری و مدیران شهری ناراحت شوند و گالیه داشته باشند. 
براساس رسالتی که داریم و وعده هایی که به مردم داده ایم، 

باید وظیفه نظارتی خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
وی ضمن اشاره به اینکه در کنار نقد و تذکر قدردان عملکرد 
مدیریت شهری در زمینه ساماندهی اراضی ارتش هستیم، 
تصریح کرد: پس از 1۷ سال کار بزرگی در مشهد رقم خورد 
که دستاوردی در سطح ملی به حساب می آید. اگر با همین 
نگاه ملی تمام حوزه های مدیریت شهری را دنبال کنیم، 

قطعا اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.
حاجی  بگلو گفت: اصحاب رسانه و فعاالن فضای مجازی 
باید بدانند که مطالبه گری حق آن هاست و هیچ ایرادی هم 
به آن وارد نیست. اصحاب رسانه کمک حال مدیریت شهری 
و شورای شهر هستند و رسانه باید نقطه نظرات هر عضو 
شورای شهر را همانگونه که بیان شده، منعکس کنند و از 
اعمال تحلیل های خود به عنوان گفته های اعضای شورای 

شهر پرهیز کنند.

تذکر مجدد به شهرداری مشهد 
برای معرفی نکردن ساختمان های ناایمن 

 سرپرست معاونت امور جنگل سازمان جنگل های کشور تنها راه نجات کشور از 
ریزگردها را توجه به منابع طبیعی و حفظ آن عنوان کرد و گفت: مشارکت مردم باید 
جدی گرفته شود و این موضوع به اثبات رسیده که حفظ منابع طبیعی بدون مشارکت 

مردم امکان پذیر نیست.
نقی شعبانیان در آئین تودیع و معارفه سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان مازندران ـ نوشهر با بیان اینکه بدون مشارکت مردم، حفظ منابع طبیعی 
امکان پذیر نیست و این در دنیا اثبات شده است، اظهار کرد: بنابراین باید مشارکت 

مردم را در حفظ منابع طبیعی جدی گرفت.
وی با تاکید براینکه توجه به منابع طبیعی و حفظ آن جزو وظایف، شرعی، ملی، 
فرعی و قانونی سازمان جنگلها است، افزود: با وجود تالش های فراوانی که شده است 
اما هنوز با مردم آشتی نکردیم و باید در این راستا قدم های بیشتری برداشته شود 
همچنین با نزدیک شدن و شناخت مردم نسبت به اینکه منابع طبیعی برای مردم 
است به نتیجه بهتری خواهیم رسید.شعبانیان با بیان اینکه منابع طبیعی به عنوان 
اصل و موضوع دسته اول باید دیده شود، تصریح کرد: باید بتوان با علم و فناوری و 

مشارکت مردم، منابع طبیعی را حفظ کرد.

مومنی| محمد رعیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان و هیات همراه، با 
شهردار و اعضای شورای شهر کالله دیدار و گفت و گو کرد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، محمد رعیت 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان هم ضمن قدردانی از نگاه فرهنگی شهردار 
کالله، گفت: از این جلسات و نشست ها حتی یک خروجی برای فرهنگ بیرون  
بیاید ارزشمند است و ما برای همه ی این حضورها و تصمیم ها به خصوص برای 

نسل آینده مسئول هستیم.
او افزود: به دنبال رسیدن به یک تفاهم نامه بین فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
شهرداری ها هستیم و تا به امروز در برخی از شهرها محقق شده تا در کنار یکدیگر 
بتوانیم اقدام هایی را برای فرهنگ و وجود ارزشمند مردم شهر انجام دهیم تا ضمن 
انگیزه بخشی و نشاط آفرینی، روحیه ی جمعی جامعه را ارتقا بدهیم. رعیت گفت: 
با نگاه خوب فرهنگی و تاسی از نگاه و کالم رهبری که فرهنگ را اولویت می دانند 

می توانیم خدمات و کارهای ماندگاری را به انجام برسانیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، تاکید کرد: وقتی نگاه فرهنگی در کلیه 

خدمات شهری لحاظ شود با خود آرامش و انرژی به همراه می آورد.

 جواد چپردار رئیس شورای اسالمی شهر کرج طی مراسمی حکم سرپرستی 
منوچهر غفاری سرپرست شهرداری این کالنشهر را تحویل داد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شورای اسالمی شهر كرج؛ جواد چپردار در  آیین تکریم و تودیع 
مصطفی سعیدی شهردار سابق و معارفه منوچهر غفاری که با حضور اعضای شورای 
شهر ، مدیران مناطق و روسای سازمانها و اصحاب رسانه در محل سالن شهدای 
شهرداری کرج برگزار شد ، اظهار داشت: استماع توضیحات و دفاعیات مصطفی 
سعیدی شهردار سابق کرج در جلسه عصر امروز شورای شهر و عدم اقناع نمایندگان 
مردم، منوچهر غفاری با رأی موافق اعضای پارلمان شهری به عنوان سرپرست جدید 

شهرداری این کالنشهر انتخاب شد.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج ضمن تقدیر از خدمات 10 ماهه ارزنده و قابل قبول 
و جهادی شهردار کرج افزود: استیضاح جزو وظایف نظارتی شورای شهر است و 

دوستی رفاقت شورای شهر با سعیدی سیرایی همچون گذشته پابرجاست .
امیدواریم  تصریح کرد:  شهرداری کرج  جدید  سرپرست  به  تبریک  با  چپردار   
سرپرست شهرداری مطالبات اصلی مردم را که دغدغه اصلی شورای ششم است را 

پی گیری و مرتفع کند.

تنها راه نجات کشور از ریزگردها 
توجه به منابع طبیعی و حفظ آن است

نگاه فرهنگی 
در خدمات شهری کالله

حکم سرپرست جدید 
شهرداری کرج ابالغ شد

| مازندران  | | گلستان  | | البرز  |

ضرورت قطع نشدن 
گاز صنایع در گلستان 

 40 از  بیش  گذشت  با   - گلستان  مومنی، 
انتقال  سال از اجرای خط سراسری 30 اینچ 
گاز سرخس – نکاء و عمر تخمینی ۲5 ،50 و 
100 ساله برای این خطوط، با بررسی چند ساله 
سراسری  خطوط  این  تعمیرات  شده،  انجام 
اجتناب ناپذیر است. در همین رابطه به دلیل 
نیاز به تعمیرات بخشی از این خط در نزدیکی 
روستای کریم آباد شهرستان گرگان، بالفاصله 
جلسه مدیریت بحران شرکت گاز استان گلستان 
با حضور اعضای کمیته مذکور تشکیل و پیرامون 
اقدامات مورد نظر برای انجام منظم و دقیق این 
پروژه تعمیراتی به عمل آمد.  به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان گلستان، در ابتدای 
  HSE این جلسه مهدی ضمیری رئیس امور
تشریح  به  جلسه  دبیر  و  استان  شرکت گاز 
چگونگی و روند انجام عملیات پرداخت ضمن 
غیرعامل  پدافند  رئیس  نجاریان  قاسم  اینکه 
شرکت نیز در ادامه درخصوص اقدامات برون 
و درون سازمانی و هماهنگی های  انجام شده 
با منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، فرمانداری های 
گرگان و کردکوی- استانداری- مدیریت بحران 
و پدافند غیرعامل استان و پخش فرآورده های 
نفتی و همچنین اطالعات و هماهنگی های الزم 
برای شروع و اتمام به موقع جهت جلوگیری از 
قطع گاز صنایع مشترکان گاز بخشهای صنعتی 
و خانگی ارائه نمود.  در پایان جلسه علی طالبی 
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در خصوص 
اجتناب ناپذیر بودن تعمیرات خطوط و انجام 
دقیق و به موقع عملیات ارائه نموده و ضمن 
تاکید بر عدم قطع گاز صنایع جهت جلوگیری 
داشت:  اظهار  تولیدی  واحدهای  تعطیلی  از 
تحت هیچ شرایطی نباید اجرای تعمیرات، مانع 

گازرسانی به بخش خانگی و صنایع شود.

شهرک های صنعتی 
کهگیلویه و بویراحمد 

در مدار توسعه 
شركت  مدیرعامل   - بویراحمد  و  کهگیلویه 
شهركهای صنعتي کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه 
بازدید از شهرک صنعتی یاسوج سه گفت: روند 
توسعه شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد 
و استقرار واحدهای تولیدی در این شهرک ها از 
سال ۹۷ تا کنون دارای رشد قابل توجهی بوده 
است به گونه ای از سال ۹۷ تاکنون تعداد  4۷ 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  تولیدی  واحد 
رسیده  بهره  برداری  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
است. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای 
صنعتی استان کهگیلویه وبویراحمد، سید هاشم 
موسوی گفت: براساس چارت سازمانی وزارت 
متولی  دستگاههای  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ایجاد و حمایت از واحدها و طرحهای صنعتی 
شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت و بانک 
و  بوده  حمایتی  تسهیالت  ارائه  با  عامل  های 
شرکت شهرکهای صنعتی ایجاد زیرساخت آب، 
برق و گاز و ...   برای سرمایه گذاران و بخش 
امر سرمایه گذاری، مشارکت  خصوصی جهت 
و مدیریت واحدهای صنعتی می باشد که بر 
این اساس وظیفه سازمانی شرکت شهرکهای 
صنعتی عمأل ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی 
صنعتی با امکانات شامل : خیابان سازی، خط 
انتقال و شبکه توزیع آب و برق گاز تلفن ، فضای 

سبز و ... است. 

عضو هیئت علمی گروه 
علوم خاک شناسی دانشکده 

کشاورزی دانشگاه زنجان 
با اشاره به اینکه شخم های 

مکرر و موازی با شیب 
مخصوصا در دیم زارها یکی 

دیگر از علل تشدید فرسایش 
است، افزود: نبودن بارندگی 

کافی و در نتیجه کمبود 
ماده آلی خاک باعث پایدار 

نبودن ساختمان خاک و 
فرسایش پذیری آن می شود

و  طبیعی  منابع  اداره  بیابان  کارشناس  اصفهان- 
احیای  آبخیزداری شهرستان کاشان گفت: حفظ و 
برای  بیابانی  بخش  در  خصوص  به  طبیعی  منابع 
زندگی انسان ها اهمیت زیادی دارد و همه شهروندان 

باشند. داشته  احساس مسئولیت  آن  درباره  باید 
علی خالوئی نوش آبادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
ظرفیت های  که  است  اکوسیستمی  بیابان،  کرد: 
به فرد و کمیابی دارد و می تواند موقعیت  منحصر 
و  علمی  اقتصادی،  فعالیت های  برای  مناسبی 
نشده  توجه  آن  به  تاکنون کمتر  باشد که  تفریحی 
مناسبت هایی  برگزاری  امیدواریم  افزود:  است.وی 
تغییر  برای  اقدامی  بیابان زدایی،  جهانی  روز  مثل 
بیابانی  مناطق  به  نسبت  مسئوالن  و  مردم  نگرش 
به  توجه  زمینه  و  باشد  آن  پایدار  فرصت های  و 
این مناطق را فراهم کند که گام اول آن آموزش و 

است. شهروندان  آگاه سازی 
و  طبیعی  منابع  اداره  بیابان  کارشناس  این 
نگاه  با  آبخیزداری شهرستان کاشان، تصریح کرد: 
بلکه  نیست  چالش  تنها  نه  بیابان  سازی،  فرصت 

فرصتی است که باید از آن بهره مند شد که بخشی 
از آن با ایجاد ساختارهای جامع نگر در عرصه های 
بیابانی در قالب قرارداد همکاری ۲5 ساله ایران و 

است. انجام  حال  در  چین 
خالوئی نوش آبادی تأکید کرد: طرح جنگل کاری با 
مشارکت انجمن های مردم نهاد در سطح ۲050 هکتار 
از  زمین های شهرستان کاشان در دو سال اخیر انجام 
شده که هدف از آن ایجاد معیشت پایدار و حفاظت از 
طبیعت و محیط زیست با کمک مردم است که ١5٠٠ 
هکتار جنگل کاری در سال 13۹۹ بوده و سال قبل نیز 

550 هکتار واکاری شده است.
وی گفت: مساحت شهرستان کاشان، 360 هزار هکتار 
است که 3۸ هزار هکتار آن جنگل های دست کاشت 
است که در دو دهه گذشته سه هزار هکتار توسعه 

رویشگاه جنگل داشته ایم .
آب  منطقه  بیابانزدایی  طرح  افزود:  این کارشناس 
شیرین حدود ۸0 هکتار وسعت دارد که اداره کل منابع 
طبیعی استان اصفهان در این طرح، پروژه های اصالح 

و احیای بیابان را اجرا می کند.

زنجان-  عضو هیئت علمی گروه علوم خاک شناسی 
میزان  گفت:  زنجان  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده 

فرسایش خاک در استان زنجان زیاد است.
اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  احمد گلچین 
غذایی  عناصر  لحاظ  از  زنجان  استان  خاک های 
مورد نیاز گیاه وضعیت مطلوبی ندارند، در خصوص 
بودن  حاکم  کرد:  اظهار  فرسایش،  پدیده  علت 
در  نیمه خشک  و  خشک  هوایی  و  آب  شرایط 
بودن  نبودن پوشش گیاهی کافی و لخت  استان، 
منطقه  خاک های  وضعیت  نبودن  مطلوب  اراضی، 
و  بستر  تهیه  نحوه  و  فیزیکی، شیمیایی  لحاظ  به 
بروز چنین  علل  از  برای کاشت  زمین  آماده سازی 

است. شرایطی 
موازی  و  مکرر  شخم های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
علل  از  دیگر  یکی  دیم زارها  در  با شیب مخصوصا 
بارندگی  نبودن  افزود:  است،  فرسایش  تشدید 
باعث  خاک  آلی  ماده  کمبود  نتیجه  در  و  کافی 
فرسایش پذیری  و  خاک  ساختمان  نبودن  پایدار 

آن می شود، وجود خاک های مارنی در منطقه که 
فرسایش  طرفی  از  است؛  فرسایش پذیر  بسیار 
بوده  حاصل خیز  خاک سطحی که  حمل  با  خاک 
استان  خاک های  تولیدی  توان  کاهش  باعث 
از  خاک  فرسایش  سرعت  چنانچه  و  می شود 
شرایط  در  باشد که  بیشتر  خاک  تشکیل  سرعت 
فعلی به این گونه است، ما به کلی خاک حاصل خیز 

داد. خواهیم  دست  از  را  خود  سطحی 
برای  تامین عناصر غذایی  بیان اهمیت  با  گلچین 
کرد:  توصیه  کشاورزی،  محصوالت  بهینه  تولید 
کمبود مواد غذایی در این خاک ها از طریق مصرف 
از  بیولوژیک رفع شود،  و  آلی  کودهای شیمیایی، 
این رو یکی از عناصر غذایی که به مقدار زیاد مورد 
شدید  باعث کاهش  آن  و کمبود  است  گیاه  نیاز 
غذایی  عنصر  این  است.  نیتروژن  می شود،  رشد 
خاک  در  موجود  آلی  ماده  و  هوموس  طریق  از 
تامین می شود که متاسفانه به  دلیل فقر ماده آلی 
خاک های ما، کمبود شدید آن در خاک وجود دارد.

اکوسیستم بیابان، ظرفیت های کمیابی دارد

وضعیت خاک استان زنجان مطلوب نیست

این کارشناس بیابان اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان 

کاشان، تصریح کرد: با نگاه فرصت 
سازی، بیابان نه تنها چالش 

نیست بلکه فرصتی است که باید 
از آن بهره مند شد که بخشی از آن 
با ایجاد ساختارهای جامع نگر در 

عرصه های بیابانی در قالب قرارداد 
همکاری ۲5 ساله ایران و چین در 

حال انجام است

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالک
حوزهثبتملکسیرجان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالک
حوزهثبتملکسیرجان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانشمالی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقه

دوبجنورد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانشمالی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقه

دوبجنورد

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

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

برابر رای شماره 14016031۹01۲000۲۷۸ هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات 
فرزند  پور  چراغی  اله  عنایت  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه 
یعقوبعلی بشماره شناسنامه ۲04 صادره از بردسیر دریك قعطه 
باغ مشتمل بر ساختمان به مساحت 65/۲06۷3 مترمربع پالك 
43۲ اصلی واقع در محمد آباد بلورد بخش 3۹ کرمان خریداری 

از مالك رسمی آقای یعقوبعلی چراغی پور محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی 
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 :1401.03.16 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.03.31

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

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

برابر رای شماره 14016031۹01۲000344 هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی فخرآبادی پور فرزند 
باب  یك  در  سیرجان  از  صادره   33 شناسنامه  بشماره  محمود 
خانه کارگری به مساحت ۲50 مترمربع پالك 640 اصلی  واقع 
در بلوار شیخ فضل هللا نوری بخش 36 کرمان خریداری از مالك 

رسمی آقای محمد صدرزاده  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
به صدور سند مالكیت متقاضی  در صورتی كه اشخاص نسبت 
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 
در صورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401.03.16 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.03.31

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

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

برابر رای شماره ۷۸1 – 1401 – 1401.0۲.۲۹   هیات  به کالسه پرونده 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع    1400-۲۷5 شماره 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهرا مکرمی  فرزند حجی بابا بشماره شناسنامه 3۸3 صادره 
از جاجرم  در ششدانگ یک باب محوطه محصور دارای اعیان به 
مساحت ۲۷1.35 متر مربع ازپالک ۷1 فرعی از 1۲5 اصلی واقع در 

اراضی قریه عزیز بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای 
علی اکبر کاظمیان محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/31

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

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

برابر رای شماره ۷۹۹ – 1401 – 1401.0۲.31   هیات  به کالسه پرونده 
شماره 46۷-1400  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سید حسن جاللی فرزند سید محسن بشماره شناسنامه ۲۲3 صادره 
از بجنورد  در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 560 
متر مربع ازپالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد 

خریداری از مالک رسمی آقای علی خان باغچقی فرزند حسن 
خان و محمدقلی باغچقی فرزند محمدولی  محرز گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/31

محمد آرمان پور - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان سیرجان

شناسه آگهی : 1327565

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

شناسه آگهی : 1327621

علی اوسط رستمی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

شناسه آگهی : 1327645 م الف 0

علی اوسط رستمی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

شناسه آگهی : 1326684 م الف 0
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آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

 برگ سبز خودرو سواری وانت 
پیکان به رنگ سفید شیری _روغنی

1600 OHV :تیپ
مدل 1388

به شماره انتظامی 
639ط26ایران49

به شماره موتور 11488016688
به شماره شاسی

NAAA36AA19G841074
به نام حسین احمدی فر مفقود  

گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد

نظر به اینکه پروانه اکتشاف به شماره 
 1399/04/15 مورخ   19523 پروانه 
مفقود  صادق  رحیمی  حدیثه  نام  به 
گردیده است. لذا بدینوسیله به اطالع 
از  مزبور  پروانه  مفاد  کلیه  رساند  می 
درجه اعتبار ساقط و پروانه ی اکتشاف 
مذکور هیچگونه ارزش و اعتبار قانونی 

ندارد.
مهدی باصره- سرپرست معاونت امور 

معادن و صنایع معدنی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14
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۲31۷ پیاپی  شماره   شانزدهم       سال       1401 خرداد   31   سه شنبه 

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

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

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

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

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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عکس:  تسنیم

| روستای ورکانه همدان |
روستاهای  از  یکی  همدان  ورکانه  روستای 
معماری  خاطر  به  که  است  ایران  تاریخی 

دارد. شهرت  متفاوتش  ساختار  و  سنگی 
ورکانه  کارناوال،  وب سایت  از  نقل  به 
که  است  همدان  استان  در  روستایی 
خانه هایی سنگی دارد و به روستای سنگی 
رنسانسی  روستای  لقب  است.  معروف 
ایران را نیز برای این روستا برگزیده اند چرا 
تابش  هنگام  به  روستا  این  خانه های  که 
و  درمی آیند  سوخته  قهوه ای  رنگ  به  نور 
به  رنسانس  دوره  در  را  اروپا  از  گوشه ای 

می کشند.  تصویر 
سال   400 از  بیش  ورکانه  می شود  گفته 
قدمت دارد و شکل گیری آن از محله ای به 
نام درب مسجد آغاز شده است که قدمتش 
به اوایل دوره صفویه باز می گردد. کوچه های 
باغ های  و  سنگی  خانه های  سنگفرش، 
بهترین  تا  هستند  خوبی  بهانه های  سرسبز 
گردشگران  برای  روستا  این  در  را  لحظات 
رقم بزنند. بد نیست بدانید این روستا یکی 
است که  همدان  روستای گردشگری   6 از 
دارد  قرار  ایران  آثار ملی  در فهرست  نامش 
مهم گردشگری  مناطق  از  یکی  عنوان  به  و 
از  بیش  که  آنچه  می شود.  شناخته  ایران 
می آیند  چشم  به  ورکانه  روستای  در  همه 
کاربرد سنگ در ساخت آن است. کوچه های 
سنگی  خانه های  با  روستا  این  سنگفرش 
مناظر  زیباترین  از  یکی  و  شده اند  احاطه 
روستایی را پیش چشم شما قرار می دهند.

ورکانه به چه معناست؟
َورکانه از دو بخش »َور« به معنی کنار 
شده  تشکیل  چشمه  معنی  به  »کانه«  و 
به معنی قرار گرفتن در کنار آب و  است و 

می رود. به کار  چشمه 
نامگذاری  این  علت  برخی  دیگر  سوی  از 
پیرامون  در  فراوان  سنگ  معادن  وجود  را، 
را معادل  ورکانه  نام  و  بیان می کنند  روستا 
محلی که در نزدیکی معدن یا ورکان است، 

می گیرند. نظر  در 

طبیعت روستای ورکانه
فصلی  رودخانه های  جریان  سبب  به 
در  آب  دائمی  جریان  ورکانه،  و  سیمین 
چشمه سارهای  وجود  و  روستا  قنات 
جای  در  چشم نواز  طبیعتی  متعدد، 
می خورد.  چشم  به  روستا  این  جای 
یخچال های  از  فصلی  رودخانه  های 
طبیعی در ارتفاعات سرچشمه می گیرند و 
بعد از سیراب  کردن اراضی سیمین ورکانه 
دارستان  یا  ارزانفود  فصلی  رودخانه  به 
در  طبیعی  سرسبز  اراضی  می پیوندد. 
چهره  باغات،  درختان  و  روستا  اطراف 
پر  مکانی  و  بخشیده  روستا  به  ویژه ای 
اطراف  ایجاد کرده اند. کوه های  را  طراوت 
یورد  نام های  به  زیبا  دره های  و  روستا 
صفرخان، دره  خان، تخته سنگ، جن  دره و 

را  همه  زیبای شان چشم  مناظر  با  سوبالغ 
می کنند. خیره  خود  به 

کوچ عشایر
طوایف  کوچ  مسیر  در  ورکانه  روستای 
قزل یوسف، یارم طاقلو و ورکانی قرار گرفته 
آبان ماه، میزبان  اواسط  از  است و هر سال 
کوچ بهاره آنها می شود. این طوایف بر اساس 
سنتی دیرین به دنبال مراتع تازه، راهی کوه ها 
اتراق  آنها  در  و  بسیاری می شوند  دره های  و 
به  اعتدال،  فصل  پایان  از  پس  تا  می کنند 
مسیر  در  طوایف  این  بازگردند. کوچ  قشالق 
زیباترین  از  یکی  قشالق  و  ییالق  زیبای 
پیرامون  در  می توانید  که  است  مناظری 

بنشینید. آن  تماشای  به  ورکانه  روستای 
بهترین فصل سفر به روستای ورکانه

در  ورکانه  روستای  قرارگیری  دلیل  به 
دامنه جنوبی زاگرس مرکزی، آب و هوایی 
که  است  حاکم  روستا  این  بر  کوهستانی 
دارد.  زمستانی  سخت  سرمای  از  حکایت 
بهترین زمان برای سفر به ورکانه اواسط بهار 
تا اواخر تابستان است چرا که آب و هوای 

می شود. حاکم  منطقه  بر  معتدلی 

بزند. لذا  انسان در طبیعت می تواند به محیط زیست آسیب  حضور 
ضروری است در سفر به طبیعت نکاتی رعایت شود تا محیط زیست 

کمتر آسیب ببینید.
یکی از راه ها سبک سفر کردن است. معموال افراد نمی دانند با افزایش 
بار خودرو، میزان مصرف سوخت نیز افزایش پیدا می کند. برای کاهش 
مصرف سوخت، کاهش هزینه ها و کاهش آلودگی هوا، از همراه بردن 

اقالم و وسایل غیر ضروری خودداری کنید.
همچنین به منظور کاهش آلودگی، کاهش مصرف سوخت و کاهش 
هزینه ها، می توانید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. به این ترتیب 
تحمیل می شود.  زیست  و محیط  به طبیعت  آسیب کمتری  و  دود 
می تواند  شهر  سطح  در  دوچرخه های کرایه ای  از  استفاده  همچنین 

آلودگی هوا را کمتر کند.

کارزاری با عنوان »درخواست توجه به مطالبات اقتصادی و ارزی شهروندان« در وب سایت 
کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای 
اسالمی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صمت، رئیس سازمان بورس، رئیس بانک مرکزی 
و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی آمده: »همانگونه که مستحضرید اقتصاد 
در هر شرایط زمانی و مکانی به راه خود ادامه خواهد داد، اما اقدامات دستوری و کنترلی 
از جمله حبس منابع مالی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، وضع قوانین مالیاتی بر صنایع، 
قیمت گذاری دستوری، دستکاری قیمتی و سرکوب شاخص ها فقط و فقط تأخیر در 
زمان خواهد داشت و در نهایت با مشکالت بیشتری حاصل خواهد شد.امروز سامانه 
نیما از اهداف اولیه شروع به  کار فاصله گرفته و ضروریست این اختالف قیمت )سامانه 
نیما و آزاد( هرچه سریعتر با سازوکار مناسب حل و فصل گردد.ارز عرضه شده در سامانه 
نیما، دارای ذی نفعانی است که در بازار سرمایه کشور دارای حقوق مستقلی هستند و این 
اختالف قیمت که گاهًا به 30درصد هم می رسد از جیب سهامداران هزینه می گردد…امید 
است که مسئولین کشور به  صورت جدی بر این دو موضوع تمرکز کنند و شرایط را به نفع 

اقتصاد کشور و مردم تغییر دهد:
1. اختالف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد

۲. قیمت گذاری دستوری خودرو و برخورد با مافیا پروری«
این کارزار از ۲3 خرداد آغاز شده و تا ۲3 مرداد 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار 

تاکنون از سوی 1۹۸0 نفر امضا شده است.

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

به هر درش که بخوانند بی خبر نرود

طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی

ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی

که نقش خال توام هرگز از نظر نرود

ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار

چرا که بی سر زلف توام به سر نرود

دال مباش چنین هرزه گرد و هرجایی

که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

که آبروی شریعت بدین قدر نرود

من گدا هوس سروقامتی دارم

که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود

تو کز مکارم اخالق عالمی دگری

وفای عهد من از خاطرت به در نرود

سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم

چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود

به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید

چو باشه در پی هر صید مختصر نرود

بیار باده و اول به دست حافظ ده

به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود

حافظ

درخواست توجه به مطالبات اقتصادی 
و ارزی شهروندان

کارزار

انزلی   135۷ متولد  حق ره  امین 
اجتماعی  مددکار  و  محقق  پژوهشگر، 
است. کتاب »فرهنگ محبس«مشتمل 
بر واژگان مورد استفاده توسط زندانیان 
در  نویسنده  این  به کوشش  که  است 

است. شده  منتشر   1400 سال 
حق ره در مقدمه این کتاب آورده است: 
اما  نیست.  غریبی  پدیده   هرگز  زندان 
اجتماعی،  برساخته های  همه   میان  در 
بدیهی  است.  منحصربه فرد  حتمًا 
متشکل  اجتماعی،  سازه   هر  که  است 
و  تعامل  و  است  انسانی   اجزایی  از 
کنش و واکنش همین اجزاء با هم، در 
کّلیتی به نام اجتماع، در ُبلندای زمان، 
فرهنگ ساز است. »زندان« هم البته که 

نیست. مستثنا  قاعده  این  از 
ُمِخل  انسان های  رسیدن  هم  »به 
علت  به  حاال  که  قانون،  ناقِض  یا 
محرومیت جبری از دنیای آزاد، سخت 
پرخاشگر،  بی اعتماد،  روح،  آزرده 
کّلیِت  در  گریزند،  هنجار  و  کم تحمل 
اجتماعی  زندان،  نام  به  واحدی 
انسانِی  روابِط  و  قواعد  با  انحصاری، 
پیچیده ای را شکل می دهد که فرهنِگ 
حاکم بر آن، برای آن هایی که دور از آن 

جلوه  رازآلوده  و  سخت فهم  می زی اند، 
و  فهم  برای  است که  این گونه  می کند. 
درِک درست و هم ارائه  تحلیلی جامعه 
نه  بر وقایع و حقایق،  شناختی، مبتنی 
عام  ذهنِی  ساخته های  بر  اساس  بر 
زندگی  قواعد  از  متوّهمانه  عمدتًا  و 
اجتماعی در محدوده  زندان، زیستن در 
و  ناگزیر  ساکنانش  با  هم نفسی  و  آن 

کند.« می  الزامی  
کاربردی  و  رایج  اصطالحات  و  واژه ها 
فرم  لحاظ  به  کتاب  این  در  زندان  در 
اصطالحات  و  واژه ها   .1 به  محتوا  و 
 .3 شخصیت   .۲ محیط  به  معطوف 
در  رایج  مقتضیات  و  مقررات  قوانین، 
َبَدلی )نشانه ها( 5. توصیفی  زندان 4. 
6. َمَثل ها و بازی های کالمی ۷-کنایه ها 

است. شده  تقسیم  متلک ها  و 

| فرهنگ محبس | 
| امین حق ره |

| ناشر: فرهنگ ایلیا |

»برنده« ایرانی مسافر جشنواره های اروپایی شد
فیلم کوتاه »برنده« ساخته مهدی مهائی در تازه ترین حضورهای 

جهانی خود، به چهار جشنواره ایتالیایی و اسپانیایی راه یافت.
به گزارش ایسنا، فیلم کوتاه »برنده« به کارگردانی مهدی مهائی، 
نویسندگی سولماز اعتماد و تهیه کنندگی نوید مسجدی که پیش 
از این در بیستمین دوره جشنواره ریورساید کالیفرنیای آمریکا و 
پیدا  راه  اسپانیا  مادرید  ایمجین ایندیای  بیست ویکمین جشنواره 
کرده بود، در جدیدترین حضورش، در دو جشنواره ۲0ساله ایسکیا 
و  اوئلوا  جشنواره  پانزدهمین  همچنین  و  ایتالیا  ایسکیاگلوبال  و 
نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های اجتماعی »FECISO« در 
اسپانیا نمایش داده می شود و با سایر فیلم ها به رقابت می پردازد.
مسئولیت پخش بین المللی این فیلم را فرست اسکرین فیلم به 

مدیریت سولماز اعتماد برعهده دارد.

»الیتیر« حریف »دنیای ژوراسیک« در گیشه نشد
دنباله مستقل انیمیشن »داستان اسباب بازی « در هفته نخست اکران 
در آمریکا کمتر از انتظارها فروخت و رقابت را به فیلم علمی-تخیلی 
»نیای ژورسیک: قلمرو« واگذار کرد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، 
»الیتیر«، انیمیشن مستقل در ادامه دنیای »داستان اسباب بازی« 
پیکسار، در نخستین هفته اکران خود در 4۲55 سینمای آمریکای 
شمالی به فروش ناامیدکننده 51 میلیون دالری دست یافت تا نشان 
دهد که خانواده ها که جمعیت اصلی مخاطبان سینما در آمریکا را 
تشکیل می دهند، از زمان شروع همه گیری کووید-1۹، با قدرت کامل 
به سینماها بازنگشته اند، با این حال، این فروش بلیت برای اثری 
از پیکسار که ساخت انیمشن های »شگفت انگیزان«، »در جستجوی 
نمو« و »UP« را در کارنامه دارد، مایوس کننده است، به ویژه با توجه 
به اینکه ساخت انیمیشن »الیتیر« ۲00 میلیون دالر هزینه داشته و 
ده ها میلیون دالر هم صرف بازاریابی و تبلیغات این فیلم شده است.

| سینما   |

| انیمیشن |

شهرداری بم در نظر دارد واگذاری تنظیف ،رفت و روب و جمع آوری 
تدارکات  از طریق سامانه  را  به بخش خصوصی  زباله شهر  و حمل 
الکترونیکی دولت برگزار نماید ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  - برآورد اجرای کار مبلغ 293.040.443.916  ریال  می باشد. 
 - مدت اجرای پروژه یکسال شمسی می باشد.

- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 14.653.000.000 ریال در وجه 
 شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد .

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

 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.04.01 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 18:00 مورخ 

1401.04.11 
 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 17:00 مورخ 1401.04.21
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 مورخ 1401.04.23

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

034-44345214
در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
نام 88969737-  ثبت  دفتر  تماس: 021-41934  مرکز  سامانه 

85193768
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401.03.31
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401.04.07

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

علیرضا ریاضی - شهردار بم

)نوبت اول(


