
ادعای رئیس شورای شهر تهران: 

یکی از راه های نفوذ به سامانه های 
شهرداری تهران شناسایی شد 

سامانه های شهرداری تهران مدتی پیش مورد حمله سایبری قرار گرفت، حمله ای 
موفق که بعدتر هک تشخیص داده شد. پاکسازی سامانه ها حدود یک هفته ای طول 
کشید و اکنون بعد از گذشت 11 روز هنوز هم تعدادی از سامانه ها به روز نمی شوند.

نمایندگان در نشست غیرعلنی دیروز 
مجلس، به مصوبه دولت درخصوص 

حقوق بازنشستگان اعتراض کردند

هشدار مجلس درباره 
ابطال مصوبه دولت

سه محیط بان نمونه 
کشوری معرفی شدند
فرج نجف زاده، محیط بان منطقه 

حفاظت شده مراکان خوی محیط بان 
نمونه ملی و کشوری شد

کاهش مساحت ۴ دریاچه  
و افزایش شدت ریزگردها

نتایج مطالعات محققان سازمان نقشه برداری کشور بر 
با  مناطق  می دهد  نشان  کشور  دریاچه  چهار  روی 
کاهش مساحت دریاچه ها، با افزایش شدت ریزگردها 
مواجه هستند و اکنون این محققان در تالش هستند 
در  ریزگرد  طوفان  پیش بینی  برای  را  بومی  مدل  تا 

کشور ارائه دهند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان 
تهران در گفت وگو با »پیام ما«:

داریم به شناسایی 
ساماندهی و توانمندسازی 

کودکان کار فکر می کنیم
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران می گوید 
در فرآیند قرارگاه اجتماعی، قرار است در وهله اول 
آموزی  مهارت  و  نگهداری  برای  فیزیکی  فضاهای 
کودکان کار را تامین کند. فاطمه ارزانیان در گفت وگو با 
جزئیات  درباره  توضیح  ضمن  ما«،  »پیام  روزنامه 
قرارگاه اجتماعی برای کودکان کار، توانمندسازی، شعار 

تازه بهزیستی برای کودکان را هم شرح داده است. 

۴2 درصد اراضی سد مارون 2 قابل ارزیابی نیستند
محمد داس مه، وکیل دادگستری: اگر سیمای طرح را کشاورزی تلقی کنند، از آنجا که اراضی طرح کوهستانی است، میلیاردها تومان پول از بیت المال هدر می رود

با وجود حمایت ها از احداث سد مارون 2، اسناد تازه نشان می دهد:

در صورت تصویب نهایی طرح جامع آبخیزداری روی می دهد 

معاون سازمان منابع طبیعی: بر اساس پیش نویس طرح بهره برداران 
معادن مکلف می شوند قسمت های تخریب شده را احیا کنند

یک گام به سمت 
معدن کاوی استاندارد
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3

3

5
3

پیام خرب

اقلیم

اقلیم

6 بوم وبر

6 بوم و بر

سنا
ای

88 پروژه محیط زیستی کشور در ۲۰ استان و مرکز 
پایش پایگاه جامع مدیریت داده تاالبهای کشور با حضور 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط 
علی سالجقه  ایسنا،  به گزارش  رونمایی شد.  زیست 
در  زیستی  محیط  پروژه   88 از  رونمایی  مراسم  در 
سراسر کشور و مرکز پایش پایگاه جامع مدیریت داده 
تاالب های کشور گفت: این تعداد طرح در بخش های 
مختلف پایش، نظارت و تصفیه خانه ها است که به مرور 
و با کمک دانش بنیان ها توسعه می یابد.  او ارزش کلی 
این پروژه ها را بیش از 1۵ هزار و ۵۶۹ میلیون ریال عنوان 
کرد و گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها اعتباری بالغ 
بر بر 4۲۵۹  میلیون ریال و بیش از ۳۰ میلیون یورو و ۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار دالر هزینه شده است. رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست با اشاره به رونمایی از »دبیرخانه 
مرکز پایش و پایگاه جامع مدیریت داده  تاالب های 
کشور« گفت: بر اساس مفاد قانونی حفاظت و احیای 
رامسر سازمان حفاظت  و کنوانسیون  ایران  تاالب های 
محیط  زیست مکلف است نسبت به پایش تاالب ها 
اقدام کند که بعد از راه اندازی این سامانه امکان پایش 
تغییر  تاالب های کشور در بخش های مختلف  آنالین 

کاربری، کمیت و کیفیت آب و حیات وحش فراهم می 
شود.  سالجقه در ادامه اظهار کرد: »دبیرخانه مرکز پایش 
و پایگاه جامع مدیریت داده تاالبهای کشور« عالوه بر 
اینکه تمامی  اطالعات مورد نیاز محققان در حوزه تاالب ها 
را در اختیارشان می گذارد، به واقع ابزار دقیقی برای رصد 
و پایش بهنگام و اتخاذ تصمیمات موثر سطوح مدیریتی 
این مرکز شامل  اصلی  بود و ساختار  سازمان خواهد 
چهار سامانه هوشمند حوضه تاالبهای کشور به نام های 
سامانه ژئوپورتال ملی تاالب های کشور، سامانه پایش 
آنالین و آفالین کمی و کیفی تاالب ها، سامانه پایش 
برخط ماهواره ای تاالب های کشور و پایگاه مدیریت داده 
تاالب های کشور می شود.  معاون رئیس جمهوری با 
اشاره به رونمایی از این پایگاه داده ای که در راستای سال 
دانش بنیان  صورت گرفت، گفت: این پایگاه آماری یک 
گام بزرگ برای سازمان حفاظت محیط زیست محسوب 
می شود که در بخشی از این سامانه می توان ۷8 تاالب 
کشور را به صورت آنالین از حیث مباحثی همچون تغییر 
کاربری و کمیت و کیفیت آب مورد پایش قرار داد.  او 
افزود: از دیگر موارد کاربردی که در این سامانه مورد توجه 
است، بحث پایش آنالین حیات وحش است که مورد 

رصد قرار می گیرد. سالجقه ادامه داد: با تجهیز حرارت 
سامانه  این  طریق  از  هشداری که  و  آینده   در  سنج 
آتش سوزی های  وقوع  از  می توان  می شود  دریافت 
طبیعی و حریق احتمالی تاالب ها و سایر نقاط تحت 
مدیریت سازمان محیط زیست پیشگیری کرد. او به 
دیگر مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: برخی از مناطق 
چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 
صعب العبور هستند، از این رو حضور در این مناطق و 
پایش آن ها کار سختی است که با استفاده از داده های 
به روز امکان پایش آنالین این مناطق از جمله تاالب ها 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به  است.  شده  فراهم 
سازمان حفاظت محیط زیست سالجقه در پایان گفت: 
خوشبختانه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و سازمان حفاظت محیط  زیست و محققان 
بزرگی  دستاورد  شاهد  امروز  دانش بنیان،  شرکت های 
علمی هستیم و جا دارد از همه  دست اندرکاران کمال 
تشکر و قدردانی را داشته باشیم همچنین این ظرفیت در 
مرکز پایش پایگاه جامع مدیریت داده تاالب های کشور 
وجود دارد که دانشگاه ها ، دانشجویان ، محققان می توانند 

از این بستر استفاده بهینه و کاربردی داشته باشند.

و  پیگیری  ستاد  دبیرخانه  سابق  رئیس 
به  کرد  بیان  کشور  مناسب  سازی  هماهنگی 
زودی تعداد افراد جوان کم و تعداد سالمند 
مهیا  فضایی  باید  بنابراین  می شود.  زیاد 
مستقل  به صورت  بتوانند  سالمندان  تا  باشد 
کارها  از  یکی  و  ببرند  پیش  را  خود  کارهای 
است. دولتی  ادارات  وضعیت  مناسب سازی 
گفت وگو  در  مومن سرایی  کاظمی  ابراهیم 
تعداد  افزایش  با  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با 
کاهش  کشور  در  جوانان  تعداد  سالمندان، 
می یابد، گفت: چندی پیش سخنگوی وزارت 
بهداشت گفته بود که به زودی برای نگهداری 
راستا  همین  در  داریم.  جوان کم  سالمندان، 
سالمند  تعداد  و  کم  جوان  تعداد  که  زمانی 
تا  باشد  مهیا  فضایی  باید  می شود،  زیاد 
فضا  در  مستقل  صورت  به  بتوانند  سالمندان 

ببرند. پیش  را  خود  و کارهای  تردد کنند 
و  تردد  برای  فضا  که  صورتی  در  افزود:  او 
آنها  نباشد،  مهیا  سالمندان  کارهای  انجام 
دچار آسیب های روحی، جسمی و... شده و 
به تبع آن دستگاه های حمایتی بیشتر درگیر 
می شوند، اما اگر فضا و شرایط برای فعالیت 
برای  آنها  نیاز  بالطبع  باشد،  مهیا  سالمندان 
راستا  همین  در  می یابد.  کاهش  مراقبت 
کنیم؛  مهیا  زمینه  دو  در  را  فضا  باید  ابتدا 
اداری  کارهای  بتوانند  سالمندان  اینکه  اول 
زمانی  مثال  طور  به  دهند،  انجام  را  خود 
به  دهند  انجام  بانکی  کار  می خواهند  که 
یا در صورتی  بانک شوند  وارد  بتوانند  راحتی 
شوند  دولتی  فضاهای  وارد  می خواهند  که 

ببرند. پیش  را  خود  کار  بتوانند 
و  پیگیری  ستاد  دبیرخانه  سابق  رئیس 
مورد  در  کشور  مناسب سازی  هماهنگی 
مناسب سازی  دولتی  ادارات  وضعیت 
و  پیگیری  ستاد  دبیرخانه  کرد:  بیان  شده، 
همه  با  بهزیستی  مناسب سازی  هماهنگی 
دستگاه های دولتی برای بحث مناسب سازی 

است. کرده  مکاتبه  فضاها 
فضاهای  میزان  مورد  در  مومن سرایی  کاظمی 
همچنین  دولتی،  ادارات  شده  مناسب سازی 
ادارات  و  بانک ها  تعداد  از  آماری  کرد:  بیان 
با  اما  ندارد،  وجود  شده  مناسب سازی  دولتی 
بانک ها مکاتبه شده است و آنها نیز اقداماتی 
برای مناسب سازی فضاهای خود انجام داده اند، 
شود.  تکمیل  اقدامات  این  است  الزم  اما 
پیشخوان های الکترونیکی فراهم شود تا افراد 
بتوانند از این سیستم استفاده کنند. همچنین 

زیرساخت های  ایجاد  برای  باید  شهرداری ها 
عمومی  نقل  و  حمل  مناسب سازی  برای  الزم 
بیاورند. عمل  به  را  الزم  اقدامات  پیاده روها  و 

در  که  نکاتی  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  او 
گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  شهری  فضاهای 
تفریحات  نیازمند  سالمندان  که  است  این 
می توان  اساس  همین  بر  هستند،  خاصی 
که  کرد  مناسب سازی  نحوی  به  را  پارک ها 
باشند. داشته  حضور  پارک ها  در  بتوانند  آنها 
و  پیگیری  ستاد  دبیرخانه  سابق  رئیس 
اشاره  با  کشور  مناسب سازی  هماهنگی 
آیین نامه   1۰ ماده  براساس  اینکه  به 
افراد  حقوق  از  حمایت  قانون   ۳ ماده 
 ۶ دارای  شهرداری ها  معلولیت،  دارای 
ماده  این  براساس  گفت:  هستند،  وظیفه 
جهت  موظفند  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
راستای  در  دسترس پذیری  و  مناسب سازی 
هم سطح سازی، مناسب سازی و نصب خط 
هدایت نابینایان در پیاده روها و تأمین محل 
دارای  افراد  خودروی  )پارک(  توقف  ویژه 
خیابان  حاشیه  توقف  محل  در  معلولیت 
چراغ های  نصب  عمومی،  توقفگاه های  و  ها 
افراد  ویژه  صوتی  عالئم  به  مجهز  راهنمایی 
نابینا و کم بینا در تقاطع ها؛ انجام اقدامات و 
جامعه  در  فرهنگ سازی  برای  الزم  تمهیدات 
شورای  مصوب  ضوابط  رعایت  پیرامون 

برای  ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی 
سامانه  فعال سازی  معلولیت،  دارای  افراد 
مردمی  شکایات  دریافت  و  رسانی  اطالع 
دسترس  و  مناسب سازی  مشکالت  درمورد 
اقدام  و  شهری  محیط های  و  معابر  پذیری 
کردن  مشروط  موجود،  موانع  رفع  جهت  در 
پایان کار  و  بازسازی  و  احداث  پروانه  صدور 
عمومی  اماکن  و  ساختمان ها  تمامی  برای 
تجاری،  مسکونی،  مجتمع های  جمله  از 
ضوابط  رعایت  به  آموزشی  و  درمانی  اداری، 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  مصوب 
مورد  در  معلولیت  دارای  افراد  برای  ایران 
توسط  معلولیت  دارای  افراد  دسترس پذیری 
دسترس پذیری  و  مناسب سازی  و  مجری 
تأسیسات  ایستگاه ها،  پایانه ها،  کلیه 
سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری 
و  داخلی  قوانین  با  منطبق  شهری  برون  و 
دارای  افراد  برای  بین المللی  استانداردهای 
افراد  این  بهره مندی  امکان  تأمین  معلولیت، 
و  دریایی  زمینی،  نقل  و  حمل  ناوگان  از 
هوایی و آموزش کارکنان خود جهت همیاری 
با مسافران دارای معلولیت،  عملی و صحیح 

کنند. اقدام 
را  خود  وظیفه   ۶ این  شهرداری ها  اگر  او گفت: 
مشکالت  از  عمده ای  بخش  نظر  به  دهند  انجام 

می شود. حل  کشور  مناسب سازی 

 رونمایی از مرکز پایش پایگاه جامع 
مدیریت داده تاالب های کشور

رئیس سابق دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب  سازی کشور:

فضا و شرایط برای فعالیت سالمندان باید مهیا شود
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تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلی از اساسنامه شركتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد 
آگهی الزامی می باشد.

ت اولفراخوان  مناقصه عمومی )ارزیابی کیفی(
نوب

N. I. S. O. C.

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

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

محل اجرای خدمات در کارخانه نمکزدائی رگ سفید ۲و مدت انجام آن ۷۰روز  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/11,۳۶۶,۳۲4,۹۰۰ریال  می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه
 ۵ پایه  حداقل  یا   تجهیزات  و  تاسیسات  ۵ گرایش  پایه  حداقل  دارای  )مناقصه گران   -

گاز( و  نفت  گرایش 
همچنین  -/۵۶8,۳1۶,۲4۵ریال   مبلغ  به  ارجاع كار  فرآیند  در  تضمین شرکت  ارائه  توانایی   -

تعهدات انجام  تضمین  بعنوان   ) برنده شدن  )در صورت  پیمان  مبلغ   %1۰ توانایی 
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین 
کوی  اهواز،  در  مناقصات  کمیسیون  دفتر  به  حضوری  بصورت  است  الزم  سامانه  طریق  از 
فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان 

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

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

نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 1۲ قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی 
کیفی(بر روی مدارك ارسالی مناقصه گران بهعمل آید.

تاریخ    8:۰۰ ساعت  از  و(  حضوری  )غیر  الکترونیکی  بصورت  آمادگی:  اعالم  مهلت   -1
14۰1/۰۳/۳1 تاریخ      1۹:۰۰ ساعت  14۰1/۰۳/۲۵لغایت  

از طریق درگاه موجود در  ۷,۶1۶,۰۰۰ریال  واریز مبـلغ   2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: 
www.setadIran.ir نشانی  به  سامانه 

ضمنًا می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات 
درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است 
و  آگهی  متن  در  مندرج  مدارکی که شرایط  به  میدارد  برای خود محفوظ  را  این حق  کارفرما 

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

متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 
14:۰۰  روز یکشنبه مورخ  14۰1/۰۵/۳۰به صورت الكترونیكی و از طریق سامانه ستاد تسلیم 
۰8:۰۰ روز دوشنبه مورخ  14۰1/۰۵/۳1 گشایش و قرائت  نمایند. ضمنَا پیشنهادات در ساعت 
خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و كارت شناسایی معتبر بالمانع است.

همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویرتضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار در سامانه تا ساعت 14:۰۰روز  یکشنبه مورخ14۰1/۰۵/۳۰ اصل تضمین مذکور را به 
اهواز-  آدرس:  در  نفتخیز جنوب  مناطق  ملی  مناقصات شركت  به كمیسیون  فیزیکی  صورت 
دو، ساختمان سابق طرحهای  بلوک  روبروی  در  واقع  تندگویان،  مجتمع  اسالم  فدائیان  کوی 

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

در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

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

امور حقوقی و قراردادها - شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰۳/۲۳-تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰۳/۲4

شناسه آگهی: 1۳۳۰۷۵8- میم الف: 1-
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 2

در  مجلس  که  باشند  مطمئن  »مردم 
آنان  مشکالت  و  زندگی  امور  به  رسیدگی 
مصمم است و تمام تالش خود را می کند 
تا صدای مردم برای رسیدگی به مشکالت 
بوده و راه های حل مشکالت را پیدا کند«؛ 
سخنگوی  که  است  چیزی  آن  همه  این 
هیات رئیسه مجلس در توضیح مذاکرات 
و مباحث دیروز مجلس در اختیار رسانه ها 
و افکار عمومی قرار داد. مباحث و مذاکراتی 
که نمایندگان در حالی در نشست غیرعلنی 
وزیران  از  نفر  با چند  دیروز مجلس  صبح 
و اعضای دولت از جمله وزیر کار و رئیس 
مسائل  درباره  و  داشتند  مرکزی  بانک 
حقوق  افزایش  بحث  به خصوص  مختلف 
درهای  پشت  گفت وگو  به  بازنشستگان 
بسته نشستند که هنوز ساعتی از انتشار این 
توضیحات سخنگوی هیات رئیسه مجلس 
و  دولت  سخنگوی  مشابه  توضیحات  و 
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در 
این رابطه نگذشته بود که باز همچون این 
چند روز و چند هفته گذشته، اخبار برگزاری 
تجمع های اعتراضی بازنشستگان از گوشه 
و  اجتماعی  شبکه های  در  مملکت  و کنار 
خبرگزاری ها  و  رسمی  منابع  برخی  حتی 
هم  دیروز  که  تجمع هایی  شد.  همرسان 
همچون تمامی این روزها و هفته ها بر یک 
نکته تاکید داشت و آن، این که چرا دولت از 
پرداخت حق و حقوق بازنشستگان، آن طور 
دارد  و سعی  زده  باز  سر  شاید  و  باید  که 
وارد  غیرقانونی که  و  قانونی  انقلت های  با 
می کند، به نحوی از انجام وظایفش در این 

راستا شانه خالی کند.
سخنگوی  توضیحات  آخرین  از  که  آنطور 
از  نیز  و  پیداست  خبرگزاری کار  به  دولت 
آن چه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
دولت گفته،  خبرگزاری  به  رابطه  همین  در 
دستگیرمان می شود، دولت حاال در آخرین 
اصالحات در تصمیماتی که در خصوص نحوه 
کرده،  اتخاذ  بازنشستگان  حقوق  پرداخت 
دستور  از  پیش  و  به نسبت گذشته  اگرچه 
رئیس دولت سیزدهم در خصوص بازنگری 
در این بحث، عدالت نسبی را رعایت کرده 
اما همچنان نوعی فرمول پلکانی پرداخت را 
در این خصوص به اجرا درآورده که به باور 
و  حق  منافی  و  قانون  مغایر  بازنشستگان 
حقوق آنان است. موضعی که البته نه فقط این 
بازنشستگان، بلکه همزمان بسیاری از ناظران 
و کارشناسان نیز با آن همدل و هم نظرند و 

معتقدند که »دولت و مشخصًا وزارت کار از 
اساس حق هیچ گونه دخل و تصرفی در چند 
و چون اجرای مصوبه شورایعالی کار در مورد 
حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی 
ندارد.« این نکته ایست که یکی از نمایندگان 
ادوار مجلس که سابقه 8 سال عضویت در 
کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون های 
سنواتی بررسی و تصویب بودجه را در کارنامه 
دارد، بر آن انگشت گذاشته و در عین حال 
می گوید: »متاسفانه باید بگوییم که مهمترین 
مسئله در این بحث عدم صداقت وزیر کار در 

مواجهه با بازنشستگان است.«
تجمع های  اخبار  میان  در  که  حالی  در 
ساعت   ۲4 در  بازنشستگان  اعتراضی 
خصوص  در  خبرهایی  شاهد  گذشته، 
رشت  در  بازنشستگان  از  گروهی  تجمع 
ایمن آبادی  جعفرزاده  غالمعلی  بودیم، 
که سال ها به نمایندگی از مردم این شهر 
به  داشته،  پارلمان حضور  در  شمال کشور 
»پیام ما« می گوید: »آقای عبدالملکی در 
یک روز تعطیل به عنوان مهمان یک برنامه 
تلویزیونی، از ابتدا تا انتها روی آنتن زنده 
تلویزیون خالف می گوید و مجری برنامه 
احیانًا پرسش و چالشی  آن که  بدون  هم 
آقای  به سینه روبروی  مطرح کند، دست 
اعتراض های  اوج  در  و  می نشیند  وزیر 
دشوار  اوضاع  این  در  بازنشستگان  برحق 
با  چالشی  گفت وگوی  بجای  معیشتی، 
وزیر به اصطالح برای وزیر رپرتاژآگهی تولید 
انتظار  شرایط  این  در  می کنند.  پخش  و 
دارید مردم آرام شوند.« این نماینده ادوار 
این که »دولت ماه هاست  بیان  با  مجلس 
می دهد که  شعار  این  فرصت،  هر  در  که 
اضافه  بازنشستگان  حقوق  به  درصد   ۵۷
کرده است«، پرسش هایی را پیش کشید 
و گفت: »اواًل مگر بازنشستگان چند درصد 
را  جامعه  و کلیت  شهروندان  مجموعه  از 
مبلغ  این  مگر  ثانیًا  و  می دهند  تشکیل 
به حساب  نهایت  در  است  قرار  که  ناچیز 
بازنشستگان واریز شود، چه مبلغ هنگفتی 
این گروه  بر سر  این همه منت  است که 
از جامعه می گذارند؟!« او می گوید: »دولت 
تا ۶ میلیون  درنهایت قرار است حدود ۵ 
به بازنشستگان بپردازد و با توجه به میزان 
تورم، این مبلغ بسیار اندک و ناچیز است.« 
از  یکی  ریاست  ایمن آبادی که  جعفرزاده 
همان  یعنی  قبل  مجلس  فراکسیون  سه 
برعهده  نیز  را  والیی  مستقلین  فراکسیون 

داشت، معتقد است مهمترین بحث در این 
راستا مربوط به تخلفی است که وزارت کار 
مرتکب شده، در ادامه می گوید: »وزیر کار در 
همان برنامه تلویزیونی از روی یک مصوبه 
قانونی روخوانی کرد و بعد هم نتیجه گرفت 
اجرای  بر  ناظر  قانون  به موجب  دولت  که 
می گوییم  جواب  در  هم  ما  است.  قانون 
البته!  دولت در شورایعالی کار ناظر است و 
به همین دلیل هم حق اظهار نظر و مداخله 
در مورد حقوق بازنشستگان صندوق تامین 
اجتماعی را ندارد.« او با بیان این که »این 
پول، حق الناس و بیت المال است«، اضافه 
به موجب چه قانونی چنین  کرد: »دولت 
درمورد  است که  قائل  خود  برای  را  حقی 
حقوق بازنشستگی کسی که سالیان سال 
رفاه  با  همراه  بهتر،  آینده ای  آن که  برای 
نسبی و آسایش بیشتر داشته باشد، بیشتر 
باالتری  تحصیلی  مدرک  و  خوانده  درس 
پرداخت کرده،  بیشتری  بیمه  حق  و  دارد 
آن  بازنشستگی  حقوق  بگیرد که  تصمیم 
شهروند چقدر باشد؟ این عدالت است؟!« 
او با تاکید بر این که عدالت الزامًا مساوات 
نیست، دولت را به عدم صداقت متهم کرد و 
گفت: »این روزها شاهدیم که در بازار تهران، 
اراک و بسیاری از دیگر شهرها چه وضعی 
حاکم است.« این عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجالس نهم و دهم با اشاره به آن چه 
چند ماه پیش و همزمان با تصویب الیحه 
بودجه سال 14۰1 کل کشور در چند اظهارنظر 
مطبوعاتی مورد تاکید قرار داده بود، گفت: 
بودجه  الیحه  که  داده ایم  هشدار  »بارها 
که سازمان برنامه و بودجه در این دولت 
تدوین کرد و به مجلس فرستاد، کشور را 
در سال 14۰1 به آتش خواهد کشید و امروز 
می بینیم با چه شرایطی روبرو هستیم.« او 
با بیان این که »سازمان برنامه و بودجه برای 
مالیات ظرفیت سنجی نکرد و میزان مالیات 
دریافتی دولت را بدون درنظر گرفتن ظرفیت 
جامعه، از ۲18 هزار میلیارد تومان به ۶۵۰ 
هزار میلیارد تومان افزایش داد«، می گوید: 
از همان چندماه پیش  این رفتار  »نتیجه 
هم روشن بود. دولت می خواهد تمام منابع 
و اعتباراتی را که برای هزینه کرد در کشور 
تامین  مالیات  دریافت  محل  از  دارد،  نیاز 
کند. حال آن که دولتی که از طریق مالیات 
اداره می شود، به این شکل عمل نمی کند.« 
تا  می خواهد  که  »دولتی  داد:  ادامه  او 
را  از طریق دریافت مالیات کار  این میزان 

پیش ببرد، باید به طور کامل تحت نظارت 
مردمی  متعدد  نظارتی  نهادهای  و  جامعه 
باشد. امروز دولت و وزیران دولت نه تنها به 
نمایندگان  به  بلکه حتی  عموم شهروندان، 
هستند  همفکرشان  و  همسو  مجلسی که 
را  ملت  جواب  و  نیستند  پاسخگو  هم 
نمی دهند و در وزارتخانه ها حتی با کارکنان 
خودشان قهرند. اساسًا سبک و سیاقی که 
حضور  انتخابات  جریان  در  رئیسی  آقای 
یافت و وعده ها و شعارهایی که داد، زمین 
است.«  متفاوت  با عملکردشان  آسمان  تا 
جعفرزاده ایمن آبادی در واکنش به آن چه 
روز گذشته در توضیحات سخنگوی دولت، 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب 
از  دولتمردان  دیگر  از  برخی  همچنین  و 
جمله شخص وزیر کار در ارتباط با چگونگی 
شد،  مطرح  بازنشستگان  حقوق  تعیین 
گفت: »اواًل بخشی از آن چه گفته می شود، 
در عمل اتفاق نمی افتد. ثانیًا دولت و وزارت 
کار اساسًا حق ندارد در این موضوع دخل 
و تصرف کند و این شورای عالی کار است 
دولت  می گیرد.  تصمیم  رابطه  این  در  که 
تنها وظیفه دارد از طریق وزارت کار مصوبه 
شورای عالی کار درمورد حقوق بازنشستگان 
صندوق تامین اجتماعی را به جلسه هیات 
با  او  برساند.«  تصویب  به  و  آورده  وزیران 
اساسًا  عالی کار  »شورای  این که  بر  تاکید 
از دولت عمل می کند«،  می گوید:  مستقل 
»کاش یک نفر این موضوع را به وزیر کار 
بفهماند که وزارت کار و مجموعه دولت حق 
ندارد در مصوبات شورای عالی کار دخل و 
تصرف کند. دولت تنها موظف است درباره 
کلیات مصوبه شورای عالی کار درمورد حقوق 
از  اجتماعی  تامین  صندوق  بازنشستگان 
این حیث که خالف اساسی و شرع نباشد، 
اعالم نظر کند؛ وگرنه وزیر کار چه کاره است 
است  قرار  ارقامی که  و  اعداد  مورد  در  که 
پرداخت  بازنشستگان  حقوق  به عنوان 
واکنش  این  می کند؟!«  اظهارنظر  شود، 
جعفرزاده ایمن آبادی به عنوان یک نماینده 
ادوار مجلس اما در حالی صورت گرفته که 
دیروز ظاهرًا نمایندگان کنونی مجلس همسو 
خطاب  را  مشابه  انتقادهایی  نیز  دولت  با 
اعتراضاتی که  مطرح کرده اند.  کار  وزیر  به 
اگرچه تا نیمروز گذشته خبری از آن روی 
خروجی خبرگزاری ها قرار نگرفت اما حوالی 
نمایندگان  از  یکی  سوی  از  دیروز  عصر 
مجلس در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. 
محمدحسن آصفری که با اشاره به نشست 
اعتراض  از  مجلس،  دیروز  غیرعلنی صبح 
نشست  در  حاضر  نمایندگان  از  جمعی 
غیرعلنی مجلس با مصوبه دولت در بحث 
حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که این 
نمایندگان مخالفت خود را به اطالع وزیر کار 
رسانده اند، در ادامه توضیح داد: »نمایندگان 
معتقدند افراد همانطور که در زمان اشتغال 
بیمه پرداخت کردند و حق بیمه آن ها به طور 
باید  هم  اکنون  داشته،  افزایش  سالیانه 
این  باشند.«  بهره مند  سالیانه  افزایش  از 
نماینده اصولگرای مجلس یازدهم که انتقاد 
و اعتراض جعفرزاده ایمن آبادی را به زبانی 
ایلنا گفته است: »در  به  تکرار کرده،  دیگر 
این خصوص مصوبه شورای عالی کار وجود 
دارد که خود دولت هم در این شورا نماینده 
دارد؛ نمی شود این شورا چیزی را تصویب 
کند و بعد موضوع را به هیأت دولت ببرند 
و یک مصوبه دیگر داشته باشند.« آصفری 
که از ادامه گفت وگوها و مذاکرات نمایندگان 
دیروز  بعدازظهر  نشست  در  کار  وزیر  با 
داده،  خبر  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
همچنین گفته است: »نمایندگان معتقدند 
مصوبه  این  لغو  به  نسبت  دولت  اگر  که 
مستقیم  صورت  به  مجلس  نکند،  اقدام 
از طریق مراجع قضایی بحث ابطال آن را 
پیگیری کند.« این در حالی بود که سید 
کمیسیون  رئیس  نایب  حسینی،  کریم 
از  پس  و  دیروز  عصر  مجلس  اجتماعی 
برگزاری این نشست از گزارشی خبر داد که 
قرار است از سوی این کمیسیون در اختیار 
رئیس مجلس قرار گیرد و در عین حال 
گفت:  »قرار است جلسه ای هم در دولت 
با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر 
برگزار  بازنشستگان  کار و مسئوالن کانون 
می شود که باید ببینیم در این جلسه چه 

می شود«. تصمیم هایی گرفته 

نمایندگان در نشست غیرعلنی دیروز مجلس، به مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان اعتراض کردند

هشدار مجلس درباره ابطال مصوبه دولت
 رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس دهم در گفت وگو با »پیام ما«: دولت حق مداخله در مورد
 حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را ندارد

آیت هللا محمد خامنه ای:
ایران به بن بست 

 نرسیده؛ فرانسه
 رو به نابودی است

خامنه ای  علی  آیت هللا سید  بزرگتر  برادر 
ایدئولوژیک  اساس  بر  دنیا  امروز  گفت: 
و  خورده  بهم  ایران  اسالمی  انقالب 
در  و  کرده  بزرگی  کار  ایران  رو  این  از 
دولت   ... می رود  پیش  نیز  مسیر  این 
جدید بر اساس حسن ظن و بر اساس 
ممکن  و  است  آمده  وظیفه  احساس 
شوند  موفق  برنامه کاری  این  در  است 
را  مردم  و  داشته  نیت  حسن  چون 
آیت هللا  ایرنا،  گزارش  به  دارد.  دوست 
کسانی  گفت:  خامنه ای  سیدمحمد 
بست  بن  به  کشور  کنند  می  عنوان  که 
بست  بن  چی.  یعنی  دانند  نمی  رسیده 
کاری  و  ندارید  برگشت  راه  شما  یعنی 
آمده که  نظام  این  اما  بکنید  نمی توانید 
باید دید دشمنان  به اهداف خود برسد، 
ایران  می گویند  دشمنان  می گویند.  چه 
مملکت  یک  است.  درآورده  را  ما  پدر 
اکنون  بود  دشمنان  خلوت  حیاط  که 
درست  حکومت  و  شده  منطقه  قدرت 
بن  به  نه تنها  ما  بنابراین  است  کرده 
به  رو  مسیر  در  بلکه  نرسیده ایم  بست 
حکمت  بنیاد  رئیس  هستیم.  هم  جلو 
بر  جدید  دولت  گفت:  صدرا  اسالمی 
اساس حسن ظن و بر اساس احساس 
وظیفه آمده است و ممکن است در این 
حسن  چون  شوند  موفق  کاری  برنامه 
و  دارد  دوست  را  مردم  و  داشته  نیت 
می خواهد به مردم خدمت کنند اما این 
را  مشکالت  منشأ  باید  و  نیست  کافی 
بگیرند، اشخاصی که سابق در کار بودند 
را نفوذ ندهند، کسی که قبال این کشتی 
شود  گرفته  به کار  نباید  سوراخ کرده  را 
یکدست  وضعیت  ترتیب  این  به  تا 
اجازه  می فرمودند  امیرالمومنین  باشد. 
به  باشد.  هم  روز  یک  معاویه  نمی دهم 
باشد.  خوب  نتیجه  امیدواریم  هرحال 
مردم هم باید وقتی رای می دهند دقت 
کرده و افرادی را انتخاب کنند که نسبت 
مردم  خیر  و  هستند  مند  عالقه  آنها  به 
یعنی  جمهوریت  بدانند.  خود  وظیفه  را 
اسالمی  انقالب  است،  مردم  دست  کار 
باید  و  است  جمهوریت  نظام  گوید  می 
باید  هم  مردم  ولی  باشد  مردم  رای  به 

باشند. آگاه 

اطالعیه دیوان عالی کشور 
درخصوص نقض حکم طبری

روابط عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نقض حکم 
به گزارش  کرد.  صادر  اطالعیه ای  طبری،  اکبر  محکومیت 
مجازی  فضای  در  مطلبی  انتشار  پیرو  میزان،  خبرگزاری 
مبنی بر نقض حکم محکومیت اکبر طبری، روابط عمومی 
دیوان عالی کشور در اطالعیه ای این خبر را تکذیب کرد. روابط 
عمومی دیوان عالی کشور درباره خبر نقض حکم محکومیت 
اکبر طبری اعالم کرد: نخست اینکه، نقض رأی محکومیت 
اکبر طبری صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط 
با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در 
دو مورد از عناوین اتهامی )جعل سند و سردستگی شبکه 
اینکه رای  ارائه شده بدون  به مستندات  با توجه  ارتشاء( 
دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده است. بدیهی 
است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده 48۰ قانون 
آیین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد 
تشخیص دهد، می تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته 
را نقض و رای جدید صادر کند. طبق ماده 4۷4 قانون مذکور 
اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی پس از حدوث واقعه 
جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می گیرد که پرونده 
در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است. 

در جلسه ستاد هماهنگی 
 اقتصادی دولت مقرر شد:

ساماندهی فعالیت های 
غیرسازنده برخی بانک ها 

و مؤسسات اعتباری
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه 
الزامات  درباره  دیروز یکشنبه، تصمیماتی 
پیشبرد اهداف دولت در زمینه حمایت از 
فعالیت های دانش بنیان و ایجاد اشتغال و 
برخی  غیرسازنده  فعالیت های  ساماندهی 
اتخاذ کرد. اعتباری  مؤسسات  و   بانک ها 

دیروز  جلسه  در  ایسنا،  گزارش  به 
به  که  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
رئیسی  ابراهیم  سید  آیت هللا  ریاست 
شعار  تحقق  راستای  در  شد،  برگزار 
در  رهبری  معظم  مقام  منویات  و  سال 
کنار  در  اقتصاد  کردن  دانش بنیان  جهت 
معاون  ستاری  دکتر  اشتغال،  ایجاد 
گزارشی  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی 
اهداف  پیشبرد  الزامات  و  عملکرد  از 
پس  که  کرد  ارائه  زمینه  این  در  دولت 
جدیدی  تسهیالت  شد  مقرر  بررسی  از 
اختیار  در  ملی  توسعه  صندوق  مسیر  از 
گیرد. قرار  شکوفایی  و  نوآوری   صندوق 
بانک  معاون  همچنین  جلسه  این  در 
مرکزی گزارشی از وضعیت برخی بانک ها 
فعالیت های  با  اعتباری  مؤسسات  و 
اجرایی  پیشنهادهای  و  ارائه  غیرسازنده 
نوع  این  ساماندهی  و  مدیریت  برای 
نامناسبی  اثر  که  مؤسسات  و  بانک ها 
مطرح کرد. گذاشته اند،  اقتصاد کشور   در 
و  تدابیر  شد  مقرر  اساس  این  بر 
در  زمینه  این  در  الزم  سیاست های 
با  اقتصادی  هماهنگی  شورای عالی 
حضور سران قوا مطرح شود و دولت نیز 
به  بانکی  نظام  ساماندهی  برای  الیحه ای 

کند. ارائه  اسالمی  شورای  مجلس 

 تجمع کسبه امین  حضور 
و خیابان جمهوری تهران به دلیل 

تصمیمات اقتصادی دولت
ظهر دیروز جمعی از مغازه داران خیابان های امین حضور 
وزارت  پیشنهادی  طرح  به  اعتراض  در  تهران  جمهوری  و 
اقتصاد برای مالیات بر تراکنش های بانکی مغازه های خود 
را تعطیل کردند.  به گزارش خبرگزاری فارس، در ویدئوهای 
منتشر شده در فضای مجازی تجمع کنندگان از سایر مغازه 
داران می خواهند که مغازه هایشان را تعطیل کنند. در این 
تجمع برخی از کسبه به افزایش چند برابری مالیات مغازه ها 
نسبت به سال گذشته اعتراض کردند. در اراک نیز جمعی 
از بازاریان مقابل اداره امور مالیاتی استان مرکزی نسبت به 
میزان مالیات ها تجمع کردند. در جریان این تجمع که حدود 
۲۰۰ نفر در آن حضور داشتند، مسئوالن اداره مالیات استان با 
حضور در بین کسبه به سواالت آنها پاسخ دادند. نصب سامانه 
پایانه های فروشگاهی و طرح مالیات بر تراکنش ها یکی از 
پیشنهادهای وزارت اقتصاد و دارایی برای جلوگیری از فرار 
مالیاتی و به جهت جلوگیری از کاهش چاپ پول بی پشتوانه 
است. قرار است در صورت تصویب و با اجرای این طرح 
ما به التفاوت گردش حساب های باالی ۵ میلیارد تومان 
شامل مالیات شود. همزمان افزایش قیمت ارز در بازار غیر 
رسمی باعث شد برخی علت اعتراض این کسبه را افزایش 
قیمت دالر اعالم کنند. امروز با اینکه قیمت رسمی ارز در بازار 
متشکل ۲۷1۷۹ تومان اعالم شده اما در بازار آزاد که در واقع 
نرخ غیررسمی است، قیمت دالر از سوی دالالن تا مرز ۳۳ 
هزار تومان رسیده است. کارشناسان، افزایش قیمت دالر را 
ناشی از فضای روانی می دانند و بانک مرکزی هم اعالم کرده 
عرضه دالر در بازار را افزایش خواهد داد و با افزایش عرضه، 
قیمت ارز را کنترل می کند. در حال حاضر تولیدکنندگان و 
واردکنندگان امکان تهیه ارز نیمایی و بازار متشکل ارزی دارند.

 غیبت ناطق نوری
  در نشست روحانی، خاتمی

 و سیدحسن خمینی 
مدیرعامل بنیاد باران گفت: ناطق نوری در جلسه جمعه 
شب دیدار روحانی، خاتمی و سیدحسن خمینی حضور 
با مسائل سیاسی  ارتباطی  نداشت و این دیدارها هیچ 
در  امام  جواد  ایلنا،  به گزارش  ندارد.  امروز  مشکالت  و 
پاسخ به این سوال که روزنامه ایران صبح دیروز با انتشار 
خبری با تیتر دیدار بانیان وضع موجود و انتشار عکسی 
حسن  خاتمی،  محمد  سید  شب  جمعه  دیدار  مدعی 
روحانی، ناطق نوری و سید حسن خمینی شد، آیا این 
به  این جلسات مسبوق  است، گفت:  انجام شده  دیدار 
جلسه  این  در  نیست.  جدیدی  موضوع  و  است  سابقه 
آقای ناطق نوری حضور نداشتند. جلسه دید و بازدیدی 
روحانی  آقای  دولت  از  بعد  و  حین  قبل،  از  است که 
به  هم  ربطی  هیچ  و  می شود  انجام  دوره ای  صورت  به 
آنها  افزود:   او  ندارد.  امروز  مشکالت  و  سیاسی  مسائل 
که خودشان بانیان وضع موجود هستند، آدرس اشتباه 
لوایح  تصویب  عدم  بانی  و  باعث  آقایانی که  می دهند. 
را برهم زدند و  FATF هستند، مذاکرات احیای برجام 
نگذاشتند در دوره آقای روحانی مجددا احیا شوند، مانع 
اسیر  زیربار مشکالت  را  و مردم  دولت شدند  پیشرفت 
کردند و سیاست های آن ها هم در این چند ماهه اخیر 
بانیان وضع موجود چه کسانی هستند.   مشخص شده که 

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی 
با تاکید بر این که »شورای عالی 
کار اساسًا مستقل از دولت عمل 
می کند«،  به »پیام ما« گفت: 
کاش یک نفر این موضوع را به 
وزیر کار بفهماند که وزارت کار 
و مجموعه دولت حق ندارد در 
مصوبات شورای عالی کار دخل 
و تصرف کند. وزیر کار چه کاره 
است که در مورد اعداد و ارقامی 
که قرار است به عنوان حقوق 
بازنشستگان پرداخت شود، 
اظهارنظر می کند؟

همزمان با ادامه تجمع بازنشستگان در اعتراض به اقدام غیرقانونی وزارت کار در تعیین حقوق بازنشستگان صندوق تامین 
اجتماعی، نمایندگان به این مداخله وزارت کار اعتراض کرده و به دولت هشدار دادند که در صورت عدم لغو مصوبه، مجلس 

از طریق مراجع قضایی نسبت به ابطال مصوبه دولت اقدام می کند.

گزارش روز

پیام خرب
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رئیس جمهور در آیین تحویل کشتی نفتکش آفراماکس، از تحویل دو فروند کشتی دیگر به ونزوئال خبر داد 

نفتکش های ایرانی و شادی روح چاوز
نفتکش  کشتی  دومین  تحویل  آیین 
دریایی  صنعتی  شرکت  ساخت  آفراماکس 
و  رئیسی  ابراهیم  حضور  با  )صدرا(  ایران 
نیکالس مادورو روسای جمهور ایران و ونزوئال 
برگزار شد و روسای جمهور دو کشور به صورت 
ویدئوکنفرانس با عرشه این کشتی در خلیج 
فارس ارتباط برقرار کرده و در جریان مراحل 
ساخت و فعالیت این نفتکش اقیانوس پیما 

گرفتند. قرار 
همچنین در حالی که در ادامه اسناد تحویل 
ما  جلسه  این  در  نیز  آفراماکس  نفتکش 

بین مدیران شرکت صدرا و طرف ونزوئالیی 
در سخنانی  رییسی  ابراهیم  رسید،  امضا  به 
تحویل  و  »ساخت  گفت:  رابطه  همین  در 
بر  عالوه  ونزوئال،  به  تنی  هزار   11۳ نفتکش 
هدف  به  دستیابی  در  کشور  این  به  اینکه 
استقالل در حمل و نقل دریایی کمک خواهد 
کرد، بار دیگر نشان می دهد که اراده و اتحاد 
بسیار  انقالبی  و  مبارز  دولت های  و  ملت ها 
آمریکایی ها  تحریم  از  کارآمدتر  و  قوی تر 
معتقد  که  سیزدهم  دولت  رئیس  است.« 
عالوه  نفتکش  این  تحویل  و  ساخت  است 

به  دستیابی  در  ونزوئال  دولت  به  اینکه  بر 
دریایی  نقل  و  حمل  در  استقالل  هدف 
می دهد  نشان  دیگر  بار  یک  می کند،  کمک 
مبارز  و دولت های  اتحاد ملت ها  و  اراده  که 
و انقالبی بسیار قوی تر و کارآمدتر از تحریم 
کرد:  اضافه  همچنین  است،  آمریکایی ها 
ایران و ونزوئال به عنوان دو  »از سوی دیگر 
اقتصاد مکمل و پشتیبان یکدیگر، از طریق 
تکمیل و مرتبط کردن زنجیره های تامین در 
هر دو کشور قادر خواهند بود در جهت رفاه و 
توسعه ملت های خود حرکت کنند. این نوع 

همکاری مشترک، الگویی مناسب برای همه 
کشورهای در حال توسعه و مستقل است که 
تعامل کارهای  و  با همکاری  ببینند می توان 
بزرگی انجام داد.« رئیسی در ادامه اعالم کرد: 
»دو فروند نفتکش  دیگر نیز در حال ساخت 
است که امیدوارم به زودی آماده تحویل به 

شود.« ونزوئال 
همزمان رئیس جمهوری ونزوئال نیز در این 
نفتکش  این  ساخت  از  تمجید  با  مراسم 
با ظرفیت  این کشتی  با دیدن  ایران، گفت : 
ذهنم  از  چیزی که  اولین  بشکه،  هزار   8۰۰
فرمانده  محبوب مان،  رهبر  چهره  گذشت، 
لحظه  این  در  او  روح  مطمئنم  بود که  چاوز 
لبخند  خوشحالی  از  باشد،  که  کجا  هر  در 
شرکت   برای  نفتکش  ساخت  دارد.  لب  به 

دولتی نفت ونزوئال، برنامه فرمانده چاوز برای 
را  آن  تا  بود،  نفت کشورمان  صنعت  تقویت 
در برابر کلیه تهاجمات خارجی خودکفا کند.« 
مدرن  این کشتی  ساخت  مادورو  نیکالس 
ظرفیت  و  توانمندی  نشان دهنده  را  قوی  و 
صنعتی  تحسین برانگیز  و   فوق العاده  باال، 
جمهوری اسالمی ایران توصیف کرد و گفت: 
 ۲1 قرن  نوظهور  قدرت های  از  یکی  »ایران 
است و ساخت این کشتی نیز از نشانه های 
عملی و مشخص این قدرت نوظهور است.« 
طرف  »از  گفت:  رئیسی  به  خطاب  مادورو 
ملت ونزوئال و کلیه زنان و مردان و کارکنان 
از شما  ونزوئال،  نفت  و کارگران شرکت ملی 
بابت تحویل این کشتی تشکر می کنیم، این 

است.« بزرگی  دستاورد 
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ارزیابی های سد مارون ۲ هنوز در دست انجام 
را دیروز علی سالجقه، رئیس  این خبر  است. 
این  با  اعالم کرد.  هم  زیست  محیط  سازمان 
آنطور که محمد   ارزیابی ها  این  از  حال بخشی 
نتایج  می گوید  زیستی  محیط  وکیل  داس مه، 
»پیام  به  داس مه  نمی دهد.  نشان  را  درستی 
نیرو  وزارت  اسناد  از  بخشی  در  می گوید  ما« 
به مطالبی برخورده که بیانگر این است که 4۲ 
درصد از اراضی شرایط مطالعه اجرایی را ندارند. 
»این بررسی ها نشان می دهد ۶۵/۵۷ درصد کل 
اراضی تحت پوشش مطالعات خاک شناسی در 
مقیاس نیمه تفصیلی و نیمه تفصیلی دقیق قرار 
گرفته و ۳۵/4۲ در اراضی تحت عنوان اراضی 
فاقد مطالعه معرفی می شوند. این اراضی به دلیل 
نبود دسترسی فاقد مطالعات است.« او بار دیگر 
بر این نکته تاکید می کند که این سدسازی تا چه 
میزان بر وضعیت تاالب در معرض خطر شادگان 
اثر منفی دارد و می  گوید: »در سال های گذشته 
آریوبرزن، مارون و سدهایی در  با ساخت سد 
رامشیر از طرفی با گسترش کشاورزی در منطقه، 
شاهد اثرات مخرب بر زیست تاالب بوده ایم و 
حقابه تاالب شادگان  تامین نمی شد و این یکی 
به  رامسر  جهانی  فهرست  از  بود که  دالیلی  از 
مونترو آمد. در این میان احداث سد مارون ۲ 

باعث می شود هیچ حقابه ای دیگر به این تاالب 
نرسد و فعاالن از بهبهان تا شادگان به روش های 
مختلف مخالفت هایی را اعالم کرده اند.« به گفته 
این وکیل پایه یک دادگستری حتی در سرچشمه 
رود مارون در لنده هم فعاالنی مخالفت خود را با 
ساخت سد مارون ۲ اعالم کرده اند. حاال او خبر 
می دهد که دادستانی کل کشور در راستای بند 
دوم اصل 1۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲ و ۲۹۰ 
قانون آیین دادرسی کیفری، به این موضوع وارد 
شده است چرا که یکی از مصادیق حقوق عامه 
است. »دادستان بهبهان در حال تحقیق است 
و مدارک بسیاری از انجمن دوستداران محیط 
زیست خوزستان به دادستان داده شده و گزارش 
هیدرولیکی و طرح مطالعاتی هم به دادستان 
آنچه در حال حاضر خیلی  تقدیم شده است. 
مهم است این است که 4۲ درصد از اراضی طرح 
مطالعاتی ندارند و اگر سیمای طرح را کشاورزی 
تلقی کنند، چون 4۲ درصد کوهستانی است، این 
نشان می دهد میلیاردها تومان پول از بیت المال 

هدر خواهد رفت.«
رئیس سازمان محیط زیست هم درباره ارزیابی 
به  استان هایی که  »در  است:  طرح گفته  این 
عنوان منشا کارون محسوب می شوند گره های 
آبی زیادی وجود دارد و استخوان الی زخم های 

زیادی در بحث محیط زیست کشور داریم که 
آگاهانه یا ناآگاهانه درگیر مسایل سیاسی یا سایر 
عوامل بوده که موجب شده مشکل ایجاد شود 
و باید سریعا حل شود و رئیس جمهوری نیز 
در اولین نشست شورای عالی محیط زیست از 
سازمان قاطعانه درخواست کرد که ذهنیت دوگانه 

مردم سامان یابد.«
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد 
استان های سرچشمه مارون هستند و به گفته 
سالجقه در استان چهارمحال فضای آب آشفته 
متعددی  مسائل  آب  از  بهره برداری  در  و  است 
ادامه  تاکنون  انقالب  قبل  از  داشته که  وجود 
دارد. »در استان کهگیلویه و بویراحمد هیچ نوع 
سازه ای که استحصال آب انجام شود، نداریم و 
هیچ گونه سدی ساخته نشده است. از طرفی 
در پایین دست استان خوزستان و حوزه کرخه را 
داریم و تاالب شادگان که 4 میلیارد مترمکعب را 
در شرایط سیالبی سال ۹8 مدیریت کرد. در طول 
آب مصرف  مترمکعب  میلیون  مسیر ۹۰۰  این 
می شود تا به شادگان برسد که بخشی از حقابه 
تاالب است. در این مسیر آب شرب 1۲۷ هزار نفر 
باید تامین شود. روش های متعددی مطرح شده 
و سعی می کنیم روش هایی که نرم افزاری است 
مورد استفاده قرار بگیرد و دنبال روش های سخت 

افزاری نرویم و در عین حال هم هیچ مشکلی 
برای تاالب شادگان پیش نیاید.« او همچنین 
تاکید کرد که در کمیته ارزیابی به دستگاه های 
مسئول گفته شده تا آب شرب، حقابه صنعت و 
کشاورزی و محیط زیست مورد توجه قرار بگیرد 
که در حال پیگیری کارشناسی است تا به نتیجه 

برسد.

موافقت ضمنی محیط زیست
سد  این  ساخت  به  که  ایراداتی  از  یکی 
گرفته شده، این است که ساخت سد مارون ۲ 
باعث خشکی کامل تاالب شادگان خواهد شد و 
کارشناسان بسیاری هشدار داده اند که با ساخت 
با مرگ حتمی تاالب شادگان روبه رو  این سد 
خواهیم بود و اگر در غرب خوزستان با از بین 
رفتن حقابه تاالب هورالعظیم که بالغ بر 1۲۰ هزار 
تاالب  مواجهیم،  بوران گردو غبار  با  است  هکتار 
شادگان 48۶ هزار هکتار است و شرق خوزستان 
دچار  خوزستان  غرب  مانند  مصیبتی  به  هم 
می شود اما این بار کانون ریزگرد تا فارس کشیده 
خواهد شد. این هشدارها اما چندان جدی گرفته 
نشده و صرفا به بیان این مسئله اکتفا کرده اند 
که تاکنون هم از سد مارون یک، حقابه ای به 
شادگان تعلق نگرفته و این سد هم قرار نیست 

کار خاصی انجام دهد.
است که سازمان محیط زیست  در حالی  این 
مارون ۲  با ساخت سد  را  خود  اولیه  موافقت 
اعالم کرده است اما صدور مجوز و موافقت نهایی 
را منوط به بررسی های بیشتر در موضوع نقش 
ساخت این سد در تأمین حق آبه تاالب شادگان 
و تأمین آب کشاورزی و شرب خوزستان دانسته 
است. با این حال مجتبی ذوالجودی، سرپرست 
تاالب های  و  دریایی  زیست  محیط  معاونت 
سازمان محیط زیست در گفت و گویی که اواخر 
فروردین امسال با »پیام ما« داشت گفت که: 
»شاید این در ذهن بیاید که حاال که مارون 1 را 
داریم و آب به این صورت به شادگان می رسد، 
شادگان  بر سر  چه  مارون ۲ ساخته شود  اگر 
خواهد آمد اما به نظر می آید که سد مارون ۲ 
چندان بر شادگان تاثیرگذار نیست. کارشناسان 
می گویند که  زیست  محیط  سازمان  از  خارج 
حجم سد 1۳۰ میلیون مترمکعب است، یعنی 
حدود یک بیستم مارون 1. درباره مارون ۲ بیشتر 
آبی که  منشا  است.  مطرح  اجتماعی  مسائل 
وارد خوزستان می شود در کهگیلویه و بویراحمد 
است و به نوعی برای اینکه بتوانند برداشت آب 
را برای مردم کهگیلویه نظام مند کنند، می خواهند 
سد مارون ۲ را داشته باشند تا آب به صورت 
حساب شده در اختیار کشاورزی و صنایع الزم در 
کهگیلویه قرار گیرد و آن برداشت های غیرمجازی 
که در مسیر اتفاق می افتد، کنترل شود. در سازمان 
حفاظت از محیط زیست عزیزانی که درگیر این 
امر بودند گزارش دادند و برنامه هایشان را گفتند و 
یک موافقت اولیه هم شده است. در واقع ارزیابی 
اولیه را با توجه به توجیهاتی که صورت گرفته، 
سازمان پذیرفته است.« این اظهارات در حالی 
اشرفی، مدیرکل حفاظت  است که محمدجواد 
محیط زیست خوزستان اواخر اردیبهشت با انتقاد 
از صدور مجوز سد مارون۲ در آینده نزدیک گفت: 
رودخانه  از  شادگان  بین المللی  تاالب  »حقابه 
مارون در حال حاضر قابل تامین نیست، بنابراین 
اشتباهی  حوضه کار  این  روی  جدید  بارگذاری 
است. برای سد مارون۲ توسعه بخش کشاورزی 
و مصارف دیگر پیش بینی شده که با توجه به 
است شاهد  حجم مخزن سد کامال مشخص 
توسعه بیشتری خواهیم بود و بارگذاری بیشتری 
صورت خواهد گرفت بنابراین مطمئن هستیم با 
ساخت این سد، هیچ آبی از رودخانه مارون-

جراحی به تاالب شادگان نخواهد رسید.«
دریایی  زیست  محیط  فعلی  معاون  هرچند 
اما  پرداخته  پروژه  این  از  حمایت  به  سازمان 
محیط  سابق  معاون  الهیجان زاده،  احمدرضا 
زیست دریایی سازمان محیط زیست مخالف 
اجرایی شدن این پروژه بود. او دی ماه پارسال 
در این ارتباط گفته بود: »ساخت این سد به طور 
قطع تأثیر منفی بر کشاورزی، محیط زیست و 
تاالب شادگان خوزستان دارد و باید جلوی آن 

شود.« گرفته 
موافقان ساخت سد هم کم نیستند و بسیاری 
از آنها که از مردم و مسئوالن استان کهگیلویه 
این سد  آنها می گویند ساخت  بویراحمدند،  و 
باعث رونق کشاورزی و صنعت و ارتقاء سطح 
معیشت مردم در این استان خواهد شد. آنها 
همچنین معتقدند سهم استان کهگیلویه و بویر 
احمد از حقابه رود مارون همواره نادیده گرفته 
شده است و احداث سد مارون ۲ توازن را در 
تخصیص حقابه این رودخانه برقرار می کند. در 
این میان فعاالن محیط زیست و آنها که مسئله 
معتقدند  می بینند  کالن تر  استان  این  در  را 
نامتوازن  توسعه  باعث  بی رویه  سدسازی 
اکوسیستم  چرخه  خوردن  برهم  و  کشاورزی 
و   تاالب ها  چرخه  و  می شوند  پایین دست  در 
رودهایی که صد هزاران سال جریان داشتند را 

با خطر روبه رو می کند.

با وجود حمایت ها از احداث سد مارون 2، اسناد تازه نشان می دهد:

۴2 درصد اراضی سد مارون2
شرایط ارزیابی ندارند

داس مه، وکیل دادگستری: اگر سیمای طرح را کشاورزی تلقی کنند، از آنجا که 42 درصد اراضی کوهستانی است
میلیاردها تومان پول  هدر خواهد رفت

مدارک بسیاری از جمله گزارش هیدرولیکی و طرح مطالعاتی سد مارون 2 به دادستان بهبهان داده شده و او در حال تحقیق درباره پروژه است

کاهش مساحت 
4 دریاچه  و افزایش 

شدت ریزگردها 
نتایج مطالعات محققان سازمان نقشه برداری 
کشور بر روی چهار دریاچه کشور نشان می دهد 
مناطق با کاهش مساحت دریاچه ها، با افزایش 
این  اکنون  و  هستند  مواجه  ریزگردها  شدت 
محققان در تالش هستند تا مدل بومی را برای 
پیش بینی طوفان ریزگرد در کشور ارائه دهند.

و  نقشه برداری  محققان  از  امتی  مهرنوش 
بیان  با  نقشه برداری کشور  ژئوماتیک سازمان 
کشور  در  ریزگرد  پدیده  حاضر  حال  در  اینکه 
تبدیل به چالش محیط زیستی شده است، به 
ایسنا گفت: بسیاری از شهرهای کشور در مواجهه 
با این پدیده هستند، ضمن آنکه در برخی از 

ریزگرد تشدید شده است. پدیده  شهرها 
او با اشاره به منشا داخلی ریزگردها، گفت: تقریبا 
پدیده  درگیر  اخیر  سال های  در  شهرها  همه 
ریزگرد شده اند. بر اساس برآوردهای انجام شده 
در یک بازه زمانی در سال 14۰۰ استان هایی چون 
بلوچستان، خراسان  و  قم، سمنان، سیستان 
فارس،  اصفهان، خوزستان، هرمزگان،  جنوبی، 

کرمان و بوشهر بیشترین درگیری را دارند.
طرح  ما  اساس  این  بر  کرد:  اضافه  امتی 
پیش بینی ریزگردها را در دستور کار قرار دادیم و 
مدلی که برای آن در نظر گرفته شده، قادر است 
بر اساس تصاویر ماهواره ای یک تا دو روز قبل از 

وقوع توفان های ریزگرد را اعالم می کند.
پوشش  تخریب  و  دریاچه ها  خشکی  امتی، 
گیاهی را از جمله عوامل ایجاد کانون های ریزگرد 
در کشور نام برد و افزود: ما برای این منظور دو 
عامل ایجاد کانون های ریزگرد را بررسی کردیم 
بوده  دریاچه ها  آنها خشک شدن  از  یکی  که 
است. بررسی ما نشان می داد که استان فارس 
و استان های آذربایجان شرقی و غربی از جمله 
استان های درگیر کشور با پدیده ریزگرد بودند 
و مشاهده کردیم در مناطقی که دارای دریاچه 
هستند و روند خشکی را طی می کنند، با پدیده 
ریزگرد مواجه هستند. نمونه آن دریاچه ارومیه 
است که از سال 1۳8۷ تا 14۰۰ بررسی کردیم و 
نتایج نشان داد که در این بازه زمانی، از مساحت 
این دریاچه کاسته شده و بر شدت ریزگردها 
افزوده شده است.او با بیان اینکه این مطالعات 
عالوه بر دریاچه ارومیه، در دریاچه های مهارلو 
و بختگان که اکنون به طور کلی خشک شده 
است و همچنین دریاچه طشک مورد بررسی 
قرار گرفت، افزود: نتایج نشان داد که مساحت 

این چهار دریاچه در حال کاسته شدن است.

سه محیط بان نمونه 
کشوری معرفی شدند 

فرج نجف زاده، محیط بان منطقه حفاظت شده 
مراکان خوی محیط بان نمونه ملی و کشوری 
شد.اینطور که خبرگزاری صدا و سیما گزارش 
یگان  محیط بان،  ملی  روز  مناسبت  به  داده، 
با  کشور  زیست  محیط  سازمان  حفاظت 
بررسی عملکرد یکساله محیط بانان کل کشور 
محیط بانان نمونه را انتخاب کرده و با توجه به 
اقدامات و کشفیات فرج نجف زاده، محیط بان 
منطقه حفاظت شده مراکان از ابواب جمعی اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان خوی از سوی 
فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست کشور 
به عنوان محیط بان نمونه و برتر کشوری انتخاب 
شد.بر این اساس به مناسبت روز ملی محیط بان 
از او به همراه حسین دزیانیان از استان سمنان 
و حسین صید محمدخانی از استان خراسان 
نمونه  منتخب  محیط بانان  عنوان  به  رضوی 

کشوری در سال 14۰۰-14۰1 تقدیر شد. 

رئیس اداره حفاظت و مدیریت 
حیات وحش محیط زیست لرستان:

سمندر لرستانی 
در وضعیت بحرانی است 
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش 
محیط زیست لرستان گفت: سمندر لرستانی 
امیری  دارد.محسن  قرار  بحرانی  وضعیت  در 
به ایسنا توضیح داد: سمندر یکی از گونه های 
انِدمیک در خطر انقراض است. این گونه به علت 
رده  در  جمعیت  اندازه  و  زیستگاه  محدودیت 
حفاظت قرار گرفته است.او افزود: با تالش و 
پایش های مختلفی که در سطح زیستگاه های 
شده  انجام  خوزستان  از  قسمتی  و  لرستان 
دارد. قرار  آسیب پذیری  وضعیت  در  این گونه 
زیستگاه های  تاکنون  کرد:  تصریح  امیری 
گونه  این  جمعیت  و  شده  شناسایی  جدید 
بیشتر و تهدید آن ها کمتر شده است.رئیس 
اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط 
زیست لرستان با بیان اینکه سمندر لرستانی 
و  پلدختر  شهرستان های  و  استان  جنوب  در 
چند  در  عنوان کرد:  می کنند،  زیست  خرم آباد 
و  جوی  نزوالت  کاهش  خاطر  به  اخیر  سال 
متاسفانه  و  انجام  پایش هایی  خشکسالی ها 
در برخی زیستگاه ها به دلیل نبود آب جمعیت 
سمندر وجود نداشت.امیری یادآور شد: چنانچه 
کم آبی ها استمرار پیدا کند قطعا تاثیرات خود را 

گذاشت. خواهد 

علی سالجقه: در استان هایی که 
به عنوان منشا کارون محسوب 

می شوند گره های آبی زیادی 
وجود دارد و استخوان الی 

زخم های زیادی در بحث محیط 
زیست کشور داریم که آگاهانه 

یا ناآگاهانه درگیر مسایل 
سیاسی یا سایر عوامل بوده که 
موجب شده مشکل ایجاد شود 

و باید سریعا حل شود 

حاشیه های ساخت و بهره برداری از »سد مارون 2« همچنان ادامه دارد؛ سدی که موافقان و مخالفانش در مقابل هم صف آرایی کرده اند و از 
سویی بعضی مدیران سازمان حفاظت محیط زیست هم از آن دفاع کرد ه  اند. مخالفان راه اندازی می گویند این سد تاالب شادگان را خشک 
خواهد کرد و اثرات مخرب محیط زیستی اش در سالیان آینده عیان خواهد شد. موافقان اما می گویند با احداث این سد 30 هزار هکتار از 
زمین  های کشاورزی شهرستان های کهگیلویه، چرام و لنده زیر کشت می رود و تولید حداقل 20 مگاوات برق در سال از جمله خوبی های این 
طرح است. با این حال طرح حتی جانمایی درستی هم ندارد و اسنادی که به تازگی از این طرح به دست آمده، نشان می دهد که 42 درصد 

اراضی موردنظر شرایط مطالعه اجرایی ندارند و اصال مورد ارزیابی قرار نگرفته اند.

محمد داس مه: در سال های 
گذشته با ساخت سد 

آریوبرزن، مارون و سدهایی در 
رامشیر، از طرفی با گسترش 

کشاورزی در منطقه، شاهد 
اثرات مخرب بر زیست تاالب 
شادگان بوده ایم. در این میان 

احداث سد مارون ۲ باعث 
می شود دیگر هیچ حقابه ای به 
تاالب نرسد و فعاالن از بهبهان 

تا شادگان به طرق مختلف 
مخالفت ها خود را با ساخت 

این سد را اعالم کرده اند

|  
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ی 
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اخیر  سال   ۲۰ وضعیت  محققان  اعتقاد  به 
دریاچه ارومیه مستقل از میزان بارش ها بوده 
این موضوع نشان می دهد سهم عوامل  که 
انسانی در بروز خشکسالی بیشتر بوده است.

به گزارش ایسنا، علی حاجی مرادی، مسئول 
در  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  فنی  واحد 
وبینار جشنواره ملی استارت آپی حرفه سبز 
ارومیه که  دریاچه  احیای  برنامه  موضوع  با 
از سوی دانشگاه شیراز برگزار شد، با تاکید 
بر اینکه تغییراتی که در این حوضه آبریز در 
۲8 سال اخیر رخ داده منحصر به فرد است، 
گفت: مطالعات دیرینه شناسی که توسط دو 
محقق ایرانی دانشگاه میامی بر روی دریاچه 
ارومیه انجام شد، حاکی از آن است که حتی 
در زمانی که میزان بارش آن 18۰ میلی متر 
خشکسالی(  و  بارندگی  میزان  )کمترین 
بوده است، این دریاچه خشک نشد و این 
حوضه  این  در  که  اتفاقاتی  می دهد  نشان 
عوامل  از  ناشی  داد،  رخ  اخیر  سال های  در 

است. بوده  غیرطبیعی 
ارومیه و  با اشاره به کاهش تراز دریاچه  او 
بارش در این دریاچه از سال 1۳۷4 تا 1۳۹۲، 
این  تراز  کاهشی  رفتار  اینکه  بر  تاکید  با 
دریاچه کامال مستقل از میزان بارش ساالنه 
حوضه آبریز آن بوده، عنوان کرد: تراز ارومیه 
در سال 1۳۷4 به 1۲۷8 متر و در سال 84 
به 1۲۷4 متر رسید و این میزان در سال ۹4 

به 1۲۷۰ متر رسید.
در  اینکه  بیان  با  آب  حوزه  این کارشناس 
خشک شدن ارومیه عوامل انسانی و طبیعی 
دخیل است، ادامه داد: سهم عوامل طبیعی 
درصد   ۳1 ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  در 
است که شامل کاهش 18 درصدی بارش و 
اخیر  دهه  دو  در  دما  درجه ای  افزایش 1.۵ 
سهم  و  است  مدت  بلند  دوره  به  نسبت 
شامل  که  است  درصد   ۶۹ انسانی  عوامل 
توسعه کشاورزی و احداث سدها و افزایش 

می شود. زیرزمینی  آب  منابع  از  برداشت 

آب  مصارف  میزان  آب،  حوزه  محقق  این 
حوضه آبریز ارومیه برای بخش کشاورزی را 
شرب،  مصارف  و  مترمکعب  میلیون   4۶۹۹
 ۵88 را  حوضه  این  صنعت  و  بهداشت 
بر  گفت:  و  کرد  عنوان  مترمکعب  میلیون 
اساس برآوردها کل مصرف منابع آب حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه در سال ۹۳ حدود ۷4 
این  تجدیدپذیر  آب  پتانسیل  کل  از  درصد 
حوضه بوده است. راه حل اصلی بحران در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه را صرفه جویی 4۰ 

است. آب کشاورزی  مصرف  در  درصدی 

سهم 6۹ درصدی انسان در خشکیدن دریاچه ارومیه
زیستگاه

مردم محلی از این حیوان 
هیوالیی ساخته بودند. با 

آنها صحبت کردیم که حیوان 
ناشناخته ای نداریم، چون 

حیوان جفت می خواهد و اگر 
یکی باشد، منقرض می شود

حمله دوباره حیوان وحشی به دام ها در شهداد
یا  حیوان  مرموز  حمله  پیش  هفته  چند  از 
شهروندان  دام های  به  وحشی  حیواناتی 
در شمال شهرستان کرمان  واقع  در شهداد 

است. شده  خبرساز 
حمله   ۹۵ سال  پیشتر،  ایرنا  گزارش  به 
خبری  دام ها  به  وحشی  حیوانات  مستمر 
شده بود. دو سه هفته قبل اما خبری مبنی 
به  وحشی  حیواناتی  یا  حیوان  حمله  بر 
بازتاب یافت و  از دام ها در شهداد  تعدادی 
حمله ای  چنین  دوباره  نیز  پیش  شب  سه 
رخ داد. در حمله تازه 1۳ یا 14 حیوان دیگر 
سازمان های  همه  این  با  است.  شده   تلف 
به  وحشی  حیوان  ماهیت  درباره  متولی 
اتفاق نظر نرسیده اند. محیط زیست می گوید 
در  که  هستند  ولگردی  سگ های  حیوان، 
احتمال  گرفته اند.  وحشی  خوی  طبیعت، 
حمله گرگاس )حیوانی حاصل زادوولد گرگ 
در  این  نیست.  انتظار  از  دور  نیز  سگ(  و 
حالی است که شهروندان در بخش شهداد 
و  هستند  نگران  روزها  این  کرمان  استان 
حیوان  این  دوباره  احتمالی  حمله  ترس 
دارند  نیز  را  انسان ها  به  حتی  حیوانات  یا 
زیرا اهالی، نیمه شب یا بامداد برای آبیاری، 
تقسیم آب یا دیگر امور کشاورزی مجبورند 

باشند. داشته  تردد  مختلف  نقاط  در 
سعید مومن زاده فعال رسانه ای می گوید بر 
الشه  روی  شده  انجام  بررسی های  اساس 
حیوانات در چند هفته اخیر تاکنون، شاهد 

گوسفندان  سر  به  وحشی  حیوان  حمله 
حیوان  اینکه  است  محرز  »آنچه  بوده اند. 
بسیار  گوسفندان  به  حمله  عامل  وحشی 

است.« باهوش 
می گوید  نیز  شهداد  بخشدار  اعتماد،  رضا 
با توجه به اهمیت موضوع، از زمانی که در 
جریان حادثه قرار گرفته پیگیری بحث در 
زمینه پیشگیری با نصب دوربین یا تله و نیز 
جبران خسارت را از طریق محیط زیست در 

دستور کار قرار داده است.
امور  بر  نظارت  اداره  رییس  حال  عین  در 
حیات وحش محیط زیست استان کرمان 
در  دام  تعدادی  شدن  تلف  به  اشاره  با 
دام های خسارت دیده  لیست  شهداد گفت: 
را به سازمان ارسال کردیم شاید از دامداران 
حمایت هایی شود اما سرفصلی برای جبران 

نداریم. دامداران  خسارت 
منصور پورسینا با اشاره به تکرار این رویداد 
افزود: »مردم محلی شایعات  در سال  ۹۵ 
آن  مورد  در  متفاوتی  داستان های  و  بسیار 
این حیوان هیوالیی  از  تعریف می کردند و 
که  کردیم  صحبت  آنها  با  بودند.  ساخته 
حیوان  چون  نداریم،  ناشناخته ای  حیوان 
جفت می خواهد و اگر یکی باشد، منقرض 

می شود.«
دوربین  کارگذاری  نتیجه  پورسینا  گفته  به 
دام  به  زمان  آن  در  زنده گیر  تله  و  تله ای 

است. بوده  بالصاحب  سگ های  افتادن 

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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شماره صفحه1                                                                   صورت طبقه بندی بستانکاران ورشکسته رضا رضایی

شماره 
ترتیب

شماره صورت 
ادعای بستانکاری  

بستانکار
جهت 

بستانکاری
موثق/ 
غیرموثق

سبب و موضوع 
تقدم

طبقه/ درجه
مبلغ تصدیق شده 

)ریال(
علت ردمبلغ رد شده )ریال(

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمجید فردوسی ف سلیمان ک م 1۲۷۲1۰۳۳18۲

۵۲8/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکجعفر شریعت ناصری ف محمد کریم ک م ۲۲۷۲۲۵۰۰8۳۳ 
۲میلیون ریال از اصل ادعا 

و خسارت تاخیر تادیه
رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته 

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1/۲8۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکاردشیر بابایی ف محمد کریم ک م ۳۲۷۲۲۵۰۳484

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۳۵۶/۵۷8/8۶۹طبقه پنجمغیر موثقچکیاسین حسین زاده ف هادی ک م 4۲۷۲1۲۶۲۹۲۰ 

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1۵۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکسجاد نیکوکار ف حسین ک م ۵۲۷1۰۲۶88۳۳ 

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1۵۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکحسن رستمی پریزاد ف داود ک م ۲۷۲1۲۵۵۰۶1 ۶

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه8۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکشاهپور وطن خواه کورنده ف محمود ک م ۲۷۲11۷۶۲۷۷ ۷

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1/۳۶8/۶8۹/۰8۰طبقه پنجمغیر موثقچکابراهیم نوروزی ناصر کیاده ف اسماعیل ک م 8۲۷۲1۲۶۷4۹۳ 

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۵8۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمحمود بلوکی افالکی  ف اسد اله ک م ۹۲۷۲1۲۶۷۹۹1

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۶84/۲۲۷/۳44طبقه پنجمغیر موثقچکابراهیم تقی زاده ناصری ف علی ک م 1۰۲۷۲1۲۵۵4۳۶

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۵۲۲/4۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکعبداله عباسی ناصر کیاده ف کریم ک م 11۲۷۲1۲۵18۳1

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۲/8۹۲/88۷/4۵۰طبقه پنجمغیر موثقچک و فاکتورمرتضی حسین زاده ف مهدی ک م 1۲۲۷۲۲۵۰۶۶۲۹

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۳18/۹۲۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمحمود افالکی ناصری ف  حسن ک م 1۳۲۷۲1۲۵۹8۲۲

شماره صفحه۲                                                                       صورت طبقه بندی بستانکاران ورشکسته رضا رضایی

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکستهخسارت تاخیر تادیه۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمعصومه تجر ف احمد ک م 14۲۷۲1۲۶۷۵۵8

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمهدی حسین زاده ف رمضانعلی ک م 1۵۲۷۲۲4۹۳1۳۶

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۶۳/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمختار خیرخواه ف امام علی ک م 1۶۲۷۳۹۶4۳۹۵۰

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکعلی موید ناصری ف مسعود ک م 1۷۲۷1۰۲۳1۵۵۷

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1۵۶/8۷1/۰۳۷طبقه پنجمغیر موثقچکاحترام بلوکی ناصری ف احمد ک م 18۲۷۲1۲۵۳۵۲۲

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه114/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکیحیی شریعت ناصری ف حجت اله ک م 1۹۲۷۲۲4۹۵۰۶۶

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1۵۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکطاهره یعقوبی نوشر ف محمد رضا ک م ۲۰۲۷۲۲۵1۶۳4۹

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه14۵/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکابراهیم بلوکی ف یحیی ک م ۲1۲۷۲۲۵۰4۶۳4

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکعلی حقیری ناصری ف اسماعیل ک م ۲۲۲۷۲1۲۶۶4۰۳

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمحمود تقی زاده ف عیوض ک م ۲۳۶۰1۹۹۵4۳1۵

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۷۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمریم موید ناصر کیاده ف فرهاد ک م ۲4۲۷۲۲۵۰8۶8۰

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۲۶۳/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچک اسماعیل اکبری ناصری ف غالمعلی ک م ۲۵۲۷۲1۲۶۳۵8۷

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه488/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکامین کشاورز گیلده ف قربانعلی ک م ۲۶۲۷۳۹۰۵181۶

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکحاتم فالح حسین پور ف هادی ک م ۲۷۲۷۲۲۵۰4۶8۵

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۶88/۹۲۷/۶۵۹طبقه پنجمغیر موثقچکنصر اله قاسمی ف اصغر ک م ۲8۲۷۲1۲۶۳۳۵8

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1۶۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکقربانعلی کاظمی ف ابوالقاسم ک م ۲۹۲۷۲1۲۶۶4۲1

شماره صفحه ۳                                                                  صورت طبقه بندی بستانکاران ورشکسته رضا رضایی

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1/4۵۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکرحیم اخواست ف قاسم ک م ۳۰۲۷۲1۲۵4۶8۵

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1۳۵/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمعصومه اخواست ف رحیم ک م ۳1۲۷۲۲۵۰۷۵۳۶

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1۷۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکعلی کمالیان ف جمال ک م ۳۲۲۷۲۲4۳۳11۷

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1۰۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکسجاد اخواست ف رحیم ک م ۳۳۲۷۲۲۷۰۶1۳1

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقفاکتوربهمن عباسی ف شعبان ک م ۳4۲۷۲1۲۵۲8۲8

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه4۵4/4۰1/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکرضا حسین زاده ناصر کیاده ف  مهدی ک م ۳۵۲۷۲۲۵۰۵۵۰۹

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۳۶۰/۲۶8/۳11طبقه پنجمغیر موثقچکمعصومه راستگو کورنده ف بزرگ ک م ۳۶۲۷۲۲4۵481۵

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه8۹۲/۹۰۳/4۵۵طبقه پنجمغیر موثقچکمحمدرضا اکبری ف محسن ک م ۳۷۲۷۲۲۵۰188۰

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکحسین اکبری ف غالمعلی ک م ۳8۲۷۲1۲۶۳۵۹۵

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکفریدون جعفری دهشال ف غالمعلی ک م ۳۹۲۷۳۹۶14۰4۷

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1۹۵/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکفیاض موید ناصری ف نادر ک م 4۰۲۷۲1۲۵۷۶۵1

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه4۲۳/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمرتضی موید ناصری ف غالم ک م 41۲۷۰۹۳۳۹۷14

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1۳۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکهادی اصغر خواه چافی ف مطلب ک م 4۲۲۷۰۹۹۰۶8۰۵

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۶۳۵/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکعلی برزن ف حسین ک م 4۳۲۷۲1۲۵۵۷4۶

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه1۵۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکهادی ارحمی کورنده ف ابراهیم ک م 44۲۷۲11۷۶۵8۷

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکستهخسارت تاخیر تادیه1۳۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکعیسی تقی زاده ناصر کیاده ف حجت اله ک م 4۵۲۷۲1۲۵8۶48

شماره صفحه 4                                                                                صورت طبقه بندی بستانکاران ورشکسته رضا رضایی

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه4۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکحمید فردوسی ف سلیمان ک م 4۶۲۷۲1۰۳۳1۷4

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه144/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمحمدحسین اصغری تکدام ف حاتم ک م 4۷۲۷۲۲۷۰۷۰۲۰

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچککیومرث اصغری تکدام ف حاتم ک م 48۲۷۲۰۲۰1۷۰۷

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۳4۷/1۲۲/۳1۰طبقه پنجمغیر موثقچکامید موید ناصر کیاده ف تقی ک م 4۹۲۷۲۲۵۰۷۵۶۰

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه۲۶۵/۷۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکموسی حقیقی ناصری ف قربان ک م ۵۰۲۷۲۲4۹14۹4

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکستهخسارت تاخیر تادیه1۳1/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکحسن حقیقی ناصری ف موسی ک م ۵1۲۷۲۲۵۰۵411

رای وحدت رویـه شماره1۵۵-1۳4۷/1۲/14 مبنی بر عدم  شمول خسارت تاخیر تادیه بر ورشکستهخسارت تاخیر تادیه1۹۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه پنجمغیر موثقچکمصطفی کشاورز ف قربانیعلی ک م ۵۲۲۷۳۰۰۰44۵۹

۲1,۷۹۹,8۹۶,۵1۵جمع:

تاریخ توقف ورشکسته  آقای رضا رضایی ناصرکیاده 13۹7/07/15 و اموال وی عبارت است ازعرصه و اعیانی یک باب کارخانه  برنجکوبی به پالک ثبتی  فرعی 145۹از اصلی181بخش14ثبتی الهیجان و دستگاهها و ماشین 
آالت  آن به شرح صورت اموال 1401/03/08 انجام گرفته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی گیالن و تا تاریخ 1401/03/16  دارای  مبلغ  2/365/000 ریال وجه نقد می باشد. در مدت قانونی بستانکار موثق یا بستانکار دیگری 
از هیچ کدام از طبقات ماده 58 قانون اداره تصفیه شناسایی نگردید و ادعای دیگری پذیرفته نمی شود مگر در صورت وجود عذر موجه. صورت طبقه بندی منتشر شده ظرف 20 روز از تاریخ انتشار این آگهی، قابل اعتراض 

در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است.
مستشار دادگاه تجدیدنظرو سرپرست اداره تصفیه امور ورشکستگی استان گیالن – ایمان غریب نواز  م الف: 610



پیامک شما را دربـاره 
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در صورت تصویب نهایی طرح جامع آبخیزداری روی می دهد 

یک گام به سمت معدن کاوی استاندارد
معاون سازمان منابع طبیعی: بر اساس پیش نویس طرح بهره برداران معادن مکلف می شوند قسمت های تخریب شده را احیا کنند

شخص معدن دار موظف است 
همزمان با پیشرفت کار به 

شکلی بهره برداری کند که آن 
معدن کمتر تخریب شود و اگر 
هم تخریب کرد با برنامه ریزی، 

زمان بندی و نظارت دستگاه 
منابع طبیعی و آبخیزداری و 

صنعت و معدن با عملیات 
احیایی وضعیت معدن را به 

شرایط اولیه نزدیک کند و 
آن را به صورت یک سرزمین 

تخریب شده رها نکند

هرگاه که معدنکاری مجوز 
فعالیت می گیرد، چه در 
مرحله اکتشاف و چه در 

مرحله بهره برداری باید قبل از 
مرحله اکتشاف و بهره برداری 
طرح اصالحی و احیایی ارائه 

دهد. طرحی که توسط سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری 

تصویب شود و در زمان 
برداشت و بهره برداری نیز 

قسمت های تخریب شده را به 
مرور احیا کند و در مواد باطله 

جنگل کاری انجام دهد
|  

رنا
 ای

 |

 حمایت از پژوهش های 
دانشگاهی در حوزه 
نرم افزاری آب و برق 

وزیر نیرو با حضور در دفتر وزیر علوم، از 
دانشگاه های  مشکالت  و  مسائل  نزدیک 
به  مربوط  موضوعات  با  رابطه  در  کشور 
و  داد  قرار  بررسی  مورد  را  نیرو  وزارت 
از پژوهش های دانشگاهی  برای حمایت 
اعالم  برق  و  آب  نرم افزاری  حوزه  در 

کرد. آمادگی 
وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
محرابیان،  علی اکبر  )پاون(  نیرو 
حضور  با  که  دیدار  این  در  نیرو  وزیر 
روسای  برخی  و  زلفی گل  محمدعلی 
با  گرفت  صورت  کشور  دانشگاه های 
دانش  و  علم  موضوع  اهمیت  به  اشاره 
تولید  در  که  هستیم  کشوری  ما  گفت: 
در  ولی  داریم  را  جهان  سوم  رتبه  علم، 
راه  از علم،  تولید ثروت  حوزه فناوری و 

داریم. بسیار  ناپیموده 
شاهد  برق  و  آب  حوزه  در  افزود:  او 
انقالب  از  بعد  سال های  در  خوبی  رشد 
تجهیزات  سازه ای، ساخت  موضوعات  در 
موضوعات  در  اما  بوده ایم،  قطعات  و 
بسیار  اشکاالت  حوزه،  این  نرم افزاری 
این  روی  پژوهش ها  در  تمرکز  و  داریم 
موضوعات می تواند راهگشای بسیاری از 

باشد. کشور  تنگناهای 
سرزمین،  آمایش  ادامه  در  نیرو  وزیر 
ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در موضوع 
را  تجدیدپذیر  انرژی های  و  برق،  و  آب 
در  پژوهش  موضوع  در  مهم  نکته  سه 
حوزه آب و برق معرفی و تاکید کرد: در 
مشکالت کشور  حل  برای  مدل هایی که 
موضوع  بومی سازی،  به  توجه  می دهیم، 

است. راهبردی  و  کلیدی 
او ۷ موضوع بهینه سازی مصرف، افزایش 
تلفات،  و  هزینه  کاهش  تولید،  راندمان 
کاهش زمان اجرای پروژه ها، خودکفایی 
افزایش  تجهیزات،  و  قطعات  ساخت  در 
مردم  رضایت  جلب  و  منابع  پایداری  و 
برای  پژوهشی  ضرورت های  عنوان  به  را 
انرژی  و  آب  حوزه  در  مشکالت  حل 
معرفی و خواستار یاری دانشگاه ها برای 

آن شد. حل 
پای  دیدار  این  ادامه  در  محرابیان 
دانشگاه های  رؤسای  برخی  صحبت 
و  مشکالت  جریان  در  و  نشست  کشور 
راستای  در  و  گرفت  قرار  آنان  مسائل 
برای  مساعد  قول  آنان  مسائل  حل 

داد. همکاری 
نیز   فناوری   و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
دانشگاهیان  توانمندی های  بیان  ضمن 
گریبان گیر  مشکالت  و  مسائل  حل  در 
جامعه در حوزه آب و برق ابراز امیدواری 
از  بخشی  وزارتخانه  دو  همکاری  با  کرد 
راستای  در  و  رفع  حوزه  این  مشکالت 
گام های  کشور  پیشرفت  و  توسعه 

شود. برداشته  اساسی 
دیدار  این  در  می افزاید،  گزارش  این 
مدیرکل حوزه وزارتی و معاون فناوری و 
داشتند.  حضور  نیز  علوم  وزارت  نوآوری 
نیرو  فناوری  پردیس  ایجاد  از  حمایت 
توافق  مورد  که  بود  موضوعی  مهم ترین 
معاون  شد  مقرر  و  گرفت  قرار  طرفین 
این  علوم  وزارت  نوآوری  و  فناوری 
کند. پیگیری  نیرو  وزارت  از  را  موضوع 

در  معادن  بهره برداری  پروانه  هزار   1۲ از 
از  نیمی  به  نزدیک  حاضر  حال  در  کشور 
این  هستند.  فعال  معدن   ۵۶۰۰ یعنی  آنها 
آمار را سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون 
کرده  اعالم  تهران  بازرگانی  اتاق  معادن 
محدوده های  وسعت  از  فارغ  است. 
پایان  از  پس  و  حین  در  آنچه  معدنی 
عملیات بهره برداری به جا می  ماند تخریب 
محیط   اسبق  معاون  ظهرابی  حمید  است. 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  طبیعی 
نخستین همایش »توسعه پایدار در معادن 
14۰۰، گفته  ماه  دی  در  معدنی«  صنایع  و 
زدن  صدمه  و  تخریب  با  »معادن  است: 
طبیعی  اکوسیستم های  و  زیستی  تنوع  به 
اکولوژی  در  تغییر  و  فرسایش  افزایش  و 
و  هوا  و  آب  آلودگی  همچنین  و  حوزه ها 
خاک باعث تغییر کیفیت در محیط زیست 
محلی  مردم  این  بر  عالوه  می شوند.« 
حاشیه معادن اغلب نسبت به فعالیت های 
معتقدند  و  دارند  اعتراض  گرفته  انجام 
تحت الشعاع  زندگی شان  سبک  و  سالمت 
محل  حاشیه  عرصه های  از  بهره برداری 

است. گرفته  قرار  زندگی شان 
روی  سنتی  کاوی  معدن  فعالیت  »اثر 
موردی:  )مطالعه  جنگل  توده  ساختار 
است  پژوهشی  عنوان  الویج(«  جنگل 
کنفرانس  چهارمین  در   1۳۹۶ سال  در  که 
محیط  مدیریت  و  برنامه ریزی  بین المللی 
از  دانشگاهیان  از  جمعی  توسط  زیست 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 

شد.  عرضه  مدرس  تربیت  و  ساری 
می داد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
درختان  مقطع  سطح  و  قطر  »مقادیر  که 
متر،  سانتی   ۳۰/۹۵±1/8۶ ترتیب:  )به 
۰/۰1±۰/11 مترمربع( در منطقه معدن کاوی 
شاهد  منطقه  از  داری کمتر  معنی  طور  به 
و  متر  سانتی   4۲/۰1±4/۳۲ ترتیب:  )به 
تعداد  مقادیر  بود.  مترمربع(   ۰/۲1±۰/۰4
منطقه  دو  بین  در هکتار  و حجم  در هکتار 
تفاوت معنی داری نداشت. نتایج نشان داد 
که معدن کاوی باعث ایجاد اثرات معنی دار 
روی ساختار جنگل می شود.« در پژوهش 
معدن کاری  تاثیرات   « موضوع  با  دیگری 
در  نیلوفر  سراب  چشم انداز  تغییر  بر 
دانشگاه  محققان  نیز  کرمانشاه«  استان 
این  اثـر  »در  دریافتند که  رازی کرمانشاه  
و  تپه هاي سنگی شکافته شده  برداشت ها 
ظاهري  خصوصیات  سایر  و  رنگ  و  بافت 
بـا  همچنـین  ؛  مـی شـود  دگرگون  آنها 
شبکه هاي  احداث  باطله،  توده های  تجمع 
و  توپوگرافی  تغییرات  ارتباطی،  نامنظم 
چشم انداز  بصری  کیفیت  شیب،  تغییر 
به هم زدن  و  بـا تخریب  تقلیل مـی یابـد. 
آب  نفوذ  میزان  از  منطقه  سیستم کارستی 
زیرزمینی  آب هـاي  تغذیـه  آن  متعاقب  و 
توجه  با  می شود.  زيادي کاسته  ميزان  بـه 
و  زمین شناسی  الیه هاي  شیب  جهت  به 
ارتباط هیدرولیک بین منابع آب زیرزمینی 
سراب  تغذیـه کننـده  چشـمه هـاي  و 
آبدهی  کاهش  تپه ها  حجم  تغییر  نیلوفر 

دنبال  به  است  ممکن  نیز  را  سراب  این 
و  بررسی  دو  این  از  فارغ  باشد«.  داشته 
تاثیر  درباره  که  مطالعاتی  اقسام  و  انواع 
نوشته  سرزمین  تخریب  بر  معدن کاوی 
متولیان  برای  شرایط  تنها  نه  است  شده 
محیط زیست بهتر نشد بلکه برعکس دست 
کردند. محدودتر  را  مجوز   دادن  برای  آنها 

به گفته ظهرابی در همایش »توسعه پایدار 
در معادن و صنایع معدنی«: »قوانینی قبل 
فعالیت های  درباره  کشور  در   ۹۰ سال  از 
 1۳۹1 بود. در سال  معدنی در کشور حاکم 
که  افتاد  زیست  محیط  حوزه  در  اتفاقی 
با  مرتبط  قوانین  حوزه  در  عطفی  نقطه 
می شود. که  محسوب  معدنی  فعالیت های 
بود.  معادن  قانون  اصالحیه  تصویب  آنهم 
که  بود  الیحه ای  آن  از  بخشی  که  قانونی 
دولت وقت ارائه کرد و به تصویب مجلس 
در  بزرگ  بسیار  عقب گرد  یک  و  رسید 
حوزه  در  زیست  محیط  با  مرتبط  مقررات 
سود  به  تنها  نه  اتفاق  این  بود.  معدن 
فعالیت های  پایداری  بلکه  نبود  حوزه  این 
معدنی را به دلیل کمرنگ کردن وجه محیط 
بخش،  این  در  پایدار  توسعه  و  زیستی 
با گذشت  وارد کرد.  این حوزه  به  صدماتی 
به محیط  زمان آسیب هایی که معدن کاری 
زیست وارد می کند و مقاومت های مردمی 
که در اثر این تخریب ها و آلودگی ها شکل 
آسیب  مورد  معدن  خود  مرور  به  می گیرد 
و  آثار  امروز هم  قرار خواهد گرفت. همین 
پیامدهای این اتفاقات مشخص است. در 

تجمعاتی  و  گروه ها  ما  کشور  از  نقطه  هر 
است  محلی  مردم  از  متشکل  که  داریم 
اعتراض  معدن  یک  فعالیت  به  نسبت  که 
و  اقتصادی  فرایند  یک  از  وقتی  دارند. 
حذف  زیست  محیط  بخش   توسعه ای 
اقتصادی  فعالیت  آن  پایداری  می شود، 

می گیرد.« قرار  تاثیر  تحت 

قبل  احیایی  و  اصالحی  طرح  ارائه 
از مرحله اکتشاف و بهره برداری

دیگر  بار  می رسد  نظر  به  اخیر  روزهای  در 
نفع  به  بار  این  قوانین  در  تغییراتی  شاهد 
آبخیزداری،  معاون  هستیم.  زیست  محیط 
طبیعی  منابع  سازمان  بیابان  امور  و  مراتع 
در گفت وگویی با »ایسنا« با اشاره به اینکه 
طرح مدیریت جامع آبخیزداری توسط ۵۲ 
رسیده  امضاء  به  مجلس  نمایندگان  از  نفر 
و اکنون نیازمند بررسی برای تصویب شدن 
است، گفته است که نظر دولت مخالفت با 
این طرح نیست و به دنبال کیفیت بیشتر 

است.
طرح  در  گرشاسبی  پرویز  گفته  به 
است  شده  مطرح  شده،  پیش نویس 
فعالیت  مجوز  معدنکاری  که  هرگاه  که 
چه  و  اکتشاف  مرحله  در  چه  می گیرد، 
مرحله  از  قبل  باید  بهره برداری  مرحله  در 
اصالحی  طرح  بهره برداری  و  اکتشاف 
توسط  که  طرحی  دهد.  ارائه  احیایی  و 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تصویب 
نیز  بهره برداری  و  برداشت  شود و در زمان 
احیا  مرور  به  را  شده  تخریب  قسمت های 

انجام  کاری  جنگل  باطله  مواد  در  و  کند 
مرسوم  جهان  تمام  در  روش  این  دهد. 
دریافت  را  احیا  هزینه  تاکنون  است. 
عملیات  دیگر  محیطی  در  و  می کردیم 
اما  می دادیم  انجام  را  احیایی  و  اصالحی 
آبخیز  حوضه های  جامع  مدیریت  طرح  در 
معدن دار  شخص  که  شد  پیش نویس 
به  کار  پیشرفت  با  همزمان  است  موظف 
معدن کمتر  آن  بهره برداری کند که  شکلی 
با  کرد  تخریب  هم  اگر  و  شود  تخریب 
دستگاه  نظارت  و  بندی  زمان  برنامه ریزی، 
و  صنعت  و  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
معدن  وضعیت  احیایی  عملیات  با  معدن 
به  را  آن  و  نزدیک کند  اولیه  شرایط  به  را 
صورت یک سرزمین تخریب شده رها نکند.
دارد که  اهمیت  جهت  آن  از  موضوع  این 
موضوع  این  به  قانونی  تاکنون  ایران  در 
بهره برداران  از خروج  بود و پس  نپرداخته 
عرصه به حال خود رها می شد. زمین های 
می شد  آب   تجمع  محل  معموال  شده  رها 
از  را  خود  طبیعی  چشم انداز  سرزمین  و 

می داد .  دست 

آبخیز،  حوضه های  جامع  مدیریت 
فقط فعالیت های آبخیزداری نیست

نیز  دیگری  موضوعات  گفت وگو  این  در 
جزئیات  به  آن  از  بخشی  که  شد  مطرح 
آبخیز  حوضه های  جامع  مدیریت  طرح 
باره  این  در  گرشاسبی  برمی گشت. 
تدوین  از  پس  کشاورزی  گفت:کمیسیون 
طرح  تا  خواست  را  دولت  نظر  طرح  این 
دولت  نظر  باشد.  داشته  بیشتری  کیفیت 
دنبال  به  و  نیست  طرح  این  با  مخالفت 
کیفیت بیشتر آن است چرا که این طرحی 
و  کرده اند  مطرح  نمایندگان  که  است 

ندارد. اعراب  از  محلی  دولت  مخالفت 
بهتر شدن  برای  این مقام مسئول  به گفته 
به  آن  پیش نویس  طرح،  این  کیفیت 
احاله  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان 
نظرات  باید  خردادماه  پایان  تا  و  شد 
سازمان منابع طبیعی و دستگاه هایی که در 
جمع آوری کنیم  را  هستند  دخیل  امر  این 
طی  دهیم.  ارائه  به کمیسیون کشاورزی  و 
تمامی  خوشبختانه  شده  برگزار  جلسات 
قانونی  واحد ضرورت  به صورت  دستگاه ها 
شدن این طرح را تایید کرده اند و در حال 
پیش نویس و ویرایش مواد قانون هستیم.
بیابان  امور  و  مراتع  آبخیزداری،  معاون 
بیان  با  همچنین   طبیعی  منابع  سازمان 
اینکه این قانون در مرحله اول بحث شورای 
عالی آبخیزداری را مطرح می کند، بیان کرد: 
مدیریت  طرح  ماهیت  آبخیزداری،  قانون 
مدیریت  است.  آبخیز  حوضه های  جامع 
فعالیت های  فقط  آبخیز،  جامع حوضه های 
عملیات  توسعه  بلکه  نیست  آبخیزداری 
سیاست هایی  و  مشی ها  خط  آبخیزداری 
یابد  تا تخریب ها کاهش  تعیین می کند  را 
البته  افتد.  اتفاق  بهتر  حوضه ها  احیای  و 
یکی از مشکالت موجود جذب سرمایه های 
خصوصی جهت توسعه عملیات آبخیزداری 
را  مردم  سرمایه  نمی توانیم  ما  که  است 
و  کنیم  جمع آوری  دولتی  حساب های  در 
این  از  دهیم.  انجام  آبخیزداری  عملیات 
پیش بینی  آبخیزداری  جامع  طرح  در  رو 
دستور  در  آبخیزداری  احیای  صندوق 
از  می تواند  که  چرا  است  گرفته  قرار  کار 
استخراج  سرمایه  مختلف  مالی  منابع 
مختلف  منابع  به راحتی  که  به گونه ای  کند 
غیردولتی داخلی و خارجی را برای احیای 
و  آبخیز  حوضه  از  حفاظت  و  حوضه ها 

کارگیرد. به  آبخیزداری  اجرای 

| پیام ما | سال 13۹1 در حوزه معدن  در ایران اتفاقی افتاد که عقب گرد بسیار بزرگی در مقررات مرتبط با محیط زیست در حوزه معدن 
بود و دست متولیان حفاظت را در برابر مدعیان اشتغالزایی و توسعه را می بست. طرح مدیریت جامع آبخیزداری که این روزها بحث آن 

مطرح است به نظر می رسد بتواند بخشی از خسارت های وارده از معدن کاوی را در صورت تصویب شدن جبران کند.

اجرائیه   
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

ردیف 1
نام : بانک سینا  

نشانی : تهران خیابان استاد مطهری شماره ۲۳8 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 

ردیف 1
نام : گوهر تاج   نام خانوادگی : رضایی 

ایستگاه ۵  فاز ۲  : کرمانشاه – کرمانشاه – فرهنگیان  نشانی 
کوی دانشگاه 

ردیف ۲
نام : حسین  نام خانوادگی : شکوری 

لباس  مزون  ارشاد  چهارراه   – – کرمانشاه  : کرمانشاه  نشانی 
عروس بانو 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم 
لهم 

 : پدر  نام  ستایش   عباسی   : خانوادگی  نام  معصومه    : نام 
عارف علی 

نشانی : کرمانشاه – کرمانشاه – کرمانشاه – پارکینگ شهرداری 
کوی داروخانه عبدی ساختمان دکتر باقر پور ط ۳ 

نوع رابطه : وکیل  محکوم له /محکوم لهم : بانک سینا 

محکوم به : 
باسمه تعالی 

به موجب درخواست اجرای حكم به شماره ۹۶۰۹۹88۶۰1۶۰۰114و 
شماره دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹۷8۶۰1۶۰۰1۹۰ خواندگان متضامنا" 
به پرداخت مبلغ 1۳۲۰۰۰/۰۰۰ ریال  وجه چک  درحق خواهان 
به شماره 14۹4۳1 عهده بانک مسکن به عنوان اصل خواسته 
اجرای کامل  لغایت   ۹۶/1/۳۰ تاریخ  از  تأخیرتادیه  وخسارت 
اجرای  در  مرکزی که  بانک  اعالمی  شاخص  اساس  بر  حکم 
احکام محاسبه می گردد و مبلغ ۳/۵1۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
محکوم  قانونی  تعرفه  طبق  وكیل  الوكاله  وحق  دادرسی  های 

می نماید.
محكوم علیه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

قانون  اجرا گذارد)ماده ۳4  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1--ظرف 
به  محکوم  پرداخت  برای  ۲-ترتیبی  مدنی(.  احکام  اجرای 
بدهد.۳-مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز كلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل 
و موسسات  بانکها  نزد  عنوان  به هر  نقدی که  بر میزان وجوه 
مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
نزد  نحو  هر  به  او  اموالی که  و كلیه  مذكور  حسابهای  دقیق 

اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از 
زمان یك سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محكوم له 
بازداشت می شود )مواد 8 و۳ قانون نحوه اجرای محكومیت 
از اعالم كامل صورت  مالی 1۳۹4(.4-خودداری محكوم علیه 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ 
مالی1۳۹4(  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   1۶ ماده  و  ق.م.ا 
۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون كافی نباشد 
معادل  نقدی  جزای  یا  درجه شش  تعزیری  مجازات  موجب 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده ۲1 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1۳۹4(.۶- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكوم علیه از زندان 
یا معرفی کفیل  وثیقه  تودیع  یا  له  موافقت محكوم  به  منوط 
توسط محكوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محكومیت مالی1۳۹4
قاضی شعبه 16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید 
مطهری )بانک ها و تصادفات ( شهرستان کرمانشاه 
 ملیحه آرمند 

آگهی مزایده نوبت دوم   
احکام  اجرای  اول  شعبه   ۰1۰۰۰۵۶ اجرائیه كالسه  موجب  به 
حقوقی دادگستری بم صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بم 
پنجعلی  سكینه  وراث1-  علیه  احمد  فرزند  سعیدی گراغانی  علی  آقای  له 
زاده همسر متوفی ۲-علی۳-مهدی 4-ابوالفضل ۵- فاطمه همگی سعیدی 
محكوم  توسط  که  ترکه  تقسیم  بر  مبنی  متوفی  احمد  فرزندان  گراغانی 
توقیف  و  ارزیابی  ذیل  به شرح  دادگستری  توسط کارشناس  و  معرفی  له 

احتمالی گردیده است.
شماره  به  مسكونی  منزل  باب  یک  دانگ  شش  ملک:1-  ارزیابی  نتیجه 
پالك ۲ فرعی از ۲81۳ اصلی بخش ۲۹ کرمان واقع در شهرستان بم شهرک 
مساحت  به   14 پالک  شرقی   ۶ زاده کوچه  لباف  شهید  خیابان  رزمندگان 
عرصه ۲۶۳ متر مربع و اعیانی 8۵ متر مربع به انضمام امتیاز آب و برق وگاز 
با جمبع جهات قانونی برابر با مبلغ 1.۰۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان) یك میلیارد و سی 
و شش میلیون تومان( بجز ارزش ساخت ساز واحد پیش ساخته سقف 
سبك آقای علی سعیدی گراغانی می باشد.۲- با این توضیح که در ضلع 
شرقی ماترك مورد نظر احدی از فرزندان متوفی بنام علی سعیدی گراغانی 
بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت ساز یك واحد سقف سبك به مساحت 
۵4.۵ مترمربع تا مرحله گچ كاری را نموده است بطوریکه در ساخت ساز از 
ضلع شرقی دیوار منزل مسكونی 8۵ مرحوم استفاده نموده و همچنین از 
حصار منزل مسکونی در دیگر ضلعها استفاده شده که با جمیع جهات قانونی 

برابر با مبلغ 1۰۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان )یکصد و نه میلیون تومان ( می باشد.
لذا ارزش كل ماترك مرحوم )شش دانگ منزل مسكونی( با در نظر گرفتن 
بنام علی سعیدی گراغانی جمعا به مبلغ  از وراث  ارزش هزینه کرد احدی 
تومان(  میلیون  پنج  و  و یكصد و چهل  میلیارد  تومان )یك   1.14۵.۰۰۰.۰۰۰
برآورد میگردد. مقررگردید ملک موصوف در روز دوشنبه مورخ 14۰1.۰4.۰۶ 
احکام  اجرای  اول  دفتر شعبه  در  مزایده  از طریق  11 صبح  تا   ۹ از ساعت 
مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شدن شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد 1۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 1۰ درصد اولیه بنفع صندوق دولت ضبط 
روز  پنج  توانند  می  تمایل  صورت  در  .متقاضیان  میگردد  تجدید  مزایده  و 
قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مؤثر 

مزایده داده شود.م/الف 1۶
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم
علی میدانی

اجرائیه    
مشخصات محکوم له 

نام :  بانک سینا
با وکالت : معصومه عباسی ستایش 

شغل : وکیل 
نشانی محل اقامت : کرمانشاه – خیابان مصطفی امامی رو به 

روی پارک معلم سرپرستی بانک سینا 
مشهصات محکوم علیه 

نام : 1- منوچهر ۲- علی 
نام خانوادگی : 1- برهانی ۲- اسدی 

نام پدر : 1- عزیز ۲- حسن آقا 
سنندج کیلومتر  جاده   – 1- کرمانشاه   : اقامت  محل  نشانی 

1۰ – مقابل پلیس راه کارگاه آلومنیوم 
بلوک   1 مجتمع کوثر   – متخصصین  شهرک   – ۲- کرمانشاه 

4 واحد 1۶ 

محکوم به 
حل  شورای   ۹۵/۹/۲۰ مورخ   ۲۷۲ شماره  دادنامه  بموجب 
بر  حکم   . است  کرده  حاصل  قطعیت   1۶ شعبه  اختالف 
 1۶۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت 
ریال بابت اصل خواسته و هم چنین محکومیت خوانده ردیف 
اول بعنوان صادر کننده چک مذبور به پرداخت خسارت تاخیر 
اساس  بر  حکم  اجرای  لغایت   ۹۵/۵/18 تاریخ  از  آن  تادیه 
شاخص اعالن بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه می 
مبلغ  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۳/۹۷۰/۰۰۰ مبلغ  و  گردد 
۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل صادر و اعالم میدارد .

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :
اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  اجرائیه  ازابالغ  1-پس 

بگذارد .
۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن 

میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت )ده روز( صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود 
که قادر به اجرای حكم و پرداخت محکوم به بوده اید ، لیکن 
یا صورت  نکنید  معرفی  را  اموال خود  پرداخت،  در  فرار  برای 
یا  تمام  اجرای  بنحوی که  بدهید  خود  دارایی  از  واقع  خالف 
قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶1 

روز تا ۶ ماه محکوم خواهید
اجرای  قانون  ماده ۳4  از  باال که قسمتی  موارد  بر  4 -عالوه   
احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون 
قانون  مفاد  وهمچنین   ۷۹/1/۲1 مصوب  مدنی  دادرسی  آیین 
نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1۰ آبان 1۳۷۷ که ظهر 
برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید 

رئیس شعبه 16 شورای حل اختالف 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 
کشاورزی  تراکتور  شناسنامه 
شماره   به  رنگ  سبز-معمولی 
شماره  و   632۹DCE01موتور
شماره  به   2۹477۹L شاسی 

ایران   542 36ک  پالک 
45 متعلق به صغری دادور 
مفقود واز درجه اعتبار ساقط 

. است  گردیده 

سواری  خودرو  وکارت   سبز  برگ 
سیستم پژوتیپ پارس مدل 13۹5 به 
رنگ سفید روغنی  به شماره انتظامی 
و به شماره 861ج 42ایران 4۹ موتور 
شاسی  شماره  به  و   164B0052114

 NAAN11FE5FH364882
و به نام ساالر  مریم پناهی سی 
درجه  واز  مفقودگردیده  سخت 

باشد. می  ساقط  اعتبار 

برگ سبزوانت دو کابین تویوتا مدل 
2010سفید – روغنی   رنگ به شماره  

موتور2TR6۹22414 و شماره 
 MR0FX22G3A1046365شاسی

به شماره پالک 53 ق155 ایران 
65 متعلق به معصومه آشینه 
فرزند موسی مفقود واز درجه 

اعتبار ساقط گردیده است .

پژو  سواری  خودرو  کارخانه  سند 
آی  ایکس  ال  جی   405 تیپ 
متالیک   _ نقره ای  رنگ  به   8/1
موتور  شماره  به   1388 مدل 
شاسی  شماره  و   12488224570

و   NAAM01CA5AR30۹504
بنام  ط1۹   321  /65 پالک  شماره 
محمد  فرزند  زرندی  محسن کارگر 
مفقود  ملی 30۹08682۹6  به کد 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

ورود  درباره  خبرهایی  پیش  مدتی 
به  تهران  شهرداری  اجتماعی  قرارگاه 
موضوع کودکان کار منتشر شد و خبرهایی 
هم از همکاری بهزیستی با شهرداری تهران 
منتشر شد، درحال حاضر این قرارگاه برای 
سامان دادن به موضوع کودکان کار در چه 

مرحله ای قرار دارد؟ 
ارگانی  بین  تخصصی  کارگاه های  به  توجه  با 
که تشکیل شده هم در شهرداری تهران و هم 
است  این  بر  قرار  تهران  استان  استانداری  در 

که شهرداری تهران در موضوع تامین فضاهای 
باشد  داشته  همکاری  بهزیستی  با  فیزیکی 
کار  این  برای  هم  را  ساختمان هایی  ظاهرا  و 
پیش بینی کرده است که در این صورت بحث 
نگهداری و تامین فضای فیزیکی برای جذب و 
شناسایی و ساماندهی کودکان کار برای بهزیستی 

اجراست.  قابل 

است  قرار  که  فیزیکی  فضاهای  این 
چه  کند،  تامین  را  آن  شهرداری 

کاربردی دارند؟ 
فضاهای فیزیکی که شهرداری به ما  می دهد 

برای  هم  و  است   نگهداری کودکان  برای  هم 
کارگاه هایی که می تواند با همکاری بخش های 
مختلف برای مهارت آموری اختصاص دهیم، این 
مهارت آموزی می تواند هم تحصیلی باشد هم 
شغلی باشد برای کودکانی که نوجوان محسوب 
می شوند. شهرداری همکاری هایی که الزم است 
را انجام می دهد و فضای فیزیکی هم مهم ترین 

مطالبه بهزیستی است. 

نحوه واگذاری آن چگونه است؟ آیا مراکز 
بهاران به بهزیستی داده می شود؟ 

این مراکز بهاران نیست، چون بهاران به قسمت 

استفاده  آن  از  بهزیستی  شده،  داده  دیگری 
استفاده  آن  از  اجتماعی  بخش  در  اما  می کند 
نمی شود. درباره واگذاری هم هنوز چون کارهایش 
انجام نشده و هنوز ساختمان به ما داده نشده 
است، نمی دانم جزییات آن به چه ترتیبی است. 
دیروز آخرین صحبت این بود که اولین ساختمان 
به ما داده شود و آن زمان مشخص می شود که 

به چه ترتیبی است. 

در واقع در قرارگاه اجتماعی شهرداری 
فقط قرار است فضای فیزیکی در اختیار 

بهزیستی قرار دهد؟
شهرداری همکاری هایی که الزم است را انجام 
می دهد و فضای فیزیکی هم مهم ترین مطالبه 
بهزیستی است و اعالم کرده که در موضوعات 
در  واقع  در  داشت.  خواهد  همکاری  هم  دیگر 
قرارگاه قرار است، هم اندیشی صورت بگیرد که 
خدمات منجر به فایده باشد، خدمات گسترده 
و موازی کاری و حمایت مالی که ارائه می شود، 
این  رویکرد  واقع  در  می دهد،  معکوس  نتیجه 
است که پیامدهای اقدامات سنجیده شود و از 

استفاده شود.  ارگان ها  تجارب گذشته 

در سال های اخیر عمده فعالیت ها برای 
جمع آوری های  به  کودکان  کار  منع 
بود،  شده  ختم  خیابان  از  آن ها  ضربتی 
رویکرد حاکم در قرارگاه اجتماعی چیست؟

درباره جمع آوری کودکان کار، هم ما در بهزیستی 
و هم شهرداری مخالف جمع آوری کودکان به 
معنای فقط برداشتن آن ها از خیابان و نگهداری 
آن ها در مراکز هستیم. ما در سلسله جلساتی که 
در شهرداری در جریان است، دنبال هم اندیشی 
برای موضوع هستیم تا بدانیم که به چه ترتیب 
می توانیم به صورت صحیح کودکان را شناسایی 
و ساماندهی کنیم، چون هدف اصلی در این 
است،  خانواده  و  توانمندسازی کودک  فرآیند 
به این معنا که کودک دیگر در خیابان نباشد و 
خانواده قادر باشد که معیشت خود را تامین کند. 
اما با مقوله دیگری روبه رو هستیم در موضوع 
کودکان کار و آن هم کودکان بدون سرپرست 
هستند که اغلب کودکان اتباع هستند که فاقد 
هویت و سرپرست هستند، توانمندسازی این 
با مشکل روبه رو می شود و ما گاهی  کودکان 
مراکز  در  را  کودکان  این  تا  می شویم  ناچار 
نگهداری کنیم، این موضوع هم یکی از مواردی 
است که چندبعدی به آن نگاه می شود تا راهکار 
عملیاتی پیدا شود تا در عین حال بتوانیم قوانین 
حمایت از اطفال را مدنظر قرار داشته باشیم. 

کودکان  به  یعنی  توانمندسازی 
مهارت آموزی شود تا بتوانند به صورت 

رسمی کار کنند؟ 
منظور از توانمندسازی یعنی نیازهای خانواده و 
کودک برطرف کنیم تا کودک از چرخه حمایتی 
سازمان بهزیستی حذف شود، از سطح خیابان 
حذف شود و دیگر نیازی به کار نداشته باشد. 
مجموعه توانمندسازی می تواند هر برطرف کردن 
هر نیازی باشد که کودک و خانواده داشته باشند 
خدمات  تا  درمانی گرفته  بهداشتی  خدمات  از 

الویت دارد. قدم های  برای کودکان  آموزشی که 
بعدی می تواند، ارائه بسته های معیشتی، کمک 
هزینه ایجاد شغل، حرفه آموزی مهارت آموزی، 
حل مشکالت بین فردی باشد. در واقع خدماتی 
داده  به کودکان  توانمندسازی  مجموعه  در  که 
می شود، می تواند گسترده باشد، در یک جمله 
می توان گفت، برطرف کردن هر نیازی که خانواده 
داشته باشد و نتیجه آن حذف کودک از چرخه کار 

در دراز مدت باشد. 

مدتی پیش در یکی از دیدارهای رییس 
جمهور، موضوع کارآفرینی کودکان کار 
از فعاالن  مطرح شد، موضوعی که بعضی 
حقوق کودک آن را به مثابه عادی سازی کار 
کودک تلقی کردند، این موضوع چه قدر مورد 

موافقت بهزیستی بود؟
ما  که  است  این  است  مهم  که  نکته ای 
پراکنده کاری تحت  از  را  نمی خواهیم کودکان 
بگماریم،  به کار  سازمانی  فرآیندهای  پوشش 
که  کودکی  اطفال،  از  حمایت  قوانین  طبق 
و  باشد  باالی 1۵ سال  و  دهد  تحصیل  ادامه 
شرط  این  با  باشد،  داشته  اجازه کار  می تواند 
شود.  حفظ  او  روحی  و  جسمی  سالمت  که 
من تصور می کنم، بحثی که درباره کارآفرینی 
اما  باشد  این بخش  به  کودکان شده، مربوط 
بیشتر تمرکز ما درباره کارآفرینی روی خانواده 
افراد است، در واقع بین اعضای خانواده بتوانیم 
توانمندسازی  قابلیت  پیدا کنیم که  را  کسی 
داشته باشد، بعضا پدری هست که مشکالت 
جسمی شدید دارد، از کار افتاده شده، یا برادر 
توانمندی  دالیلی  به  هرکسی که  و  خواهر  یا 
فعالیت اقتصادی را از دست دادند اما در سن 
قانونی هستند و بزرگسالند، آن ها را به سمت 
به آن ها خدماتی که  توانمندسازی می بریم و 
بیماری وجود  اگر  ارائه می کنیم،  را  دارند  نیاز 
دارد و کمک نقدی و غیرنقدی و حرفه آموزی 

شوند. توانمند  تا  می کنیم 

از  تهران  شهر  شورای  اجتماعی  رئیس کمیته 
زاکانی شهردار تهران خواست که اثربخشی طرح 

جمع آوری معتادان متجاهر را سنجش کنند.
به گزارش ایسنا، زهرا شمس احسان صبح دیروز 
در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر 
تهران ضمن تشکر از معاونت فرهنگی شهرداری 
تهران برای برگزاری همایش امام رضا )ع(، گفت: 
شهر  در  متجاهر  معتادان  وضعیت  ساماندهی 
به گونه ای است که شهرداری مسئولیت  تهران 
و  سالمند  باز،  زخم  دارای  معتادان  ساماندهی 
... را پذیرفته است که پذیرش این مسئولیت 
قابل تقدیر است؛ اما پایدارسازی در مسیر بهبود 
الگوهای  شهرداری  باید  و  است  دشواری  کار 
ماندگاری  فرآیندهای  و  جامعه  توانمندسازی 

درمان را توضیح دهد.
او با بیان این که برای افراد باالی ۶۰ سال و زخم 
به  بازگشت  و  شغلی  توانمندسازی  امکان  باز 
خانواده به دالیل مختلف از جمله از دست دادن 
خانواده و ناتوانی در اشتغال دشوار است، گفت: 
باید فضاهایی جهت ساماندهی و اسکان این 
افراد بعد از ترک ایجاد شود و برنامه هدفمندی 
با کمک سایر دستگاه های مسئول تدوین شود.
تهران  شهر  شورای  اجتماعی  کمیته  رئیس 

همچنین اضافه کرد: برای سایر افراد بهبود یافته 
در  ماندگاری  فرآیند  و  اشتغال  امکان  باید  نیز 
درمان و بازگشت به خانواده و جامعه از همان 
است که  الزم  و  شود  آغاز  درمان  دوره  ابتدای 
تیم های تخصصی مددکاری از همان ابتدا وارد 
شوند تا مورد به مورد مددجویان را بررسی و برای 

هر کدام شان یک نقشه راه طراحی کنند.
باید مددجویان  این که  بیان  با  شمس احسان 
شوند  تفکیک  بی مهارت  افراد  از  مهارت  دارای 
در  داد:  ادامه  فکری کرد،  آنها  اشتغال  برای  تا 
اثربخشی  میزان  متجاهر  معتادان  ساماندهی 

طرح مهم است که با توجه به تجربیات و شرایط 
فعلی آسیب ها در تهران، طرح های این چنینی 
که مقطعی است و جامع نیست اثرات بلندمدت 
ندارد پس انتظار می رود شهردار تهران دستورات 
ساماندهی  برنامه های  و  مدل  ارائه   برای  الزم 
اثربخشی  سنجش  و  اجتماعی  آسیب های 
را صادر کند و به کمیسیون فرهنگی شورا این 
شهرداری  کرد:  اضافه  شود.او  ارسال  گزارش 
جمع آوری  فرآیند  از  شفافی  و  جامع  گزارش 
معتادان به ویژه زنان و افراد دارای معلولیت در 
محالت پاکسازی شده در اختیار شورا قرار دهد.

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران در گفت وگو با »پیام ما«:

داریم به شناسایی، ساماندهی و توانمندسازی 
کودکان کار فکر می کنیم
فاطمه ارزانیان: مخالف جمع آوری کودکان به معنای فقط برداشتن آن ها از خیابان و نگهداری آن ها در مراکز است

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران:  

شهرداری گزارش جامع و شفافی 
از فرآیند جمع آوری معتادان ارائه کند  

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
با تأکید بر این جمله که 

تا 30 سال آینده درگیر پراید 
و پژو خواهیم بود گفت :

 خودروی ملی نداریم
پلیس  رییس  هادیانفر  کمال  سید  سردار 
کیفیت  از  همچنان  رانندگی  و  راهنمایی 
خودروهای تولید داخل گالیه دارد و معتقد است 
ما  فعلی صنعت خودروسازی  با وضعیت  که 
صرفا مونتاژ کار شده است. او به برخی اظهارات 
غیر کارشناسی نیز پاسخ داده و معتقد است که 
برخی از این اظهارات از سر بی اطالعی و برخی 
دیگر نیز از سر منافع شخصی بیان می شود.

اینکه  بیان  هادیانفر  سردار  ایسنا،  به گزارش 
پلیس از مواضع خود در مورد ایمنی خودروهای 
تولید داخل عقب نشینی نخواهد کرد، گفت: نه 
تنها در مورد خودروهای تولید داخل، بلکه در 
مورد خودروهای وارداتی نیز ما با حساسیت بر 
ایمنی آنها نظارت خواهیم کرد و اگر خودرویی 
ایمنی الزم را نداشته باشد، قطعا از شماره گذاری 

آن جلوگیری خواهد شد.
مجلس  نمایندگان  از  یکی  اظهارات  درباره  او 
هزار  میان ۹۰۰  از  ایربگ  نشدن 1۰۰  باز  درباره 
خودروی تولید شده و ناچیز بودن این رقم را 
نیز ناشی از عدم اطالعات کافی دانست و گفت: 
به نظرم در این زمینه اطالعاتی ندارند. فقط در 
یک  پارکینگ تصادفات که ما مستندات آن را 
وجود  دادیم. 1۰۷ دستگاه خودرو  به مجلس 
داشت و از میان این 1۰۷ دستگاه خودرو که 
تمامًا از زاویه جلو یعنی از زاویه مناسب تصادف 
کردند، ایربگ ۹۷ دستگاه خودرو باز نشد، یعنی 
۹8 درصد ایربگ ها در این پارکینگ عمل نکرده 
بود. ما مستندات بررسی کارشناسی فنی این 

خودروها را به نمایندگان مجلس ارائه کردیم.
او با تاکید بر ضرورت افزایش ایمنی و کیفیت 
خودروهای تولید داخل، گفت:  هرچند که باید 
بگویم ما خودروی ملی نداریم و اگر فردی بگوید 
خودروی ملی داریم، حرف نامربوطی زده است. 
ما در کشورمان کار مونتاژ را انجام می دهیم و 

قطعات خودروها را مونثاژ می کنیم.
وی درباره اینکه یکی آیا ممکن است امسال 
متوقف  دیگر  خودروهایی  شماره گذاری  نیز 
شود، به ایسنا گفت:  ما موضوعات و تصادفات 
را   ناایمن  خودروهای  می کنیم.  دسته بندی  را 
دسته بندی  تصادفات،  تحلیل  اساس  بر  هم 
می کنیم البته برخی می گویند چرا پلیس تازه 
اظهارنظر  به  شروع  ناایمن  خودروهای  درباره 
کرده است من قبال هم گفتم و باز هم تکرار 
می کنم که به هیچ عنوان اینطور نیست. ما این 
موضوعات را از اواخر سال ۹8 متذکر شدیم، چه 
کسی تولید پراید و پژو 4۰۵ را متوقف کرد؟ 
تمام مستندات در این رابطه وجود دارد، آن زمان 
آقای سلیمانی، مدیرعامل وقت سایپا نزد من 
آمد و گفت که روزانه 4۰۰ دستگاه پراید تولید 
پراید  تولید  با  واقع کارخانه  می کنند یعنی در 
می چرخید که ما گفتیم باید تولید پراید متوقف 
شود که با پیگیری های صورت گرفته از دولت 
وقت، معاون اول، وزارت صنعت و ... تولید پراید 
و پژو 4۰۵ متوقف شد و همه این ها همراهی 
و کمک کردند. پس اینطور نیست که بگویند 
پلیس به تازگی در این موارد صحبت کرده است 
و چنین اتهاماتی را نمی توان متوجه پلیس کرد. 
من قبال گفتم و بازهم می گویم حاال که مقام 
معظم رهبری، مردم و پلیس مطالبه ارتقا ایمنی 
خودروهای تولید داخل را دارند، بهتر است به 
آنها  جای فرافکنی و توجیه، کیفیت تولیدات 

افزایش پیدا کند.

 فاطمه ارزانیان : درباره جمع آوری 
کودکان کار، هم ما در بهزیستی و 
هم شهرداری مخالف جمع آوری 
کودکان به معنای فقط برداشتن 
آن ها از خیابان و نگهداری آن ها 
در مراکز هستیم

قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران، قرار است به حوزه های تازه ای ورود کند؛ یکی از این حوزه ها منع کار کودکان است. مدتی پیش، مدیرعامل 
سازمان رفاه و مشارکت  های اجتماعی شهرداری تهران تاکید کرد که شهرداری بنا دارد تا در حوزه کودکان کار، اقدامات موثری انجام دهد. اقدامات 
سازمان های مربوطه در سال های اخیر برای مبارزه با کار کودکان در سال های اخیر تنها به اقدامات ضربتی و جمع آوری های سلبی محدود شد. مدتی 
پیش هم خبرهایی درباره ضرورت کارآفرینی کودکان کار مطرح شده بود، موضوعی که نگرانی فعاالن حقوق کودک را در پی داشت، نگرانی از عادی 
سازی و رسمی سازی کار کودکان. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران می گوید در فرآیند قرارگاه اجتماعی، قرار است در وهله اول فضاهای 
فیزیکی برای نگهداری و مهارت آموزی کودکان کار را تامین کند. فاطمه ارزانیان در گفت وگو با روزنامه پیام ما، ضمن توضیح درباره جزئیات قرارگاه 

اجتماعی برای کودکان کار، توانمندسازی، شعار تازه بهزیستی برای کودکان را هم شرح داده است. 

 پارلمان شهری

ما نمی خواهیم کودکان را از پراکنده 
کاری تحت پوشش فرآیندهای 

سازمانی به کار بگماریم، طبق 
قوانین حمایت از اطفال، کودکی که 
ادامه تحصیل دهد و باالی 1۵ سال 

باشد و می تواند اجازه کار داشته 
باشد، با این شرط که سالمت 
جسمی و روحی او حفظ شود
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آگهی مناقصه عمومی 

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

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

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

علی صفری-  شهردار نظرآباد

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

واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند خودرو پراید 131 

 مدل 13۹2
 پالک ۹1 ی786 ایران 65

 بنام سعیده حسینی نژاد فیروز آبادی 
 شماره موتور 501763۹

شماره شاسی 
NAS411100D3625401 مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است.

ان
نج

س
رف

 ادعای رئیس شورای شهر تهران: 
یکی از راه های نفوذ به سامانه های شهرداری تهران شناسایی شد

سامانه های شهرداری تهران مدتی پیش مورد 
موفق  حمله ای  گرفت،  قرار  سایبری  حمله 
پاکسازی  داده شد.  بعدتر هک تشخیص  که 
و  طول کشید  هفته ای  یک  حدود  سامانه ها 
اکنون بعد از گذشت 11 روز هنوز هم تعدادی 
چمران،  مهدی  نمی شوند.  روز  به  سامانه ها  از 
رئیس شورای شهر تهران که مدتی پیش گفته 

بود، هک سامانه های شهرداری کار موساد بوده 
است، حاال توضیحات دیگری در صحن شورای 
شهر تهران داده است. به گزارش روزنامه پیام ما، 
مهدی چمران توضیح داده است: همان گونه که 
در جلسه قبل عنوان کردم سامانه های شهرداری 
توسط  وسیع  حمله  و  عملیات  یک  با  تهران 
دشمنان مورد حمله سایبری قرار گرفت و باید 

بپذیریم که این حمله سایبری به سامانه های 
شهرداری  سامانه های  به  حمله  با  پمپ بنزین 

متفاوت بوده و قابل قیاس نیست.
سامانه های  گستردگی  به  توجه  با  گفت:  او 
شهرداری تهران که بالغ بر ۵۰ هزار کاربر، پیمانکار 
و شهروند تهرانی را خدمت رسانی می کند و این 
می شود،  ارائه  مختلف  بخش های  در  خدمت 

پس از این حمله برخی از این بخش ها در فرایند 
خدمت رسانی دچار اختالل شده اند.

مجدد  راه اندازی  برای  اقداماتی  چه  اینکه 
سامانه ها صورت گرفته هم موضوع دیگری بود 
از  او گفت: پس  اشاره کرد،  آن  به  که چمران 
این حادثه نیروهای متخصص شهرداری تهران 
ورود جدی به کار داشتند و البته بخش هایی از 
این سامانه ها نیز وارد چرخه خدمت شدند که 
به تدریج نیز مابقی این سامانه ها وارد چرخه 

شد. خواهند 
اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای  رئیس 

از  یکی  تهران  شهرداری  متخصص  نیروهای 
راه های نفوذ به سامانه ها را شناسایی کرده اند، 
افزود: پنجشنبه بازدیدی از سازمان فاوا شهرداری 
برای  آزمایش هایی  حتی  و  داشتم  تهران 
راه اندازی سامانه های شهرسازی، مالی و حتی 
حساب شهروندی سامانه »تهران من« صورت 
در دسترس  این سامانه ها  نیز  امروز  و  گرفت 
قرار گرفتند؛ اما دو الی سه بخش نیز باید به 
زودی راه اندازی شود که براساس اعالم مسئولین 
سازمان فاوا این بخش ها به زودی وارد چرخه 

شد. خواهند  خدمت رسانی 



پیامک شما را دربـاره 
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همدان 

استاندار همدان با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم از خاک 
برداشت بی رویه شود، به آن آلودگی وارد و هوا آلوده شود، 
گفت: در جلسات تأکید کرده ام هر صنعتی که باعث آالیندگی 

محیط زیست شود آن صنعت برای ما ارزش ندارد.
با  همدان  استاندار  نشست  در  فرزاد  قاسمی  علیرضا   
محیط بانان که به مناسبت هفته محیط زیست در سالن 
جلسات استانداری برگزار شد ضمن تبریک میالد امام رضا 
)ع( و هفته محیط زیست اظهار کرد: باعث افتخار است که 
به عنوان یک حافظ و پاسدار و محیط بان از محیط زیست 
اینکه  بیان  با  استاندار همدان  ساختار آن حفاظت کنیم. 
متاسفانه دنیای صنعتی به سرعت در حال تخریب محیط 
زیست است و هر جا حضور پیدا کرده محیط زیست را 
دستخوش تغییرات بی رحمانه قرار داده است و آسیب های 
آن به خود انسان برمی گردد، افزود: اتفاقاتی مانند سونامی  
به واسطه دست کاری هایی است که انسان انجام داده است.
 او با اشاره به اینکه شغل محیط بانی شغل بسیار ارزشمندی 
است که همه حتی افرادی که ناقض محیط زیست هستند 
به جایگاه این شغل احترام می گذارند، ابراز کرد: جدای از 
تاکیدات دینی و اعتقادی ما قانون های باالدستی و تاکیدات 
مقام معظم رهبری ما را مکلف کرده اند که همه اقدامات ما 
حتمًا پیوست زیست محیطی داشته باشد. قاسمی فرزاد با 
تأکید بر اینکه ما اجازه نداریم آب را آلوده و خاک را نابود 
و بر محیط زیست تغییر و تحول ایجاد کنیم، عنوان کرد: 

در استان نگاه ما به سند آمایش سرزمینی است و باید 
توجه داشته باشیم که هر منطقه، شهر و روستا چه امکانی 
را فراهم می کند که ما آنجا چه فعالیتی داشته باشیم و 
مباحث مربوط به محیط زیست مورد توجه قرار گیرد. او 
با بیان اینکه ما با خشکسالی و کم آبی مفرط رو به رو 
هستیم و برای تأمین آب شرب می خواهیم از سرزمین 
های مجاور یا هزینه های سرسام آور و سختی آب را انتقال 
دهیم، تأکید کرد: بایستی در استان خود از امکانات موجود 
نهایت بهره برداری را داشته باشیم و نباید اجازه دهیم کسی 
به آب و خاک که دو عنصر اصلی حیات هستند آسیب بزند.

 استاندار همدان با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم از خاک 
برداشت بی رویه شود، به آن آلودگی وارد شود و هوا که 
جزء الینفک حیاتی انسان است آلوده شود، عنوان کرد: در 
جلسات تأکید کرده ام هر صنعتی که باعث آالیندگی محیط 
زیست شود آن صنعت برای ما ارزش ندارد.  وی با بیان 
اینکه صنعت دارای آالیندگی را تعطیل نمی کنیم و به آن ها 
مهلت ۳ تا ۶ ماهه می دهیم، ابراز کرد: خام فروشی از نگاه 
مقام معظم رهبری نهی شده است و باید فرآوری شود اما 
فرآوری برخی از معادن به پوشش گیاهی و هوا آسیب وارد 
می کند که بایستی دقت کرد. قاسمی فرزاد با تأکید بر اینکه 
با کارخانه ای که دارای آالیندگی است باید برخورد شود، گفت: 
نصب فیلتر و فیلتراسیون برای کارخانه ها امر ضروری است 

نباید محیط زیست و هوا آلوده شود.

استاندار همدان:

هر صنعتی که سبب آالیندگی 
محیط زیست شود، ارزش ندارد

صادقی مقدم: رئیس کل دادگستری استان یزد، گفت: باید برای کشف و مبارزه با 
فساد و جلوگیری از تعرض به حقوق بیت المال، از ظرفیت مردم و مشارکت آحاد 
جامعه استفاده کرد. غالمعلی دهشیری در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگاه های 
عمومی وانقالب یزد، اظهار داشت:  یکی از نکات مورد تأکید در قوه قضاییه، برنامه ریزی 
و تالش در جهت ارتقاء دانش حقوقی  و افزایش آگاهی های مردم، نسبت به 
مسائل قضایی است.وی تصریح کرد: حضور در بین مردم و ایجاد زمینه هایی برای 
دسترسی راحت آحاد جامعه به خدمات قضایی نیز از جمله موضوعاتی است که باید 
مورد اهتمام باشد.این مقام قضایی، بر حفظ کرامت منابع انسانی و تکریم مراجعین 
تأکید کرد و بیان داشت:  تکریم ارباب رجوع و مراجعین به دادگستری از تکریم 
منابع انسانی به عنوان رکن خدمت به مردم آغاز می شود، چرا که اگر شرایط و محیط 
مناسبی برای کارکنان فراهم شود، زمینه خدمت بهتر و بی منت به خلق هم ایجاد می 
شود.وی برنامه ریزی و تدبیر در جهت اجرایی نمودن عنوان شعار سال را از مهمترین 
وظایف و مسئولیت ها در دادگستری دانست و گفت: در اجرایی و عملیاتی شدن عنوان 
سال، همه مردم و مسئوالن نقش دارند، اما نقش دستگاه قضایی در این زمینه نقشی 

حائز اهمیت است که باید حامی تولید، اشتغال و کارآفرینی باشد.

 با اعالم کنوانسیون بین المللی رامسر، بندر خمیر به همراه ۲4 شهر از 1۳ کشور 
جهان، در فهرست شهرهای تاالبی جهان قرار گرفت. شهردار بندر خمیر در جمع 
به همراه شهر  بندر خمیر  بار  برای نخستین  ایران  از کشور  افزود:  خبرنگاران، 
»ورزنه« که در کنار تاالب گاوخونی قرار دارد، به عنوان شهرهای تاالبی ثبت جهانی 
شدند تا به این ترتیب مردم بندر خمیر که سال ها برای کسب این عنوان برنامه 

ریزی و تالش کرده اند، به حق خود برسند.
و  فعالیت ها  علت  به  نیز  این  از  پیش  تا  خمیر  بندر  افزود:  محمودی  جواد 
مشارکت های گسترده مردم در فعالیت های اجتماعی به ویژه حفاظت از تاالب 
خورِخوران، در کانون توجه ملی و بین المللی قرار داشت و توانسته بود به عنوان 
نخستین شهر ملی تاالبی ثبت شود و همچنین عنوان جهانی شهر یادگیرنده 
یونسکو را نیز کسب کند.وی با بیان اینکه جایزه و گواهینامه شهر تاالبی در مراسم 
جهانی سه ساالنه کنوانسیون رامسر در شهر ووهان چین در اوایل آذرماه 14۰1 
به شهرداران اعطا می شود، اضافه کرد: تاالب بین المللی خورِخوران بندر خمیر 
بزرگترین تاالب دریایی خاورمیانه است و دو معاهده یونسکو و معاهده بین 

المللی رامسر از این منطقه حفاظت شده )حرا( مراقبت می کند.

صادقی مقدم - معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور 
با بیان اینکه چهار استان یزد، خوزستان، چهارمحال بختیاری و اصفهان با محدودیت جدی 
آب روبرو هستند گفت: برای این استانها، برنامه های خاص کوتاه مدت در نظر گرفته شده 
است. "محمدهادی زاهدی وفا" در سفری یک روزه به یزد و بازدید از طرح های آبی این 
استان افزود: باید ناهماهنگی، آسیب شناسی و کم کاری های گذشته بررسی و مدیریت 
بیشتری صورت بگیرد.وی با یادآوری تالش در تکمیل طرح های نیمه تمام آبی و تامین 
آب پایدار در استان بر تسریع در اجرای خط پدافند یزد نیز تاکید کرد و افزود: این پروژه 
علیرغم تاخیری که داشته است باید در اولویت قرار بگیرد.وی افزود: دولت نیز با مشارکت 
بخش خصوصی  برای حل مشکالت آبی استان همراه مدیران خواهد بود. زاهدی وفا با 
اشاره به اولویت برنامه های دولت در حوزه آب گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام در حوزه 
آب، برق، گاز، راه آهن و ارتباطات جزو اولویت های دولت است که باید با همکاری مدیران 
در همه این حوزه ها اجرایی شود.زاهدی وفا با اعالم آمادگی برای اجرای انتقال  خط دوم 
آب از خلیج فارس و دریای عمان به استان اظهار امیدواری کرد با همکاری و همراهی همه 
مدیران استان و وزارت نیرو بتوانیم به مردم یزد این اطمینان را بدهیم که از لحاظ تامین 

آب شرب دچار بحران نخواهند شد.

جلب مشارکت مردم در کشف فساد 
در یزد مورد اهتمام باشد

بندرخمیر در فهرست 
شهرهای تاالبی جهان

چهار استان با محدودیت جدی آب 
روبرو هستند

| یزد | | هرمزگان | | یزد |

کارت سوخت آزاد 
جایگاه داران جمع آوری 

نشده است 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
در پی برخی شایعات مطرح شده در رسانه ها 
و فضای مجازی مبنی بر حذف کارت سوخت 
در  کرد.  صادر  اطالعیه ای  جایگاه داران  آزاد 
عموم  اطالع  به  است:»   آمده  اطالعیه  این 
انتشار  پی  در  رساند؛  می  عزیز  هموطنان 
برخی اخبار در رسانه ها و فضای مجازی در 
جایگاه   داران  سوخت  کارت  حذف  خصوص 
بنزین در جایگاه های عرضه  از چرخه عرضه 
سوخت کشور به اطالع مردم عزیز می رساند 
و  نیست  بیش  شایعه ای  اشاره  مورد  موارد 
همچنان مطابق روال گذشته عرضه بنزین در 
ملی پخش  مناطق ۳۷ گانه شرکت  تمامی 
اول بصورت  با نرخ  ایران  نفتی  فرآورده های 
یارانه ای )1۵۰۰ تومانی( و بنزین با نرخ غیر 

انجام می شود.« تومان(   ۳۰۰۰( ای  یارانه 
افزایش  درباره  همچنین  اطالعیه  این  در   
که:  است  شده  اضافه  نیز  بنزین  قیمت 
و  می شود  تکذیب  بنزین  قیمت   افزایش 
بنزین  قیمت  افزایش  برای  تصمیمی  هیچ 
گرفته نشده است و اساسًا چنین موضوعی 

نیست. مطرح  هم 
به  از هموطنان خواسته شده  متن  این  در   
شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه 
نکرده و اخبار صحیح را از سایت شرکت ملی 
آدرس  به  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش 

دریافت کنند.  niopdc.ir

تقدیر استاندار 
از امیر جهانشاهی 

مدیر روابط عمومی 
برق شمال کرمان 

استان  عمومی های  روابط  برتر  رتبه  کسب 
در ارزیابی عملکرد سال 14۰۰ توسط روابط 
شمال کرمان.  برق  توزیع  شرکت  عمومی 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط 
عملکرد  ارزیابی  در  کرمان  استان  شمال 
اجرایی  دستگاه های  عمومی های  روابط 
کسب  به  موفق   14۰۰ سال  طی  استان 

شد. برتر  عمومی  روابط  عنوان 
توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
"امیر  کرمان،  استان  شمال  برق  نیروی 
این  عمومی  روابط  مدیر  جهانشاهی"، 
روابط  عملکرد  ارزیابی  در  شرکت، 
استان  اجرایی  دستگاه های  عمومی های 
کسب  به  موفق   14۰۰ سال  طی  کرمان 

شد.  برتر  عمومی  روابط  عنوان 
در مراسم تجلیل از روابط عمومی های برتر 
استان با حضور دکتر فداکار استاندار کرمان 
، محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان 
علیدادی  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
امام جمعه  و  فقیه  ولی  نماینده  سلیمانی 
دادگستری  مدیرکل  حمیدی  و  کرمان 
برق  توزیع  عمومی  روابط  از  استان کرمان 

شد. تجلیل  استان کرمان  شمال 
روابط  انجمن  تالش  با  مراسم  این 
روابط  همکاری  با  و  استان  عمومی 
بهرامی  تاالر  در  استانداری کرمان  عمومی 

شد. برگزار 

مصوبه مجلس شورای 
اسالمی در سال 1۳۹۵ این 
بود که اراضی کشاورزی در 

سراسر کشور سند دار شوند تا 
کشاورزان هویت پیدا کنند اما 
به خاطر دالیلی این موضوع 

تا به حال محقق نشده بود اما 
امسال با همت سازمان ثبت 

احوال این اتفاق در استان قم 
انجام می شود

مرکزی-  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
نسبت  دریافتی کمی  بانان  مرکزی گفت: محیط 
درخصوص  باید  و  دارند  خود  کاری  حجم  به 
بانی  در حوزه محیط  هزینه های جاری سازمان 

شود. توجه  و  تجدیدنظر 
دکتر مهدی زندیه وکیلی در جریان بازدید از منطقه 
تحت حفاظت هفتاد قله اراک و گرامیداشت روز 
محیط  وظایف  به گستردگی  اشاره  با  محیط بان 
استان  حفاظت  تحت  مناطق  کرد:  اظهار  بانی، 
بسیار وسیع است و کار محیط بانی از نظر جسمی 

نیز سنگین است.
نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری  به  اشاره  با  او 
شایع  قله  هفتاد  منطقه  در  پیش  سال  چند  که 
دنبال  به  تلفات وسیعی  بیماری  این  شد، گفت: 
داشت و محیط بانان باید در نقاط دست نیافتنی 
دنبال الشه حیوانات می گشتند که  به  کوهستان 

بود. دلخراشی  و  دشوار  بسیار  کار 
زندیه وکیلی با تاکید بر اینکه عشق به کار محیط 
بانی را به چشم در دوران شیوع این بیماری شاهد 

و  انواع کل  راس  دو هزار  از  بیش  افزود:  بودیم، 
وجود  قله  هفتاد  منطقه  در  حیوانات  دیگر  و  بز 
دارد و تجربیات سال های گذشته باعث شد در 
شیوع بیماری در سال گذشته در برخی از مناطق 
از سوی محیط زیست،  را  کشور، عملکرد بهتری 
جوامع محلی و دامپزشکی باشیم و منطقه درگیر 

نشد. بیماری 
حاد  فوق  آنفلوآنزای  بحث  در  کرد:  اضافه  وی 
نیز مجددا شاهد  اراک  میقان  تاالب  در  پرندگان 
بودیم که بیش  بانان  جانفشانی و تالش محیط 
از هزار قطعه پرنده بیمار جمع آوری و امحا شد 
گذشته  سال  که  شد  باعث  ها  تالش  همین  و 
هیچ گونه سرایت بیماری به مرغداری های اطراف 

نگیرد. صورت  تاالب 
مرکزی  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
حداقل  از  استان  بانان  محیط  کرد:  تصریح 
امکانات و تجهیزات بهره مند هستند و الزم است 
طرفی  از  شود،  تهیه  آنها  نیاز  مورد  امکانات  که 
دارند. به حجم کاری خود  نسبت  دریافتی کمی 

توکلی، قم -رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
 ۳۹۵ قم  به  دولت  هیئت  سفر  از  بعد  گفت:  قم 
کشاورزی  جهاد  سازمان  به  اعتبار  تومان  میلیارد 
 ۵4 حال  به  تا  شد که  داده  اختصاص  قم  استان 

است. شده  جذب  اعتبار  این  تومان  میلیارد 
 محمدرضا حاجی رضا رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
در  کشاورزی  جهاد  هفته  مناسبت  به  قم  استان 
نشست خبری که در سالن جلسات سازمان جهاد 
کشاورزی استان قم برگزار شد، گفت: اولین مشکل 
موضوع کشاورزی  در  سرمایه گذاری  بحث  پیش رو 
ریسک  پر  بسیار  اینکه  دلیل  به  فضا  این  است، 
بخش  این  در  می شود  حاضر  کسی  کمتر  بوده 
در  آب  ما کمبود  بعدی  سرمایه گذاری کند، مشکل 
مناطق کشاورزی است که باعث شده کشت بعضی 

شود. مشکل  دچار  محصوالت  از 
او افزود: اما با همه این مشکالت جهاد کشاورزی 

قم توانسته نقش خود را به خوبی در امنیت غذایی 
کشاورزی  اراضی  هکتار  هزار   1۰4 کند،  ایفا  کشور 
کشت  زیر  سطح  هکتار  هزار   ۶4 که  دارد  وجود 
مزارع و باغ ها است و از این مجموع 4۲ هزار هکتار 
طبق  است،  باغی  آن  هکتار  هزار   ۲۲ و  زراعی  آن 
ُتن  هزار   8۰۰ ساالنه  تولید  قم  استان  آماری،  داده 
محصول در حوزه های مختلف گیاهی، دامی،  شیالت 

دارد. را  و گلخانه ای 
در  قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
خصوص سند دار شدن اراضی کشاورزی استان قم 
گفت: مصوبه مجلس شورای اسالمی در سال 1۳۹۵ 
اراضی کشاورزی در سراسر کشور سند  بود که  این 
دار شوند تا کشاورزان هویت پیدا کنند اما به خاطر 
دالیلی این موضوع تا به حال محقق نشده بود اما 
در  اتفاق  این  احوال  ثبت  با همت سازمان  امسال 

می شود. انجام  قم  استان 

امکانات و دریافتی محیط بانان استان مرکزی نیازمند توجه است

اختصاص 3۹5 میلیارد تومان اعتبار 
به سازمان جهاد کشاورزی قم

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار مرکزی تصریح کرد: 
محیط بانان استان از حداقل 
امکانات و تجهیزات بهره مند 

هستند و الزم است که امکانات 
مورد نیاز آنها تهیه شود، از طرفی 

دریافتی کمی نسبت به حجم 
کاری خود دارند

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان   
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ۳ وماده 1۳

آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابرآراءصادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد 

ثبتی 
فرزند  ازکردکوی  صادره   ۲۲48۷84414 ۳۶۹کدملی  بشناسنامه  زمانی  عبدالرزاق  آقا/خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

مبین 
متقاضی کالسه پرونده 14۰۰11441۲۰۰1۰۰۰۵۶۳ درششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بناشده است بمساحت ۲۳۹/۳۰مترمربع 
قسمتی ازپالک از8۹ – اصلی واقع دراراضی خرگوش تپه بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه ۲ گرگان طبق رای صادره حکایت ازتصرفات 

متقاضی دارد .لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده روزآگهی می شود 
ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکراعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خودراباذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست 

خودرابه مرجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رابه این اداره ارائه نمایند .
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1/۰۳/۰۷ تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰1/۰۳/۲۳

میم الف: 110۹0
حجت هللا تجری -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه دو گرگان -ازطرف محمد امین صافی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی   
قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
امالک  و  متقاضیان  مشخصات  است.لذا  گردیده 
مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 1۳ کرمان شهرستان زرند

بشماره  احمد  فرزند  جمالیزاده  محمدرضا  آقای 
به  باب خانه  زرند در یک  از  شناسنامه ۷۹ صادره 
اصلی  از پالک ۲۳8۲  مساحت ۲4۳.۵۰ مترمربع 
از  خریداری  ولی  پوریای  خیابان  زرند  در  واقع 
آقا  و رضوان  آقا  نجمه  و  آقا  مالکین رسمی خانم 

موسوی.
مصیب  فرزند  جرجافکی   اسمعیلی  حلیمه  خانم 
بشماره شناسنامه 1۰۵4 صادره از زرند در یک باب 
مغازه به مساحت 1۹.۷۵ مترمربع از پالک ۵۷۹۲ 
اصلی واقع در زرند خیابان شهید چمران خریداری 
از مالک رسمی خانم صغری هیبتی نژاد.م الف ۳۹

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۳/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/4/۷

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان   

آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره 14۰۰۶۰۳۲۳۰۵4۰۰۰۶۲۷ 

مورخ14۰۰/۰۹/۲4 تصرفات مالكانه مسعود امیری خمیری به میزان ۳.۷۵ دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 4۰۶.۵8 
تحت پالک تیشی ۳4۵ فرعی از ۶۲ - اصلی واقع در خمیر پخش ۲ بندر عباس انتقال مع الواسطه به استناد بند الف و ب ماده 1 
و ماده ۳ قانون مذکور و کد ۹۷۷ مجموعه بخشنامه ثبتی و ماده 1۳ آیین نامه رای به انتشار آگهی های ماده ۳ صادر گردیده است و 
به جهت فوت و عدم دسترسی به مالک اولیه محمد نور امیری خمیری مقرر گردید. پس از انتشار آگهی مذکور و سپری شدن مهلت 
واخواهی مسند مالكیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 1۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق 
آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی، اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو 
بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول 
اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل 
مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. پس از سپری شدن مهلت مذکور 
و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .م الف 14۰1/1۰4
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰۳/۲۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰1/۰4/۰۷

اسمعیل ربیعی نژاد-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس

وم
 د

ت
نوب

ول
ت ا

نوب

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 14۰1۶۰۳1۹۰۷8۰۰1۹81مورخه14۰1/۰۳/۰۳ هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم معصومه اشرف گنجوئی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۹۵ صادره ازکرمان در ششدانگ 
یك باب خانه  به مساحت 81۹/۵ مترمربع پالك 1۶8۵8فرعی از۳۹۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 8۰۲ 
فرعی از ۳۹۶8 اصلی  واقع در بخش ۲کرمان آدرس کرمان سرآسیاب خیابان صیاد شیرازی جنب کوچه 18 
خریداری از مالك رسمی آقای غالمحسین رفیع زاده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰۳/۲۳-تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰4/۰۷

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

برابر رای شماره 14۰1۶۰۳1۹۰1۲۰۰۰۲۶۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی خانم طیبه مریدی فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۲۹ صادره از سیرجان در یك باب خانه  کارگری 
مساحت۳1۲/۷۷ مترمربع پالك ۲۳۰ اصلی واقع در خیابان امام زاده احمد بخش ۳۶ کرمان  متقاضی 
خود مالک مشاع می باشد، محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۳/۲۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/4/۰۷

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

فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات  شماره 14۰1۶۰۳1۹۰۷8۰۰۲۳۷۳  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای امیرحسین خلیفه سلطانی نصرآبادی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 8۰1۷ صادره از کرمان در 
ششدانگ یك باب خانه  به مساحت ۲۵4.۵ مترمربع تحت پالك ۶۲1۹ فرعی از۳۹8۲  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالك 11۵و1۲۰ فرعی از ۳۹8۲ اصلی بخش۲ واقع در کرمان خیابان کودکان کودکان۳غربی8 انهای کوچه 
درب سفید  خریداری از مالك رسمی آقای اکبرتقی پور اسفیکانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰۳/۲۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰4/۰۷

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 14۰1۶۰۳1۹۰۷8۰۰۲۰۶۷مورخه 14۰1/۰۳/۰4 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا مؤذن نعمت اللهی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲ صادره ازماهان درششدانگ 
یك باب خانه به مساحت ۲۵۲ مترمربع پالك ۶۲1فرعی از4۲۲۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۳۳ فرعی از 
4۲۲۰اصلی واقع در بخش۲ کرمان آدرس کرمان خیابان سرباز کوچه۳۷ کوچه۷شرقی خریداری از مالك رسمی 
خانم زهرا  موذن نعمت اللهی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰۳/۲۳- تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰4/۰۷

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

   محمودمهدی زاده-  رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شنسه آگهی: 1332837

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی:1332576

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه آگهی: 1332880

                  محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی: 1332865
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

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

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

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

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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آرامبخشترینتفریح»گیالنیها«
ماهیگیریباتوریاقالبیکیازآرامشبخشترینتفریحاتمردمگیالنبهشمارمیآید.همجواریشهرهاوروستاهایگیالنبادریاورودهایبزرگمانندسفیدرودموجب

شدهتاماهیگیریبهتفریحیپرطرفداروسالمبرایاهالیآنوحتیبرخیگردشگرانتبدیلشود.عکسازخاطرهاحمدینژاد

عکس:  فارس

|  میدان شهرداری رشت |
گذاری  و  گشت  رشت  شهر  در  بخواهید  اگر 
دلچسب داشته باشید و با مردم محلی و حال 
میدان  به  باید  شوید  آشنا  بیشتر  آنها  هوای  و 
شهرداری سری بزنید؛ میدانی تاریخی که قدمت 
آن به دوره پهلوی باز می گردد و تا سال ها یکی 
از نشانه های مدرن شهرسازی در رشت به شمار 
می آمده است. به گزارش کارناوال، جایی که یکی 
از زیباترین و اولین کاخ های شهرداری ایران را در 
خود جای داده و عنوان نخستین میدان شهرداری 
در ایران را دارد. کاخی با معماری زیبا و فریبنده 
که باعث شد این میدان به نام میدان شهرداری 
در میان مردم شناخته شود. در حقیقت ساخت 
این مکان به این شکل تحت تاثیر حضور روس ها 
در این منطقه بود و شهر سن پترزبورگ الگوی 
ساخت این میدان و مجموعه اطرافش محسوب 
چند  و  روزها ساختمان شهرداری  این  می شد. 
ساختمان قدیمی دیگر مانند برج ساعت، موزه 
پست و تلگراف، ساختمان قدیمی ایران هتل و ... 
هنوز به عنوان بخشی از بافت تاریخی میدان به 

زندگی خود ادامه می دهند؛ اما شکل کلی میدان 
بسیاری  تغییر  سال ها  گذر  در  رشت  شهرداری 
بخشی  و  شهرداری  میدان  امروزه  است.  کرده 
از خیابان های اطراف آن به شکل یک پیاده راه 
شهری بزرگ و زیبا درآمده و به یکی از جاذبه های 
اصلی گردش در رشت تبدیل شده اند. این میدان 
رشت،  شهر  قدیمی  و  محلی  بازار  به  همچنین 

میدان و پیاده راه علم الهدی، خیابان علم الهدی، 
مراکز خرید مدرن و سنتی دسترسی دارد. طراحی 
سال  در  همچنین  شهرداری  میدان  بازسازی  و 
۲۰1۷ توانست برنده جایزه بین المللی بزرگترین 
رقابت طراحی در دنیا شود. اثری کهن و مهم که 
در کنار دیگر بناهای اطراف این میدان با شماره 
1۵1۶ در سال 1۳۵۶ در فهرست آثار ملی به ثبت 

سال گذشته روزنامه پیام ما در ۲۳ خرداد ماه گزارشی با عنوان »در حال 
رسیدن به نقطه بی بازگشت هستیم« منتشر کرد که در این گزارش بیان شد 
دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده است که کشورهای ثروتمند با عدم 
استفاده از اقتصاد سبز به منظور خارج شدن از بیماری همه گیر کووید 1۹، 

»فرصتی فراموش نشدنی« را از دست می دهد.

| چگونگی آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان)2(|
برای فرزندانتان داستان هایی از حیوانات، گیاهان و اهمیت محیط  زیست 
بخوانید. کتاب هایی که محور اصلی آن ها حفاظت از طبیعت و احترام به 
از محیط  آموزش حفاظت  در  اثربخش  روشی  می توانند  است،  حیوانات 

باشند.  زیست 

اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم

قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم

چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد

تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

دلم صد بار می گوید که چشم از فتنه بر هم نه

دگر ره دیده می افتد بر آن باالی فتانم

تو را در بوستان باید که پیش سرو بنشینی

وگرنه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم

رفیقانم سفر كردند هر یاری به اقصایی

خالف من که بگرفته است دامن در مغیالنم

به دریایی درافتادم که پایانش نمی بینم

کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی دانم

فراقم سخت می آید ولیكن صبر می باید

که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم

مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی

شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم

شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند

به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم

دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت

من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم

من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت

هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم

سعدی

قهوه ای،  خرس  از  کوچک تر  آن  جثه 
بلند  موها  بزرگ،  نسبت  به  گوش ها 
سینه  وسط  در  است.  سیاه  رنگ  به  و 
دارد  وجود   ۷ شکل  به  سفیدی  لکه 
متمایل  قهوه ای  رنگ  با  )نمونه هایی 
شده  مشاهده  قهوه ای  کاماًل  یا  قرمز  به 
اواخر  در  معمواًل  است.  شبگرد  است(. 
از  قبل  و  می آید  بیرون  النه  از  غروب 
روشن شدن هوا دوباره به النه برمی گردد، 
درخت  از  ماهرانه ای  بسیار  نحو  به 
زندگی  انفرادی  صورت  به  می رود.  باال 
در  که  حفره هایی  یا  غارها  در  می کند. 
است  آمده  وجود  به  صخره ها  ریختن  اثر 

خرس  این  تهاجمی  حالت  می سازد.  النه 
بیشتر از خرس قهوه ای است. در ایران به 
ولی  ندارد  زمستانی  خواب  زیاد  احتمال 
در مناطقی مانند سیبری چهار تا پنج ماه 
از  اغلب  می رود.  فرو  زمستانی  خواب  به 
تغذیه  جوانه  و  میوه  نظیر  گیاهی  مواد 
باالی  به  سایر خرس ها  از  بیشتر  می کند. 
ارتفاع  مناطق کم  اکثر  در  می رود.  درخت 
نخل  )شبیه  داز  درختان  که  بلوچستان 
مشاهده  است،  فراوان  هستند(  زینتی 
که  آن  انتهایی  جوانه  و  میوه  از  می شود 

می کند.  تغذیه  است  مغذی  و  نرم 
ایران بیابان های  و  / کویرها 

خرس سیاه

به  روز  سه  کتاب   / اطراف  انتشارات: 
عمادالملک  همسر  )سفرنامه   دریا  آخر 
مجموعه   دوم  جلد  عتبات(  و  مکه  به 
است.  زنان«  قدیمی  »سفرنامه های 
نوه   یکسو  از  قاجاری  خانم  شاهزاده 
دیگر  سوی  از  و  است  شاه  فتحعلی 
نازپرورده ای  زن  افشار.  نادرشاه  نوه ی 
لطف  به  و  است  زبانزد  کماالتش  که 
حرمسرای  از  سر  شاه  ناصرالدین 
سفرش  و  می آورد  در  طبس  حکمران 
همان جا  از  را  عراق  و  عربستان  به 
سفرنامه های  جذابیت  می کند.  آغاز 
اتفاقات  کنار  در  است که  این  در  زنان 
هم  را  روزمرگی ها  و  ریزه کاری ها  سفر، 
جزئیات  روایِت  این  و  کرده اند  ثبت 
تصویر  می دهد  امکان  ما  به  که  است 
باشیم.  داشته  دوره  آن  از  روشن تری 
زبان  به  متن  سفرنامه ها  این  در 
صراحت  و  می شود  نزدیک تر  شفاهی 
و جسارت زنان راوی که برخالف دیگر 
مناسبات  از  ترسی  سفرنامه نویسان، 
مرسوم دولتمردان وقت نداشتند، وجوه 
ما  به  را  تاریخی  دوره ی  آن  نادیده ی 

می دهد. نشان 
صبح  »امروز  کتاب:  متن  از  بخشی 

جمعه اول ماه مبارک رمضان 1۳۰۳ ما 
بیچاره ها که باید روزه را بخوریم، رفتیم 
شکاف کوه با حاجیه آقا و بی بی فاطی، 
غسل از آب جاری و سی کف آب بر سر 
به  هوا  ظهر  اول  آمد.  عمل  به  ریختن، 

بود. شدت گرم 
نام  محمدحسین  قاینی  پسرٔه  این 
پیدا  شیرین  آب  چشمٔه  یک  ما  برای 
کرد، خیک ها را آدم ها آب گیری کردند. 
طفل  این  شدیم.  سوار  همین گرما  در 
پسر  بسیار  که  آقا  حاجیه  سالٔه  سه 
خوش صورت خوش حالتی است، من و 
شدت  از  داریم.  را  دلبستگی  نهایت  او 

می طپید. بی آب  ماهی  مثل  گرما 
خودم و تمام مردم نزدیک است هالک 
ماه  هم کویر.  است،  ریگ  هم  شویم. 
جوزا در گرمسیر بی آب میان کویر نمک. 

شنیدن کی بود مانند دیدن.«

| سه روز آخر به دریا | 
| نویسنده: سفرنامه 

شاهزاده  خانم قاجاری |
| به کوشش نازیال ناظمی |

ازشهاب و هادی تا پردیس احمدیه در »پوست شیر«
»پوست شیر« عنوان سریال جدید شبکه نمایش خانگی است 
که به کارگردانی جمشید محمودی مراحل تولید خود را سپری 
می کند، سریال پر بازیگری که تا کنون از شش ستاره آن رونمایی 
شده است.به گزارش فیلم نیوز، »پوست شیر« تازه ترین محصول 
فیلمنت است که به کارگردانی جمشید محمودی و تهیه کنندگی 
برادرش نوید از زمستان سال 14۰1 جلوی دوربین رفته است. این 
سریال از جمله کارهای پر بازیگر شبکه خانگی است که تاکنون 
از شش ستاره آن رونمایی شده است. شهاب حسینی، هادی 
حجازی فر، پانته آ بهرام، علیرضا کمالی، پردیس احمدیه و مهرداد 
صدیقیان کاراکتر های اصلی این سریال هستند که از ابتدای تولید 
تا االن معرفی شده اند. این سریال در ژانر پلیسی- معمایی تولید 

می شود و قرار است در ۲۶ قسمت آماده پخش شود. 

نمایش »بچه های تِک استریت کارلو« تا پایان خرداد به روی 
صحنه می رود

»بچه های تِک استریت کارلو سالها در اسارت شخصی به نام 
فاگین زندگی می کنند. روزی جیهوب بزرگتر و امیدبخش این 

گروه تصمیم بزرگی می گیرد ...«
به گزارش سایت تیوال، نمایش »بچه های تِک استریت کارلو« به 
کارگردانی آشا محرابی که از ۲۵ اردیبهشت ساعت 1۹:۳۰ اجراهای 
خود در تاالر هنر را آغاز کرده است تا پایان خرداد ماه اجراهایش 
به  استریت کارلو«  تِک  های  »بچه  نمایش  می دهد.  ادامه  را 
نویسندگی مریم تاجیک  و کارگردانی آشا محرابی و تهیه کنندگی 

این اثر امیرحسین شفیعی است .
الوند  از :  الفبا عبارتند   بازیگران این نمایش به ترتیب حروف 
پروین، مرتضی رستمی، حمیدرضا سنگیان، مرضیه صدرایی، امید 

کفایتی، تیدا کیان، سارینا کیان .

| سینما  |

| تئاتر |

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

ول
ت ا

نوب

به شماره   ) 1۴01/9/ص( هم زمان با ارزیابی کیفی 

تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

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

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

جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : ) www,setadiran,ir( شماره تماس مرکز 
پشتیبانی و راهبری سامانه :27341۹34-021 اقدام نمایند.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ 14۰1/۰۳/۲۳لغایت 14۰1/۰۳/۲۶زمان

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

تا پایان وقت اداری تاریخ  14۰1/۰4/۰۷زمان

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

ساعت 1۰صبح  روز  چهارشنبه 14۰1/۰4/۰8زمان
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