
توصیه رهبر انقالب در دیدار  رئیس و مسئوالن قوه قضائیه 

نظارت شود ضابطین درحق متهم 
زیاده روی یا تندروی نکنند

رهبر انقالب در توصیه هایی هشت گانه به مسئوالن و کارکنان قوه قضاییه، پیشگیری 
از جرم را از دیگر مصادیق مأموریت های مهم قوه قضائیه برشمردند و گفتند: به عنوان 
نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در شهرها و 

روستاها، از جرایمی مانند زمین خواری و کوه خواری پیشگیری شود.

 رئیس مجلس از اعالم وصول
 استیضاح وزیر صنعت امتناع کرد

 نجات وزیر به بهانه 
تفکیک  وزارتخانه

مذاکره قطر و فرانسه 
 همزمان با ورود

»باقری« و»مالی« به دوحه

وزارت میراث می گوید هیچ مجوزی 
 برای حراج ملی آثار هنر کالسیک

 و اسالمی صادر نکرده است

 پس لرزه های حراج ملی

»آب« در دام منطقه گرایی 
  دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران در گفت وگو با »پیام ما«: به جای دخالت های رسمی و استفاده از زور مدیریت آب را به مردم بسپاریم

مجلس تحقیق و تفحص از »نحوه انتقال آب بین حوضه ای توسط وزارت نیرو« را تصویب کرد 

| نماینده مردم شیراز در دوره دهم مجلس |

| علی اکبری |

تحقیق و تفحص مجلس 
درباره آب بی فایده است

وضعیت آب در کشور و همین طور طرح هایی 
آب  مدیریت  برای  اخیر  دهه  چند  طی  که 
تصویب و یا اجرا شده، نشان می دهد که طرح 
تحقیق و تفحص بی فایده است. پرسش این 
است که آیا مجلس اکنون دنبال پیدا کردن 
مقصر برای مسائلی است که طی چند دهه 
شکل گرفته اند؟ آن هم به جای اینکه تمام 
تمرکز را بر پیدا کردن راه حل های اساسی و 
قابل اجرا در کوتاه ترین زمان ممکن بگذارد؟

بازنگری  دارد  ضرورت  حاضر  حال  در  آنچه   
در شیوه مدیریت آب در کشور است. رسیدن 
به این هدف نیازمند هم افزایی به نفع اجرای 
مدیریت علمی و کارآمد است. اینکه تحقیق و 
تفحص انجام شود یا نشود نه فقط مشکلی را 
حل نمی کند بلکه صورت مسئله اصلی را گم 
راضی  را  این کار حتما گروهی  البته  می کند. 
می کند اما فایده ای بیش از این نخواهد داشت.

 علی کشمیری، فعال حقوق حیوانات در گفت وگو با »پیام ما«
 از تخلفاتی که در باغ های پرندگان، باغ وحش ها و... رخ می دهد، می گوید

راه هموار قاچاق حیوانات وحشیراه هموار قاچاق حیوانات وحشی
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| زیست شناس حفاظت |

| پوریا سرداری |

زمینه های  قاچاق حیات وحش 
در  ایران

تا ۲۳ میلیارد  ارزش ۷  با  قاچاق حیات وحش 
دالر آمریکا در سال، چهارمین تجارت غیرقانونی 
بزرگ جهان پس از قاچاق اسلحه، قاچاق مواد 
دنیا  سراسر  در  است.  انسان  قاچاق  و  مخدر 
از  غیرقانونی  برداشت  زیستگاه  تخریب  از  بعد 
تنوع زیستی  تهدید  ترین  مهم  حیات وحش 
چندان  موضوع  این  محلی  مقیاس  در  است. 
نبود  دلیل  به  و  نیست  مشخص  ایران  برای 
اظهار  آن  روی  نمی توان  تخصصی  و  علمی  کار 
قاچاق  که  نیست  شکی  اما،  کرد.  قطعی  نظر 
بالقوه  تهدیدات  از  یکی  ایران  در  حیات وحش 

است. حیات وحش 
به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی ایران به 
چندین نقطه داغ برای قاچاق حیات وحش مانند 
کشور چین و قاره آفریقا احتماال ایران یکی از 
ترابری غیر قانونی حیات وحش  مسیر های مهم 

به حساب می آید.

مجلس گفت:  در  اصفهان  مردم  نماینده   - اصفهان 
از  و  نوشته   قضایی  دستگاه  رئیس  به  نامه ای 
برای  قضایی  دستگاه  عملکرد  درباره  اژه ای  آیت هللا 
خواسته   و  کرده  کمک  استمداد  زاینده رود  باالدست 
شود. احیا  زاینده رود  تا  کنند  کمک  قوا  تمام   با 

مهدی طغیانی در نشستی با موضوع ارائه راه حل هایی 
فرهنگی  در مجتمع  زاینده رود که  دایمی  برای جریان 
آموزشی اقتصاد اصفهان برگزار شد، با تأکید بر پیچیده تر 
اظهار  زاینده رود،  پیرامون  مشکالت  و  مسایل  شدن 
دهنده  نشان  مصارف که  و  منابع  تابلوی  طبق  کرد: 
می شود،  آن  مصرفی  بار  و  رودخانه  آب  تأمین  منابع 
بدون خشکسالی یک  و  عادی  در وضعیت  زاینده رود 
میلیارد مکعب کسری آب دارد و این یعنی مصارفی 
باید مصرف  و  ندارد  وجود  آن  منابع  تعریف شده که 
شود. برداشته  زاینده رود  منابع  از  آب  برداشت   و 
قضایی  دستگاه  رئیس  به  نامه ای  داد:  ادامه  وی 

دستگاه  عملکرد  درباره  اژه ای  آیت هللا  از  و  نوشته ام 
کمک  استمداد  زاینده رود  باالدست  برای  قضایی 
کرده ام و خواسته  با تمام قوا کمک کنند تا زاینده رود 
شود. پیچیده تر  مسئله  این  نگذاریم  و  شود   احیا 
محمد درویش، کنشگر محیط زیست نیز در این نشست 
ناپایدار  دهیم جریانات  اجازه  نباید  اینکه  بر  تأکید  با 
کننده در اصفهان گسترش یابد، از مسائلی که موجب 
افزایش جریانات ناپایدارکننده در حوضه آبی رودخانه 
محیطی  زیست  حقوق  تخصیص  عدم  از  و  می شود 
انتقاد کرد. گاوخونی  تاالب  ویژه  به  زاینده رود   حریم 

سطح  افت  روند  زاینده رود،  نبودن  جاری  افزود:  وی 
باعث گسترده تر  و  داده  افزایش  را  آب های زیرزمینی 
خواهد  استان  از  مهاجرت  و  فرونشست ها  شدن 
تاالب  حق آبه  شرایطی  هر  در  باید  بنابراین  شد، 
این  از شرب قرار دهیم و  بعد  اولویت  را در  گاوخونی 
 به معنای تقدم آنها بر حوزه صنعت و کشاورزی است.

سنتر  سیتی  بنیان گذار  و  کارآفرین  صرامی،  مسعود 
اصفهان با اشاره به اینکه حکومت ها قانون گذار، مجری 
کارآفرینان  کرد:  اظهار  هستند،  قوانین  آن  حافظ  و 
و  کمک  با  و  اندیشیده  جامعه  نیازهای  برای  باید 
کنند. ممکن  را  غیرممکن  کار  هر  همگانی،   اتحاد 

وی با اشاره به دغدغه اش درباره مسئله آب و خشکی 
زاینده رود از نحوه مواجهه خود با مسئله کمبود آب و 
تأثیرش بر پروژه های برنا باتری، سیتی سنتر، فدک مال 
و شهرک سالمت، برای مصرف کمتر و بهینه آب پیشنهاد 
آب های  تصفیه خانه  پروژه  اندازی  راه  نخست  داد: 
خاکستری و تبدیل آن به آب سفید و قابل استفاده، 
باران در پروژه های  ایجاد مخازن  جمع آوری آب  دوم 
مصارف  برای  آب  تأمین  منظور  به  شده  بهره برداری 
شستشو، آبیاری فضای سبز و انتقال آب به کارخانه برنا 
باتری برای استفاده در صنایع مورد نیاز که تأثیر به سزایی 

در مدیریت بهینه منابع آبی دارد.

زاینده رود در وضعیت عادی یک میلیارد مکعب کسری آب دارد

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

تضمین عنوانشماره
فهرست بهابراورد )ریال(نوع)ریال( 

/154
ج1400/۳

خرید خدمات مالی، 
نظارتی و کنترلی

۲۲5،000،000
مانت نامه بانکی) مطابق با 

فرمت ارایه شده در اسناد( _ 
اصل فیش واریز وجه  نقد

4،485،11۳،040
بر اساس مصوبه شماره 9۷/1401/15165 
مورخ 1401/0۳/۲8 سازمان ملی زمین و 

مسکن سال 1401

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمین )ریال( عنوانشماره

/155
ج1400/۳

انجام امور خدماتی ماشین 
نویسی و فضای سبز و 

تاسیسات
۷85،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ اصل 

فیش واریز وجه  نقد
به صورت مقطوع15،698،8۳5،609

نوبت دوم

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 13 روز 1401/04/09 تا تاریخ 1401/04/13.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی: تا ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 1401/04/26.

o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی: تا ساعت 13 روز  شنبه تاریخ 1401/05/01.
o زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1401/04/28.

o زمان بازگشایی پاکت ها عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز یک شنبه تاریخ 1401/05/02.
o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی 

)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان  شناسه آگهی: 1۳4۳104

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به 
ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 1401/04/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: تا ساعت 11:00 روز شنبه 
مورخ 1401/04/11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 11:00 روز  سه شنبه مورخ 1401/04/21

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1401/04/21
در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: اداره كل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشانی: جیرفت – کیلومتر 5 جاده 
کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443317523

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس- 1456

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان شناسه آگهی: 1343157

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
سری 13 - 1401

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شد.

نوبت دوم

مبلغ تضمین نوع تضمینمبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژهشماره  مناقصه
فهرست بها)ریال(

2001000282000034
) 08/الف/1401/46 (

عملیات خاکی و اجرای ابنیه 
فنی محور چاه ابراهیم – 

میل)فرهاد تجدید(
 براساس بخشنامه59،658،632،542

  123402/ت
 50659هـ  مورخ
 94/09/22 آئین

 نامه تضمین برای
معامالت دولتی

راه،راه آهن و باند2,982,931,627
و  فرودگاه 
سال 1401

)فهرست بهای  
تجمیع شده(

2001000282000035
) 10/الف/1401/46 (

بازگشایی و اصالح مسیر محور 
44،989،703،7132,249,485,186گویگان )تجدید(

آگهی  مناقصه عمومی- یک مرحله ای

 روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان

نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارک:پیمانکاران و داوطلبان شرکت در مناقصه و واجد 
شرایط )دارای حداقل رتبه7 خدماتی ،توانایی مالی ، ظرفیت آزاد کاری ،داشتن صورتحساب های 
مالی حسابرسی شده مورد تائید موسسات حسابرسی ، تخصص و سابقه کاری مرتبط( میبایست 
ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW. Setadiran.ir و 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی)درصورت عدم عضویت قبلی(جهت شرکت درمناقصه از طریق 
براساس  اقدام نمایند . ضمنًا الزم است مناقصه گران کلیه مدارک خواسته شده  سامانه ستاد 
دعوتنامه ارسالی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( WWW.Setadiran.ir، پایگاه 
ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir درج گردیده پس از تهیه و تکمیل مستندات 

و حداکثر تا تاریخ 1401/05/05 از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند . )دراین مرحله مناقصه گران 
عالوه بر بارگذاری مستندات ارزیابی کیفی ، همزمان با آن ملزم به ارسال نسخه کاغذی اسناد ارزیابی 
کیفی و پاکت ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار ، به آدرس شرکت گاز استان گلستان – امور 
قراردادها)پس از ثبت در دبیرخانه( می باشند.. بدیهی است کلیه مناقصه گران در صورت بارگذاری 
اسناد و تکمیل مستندات در موعد تعیین شده ، قابلیت مشارکت در فرآیند مناقصه را خواهند داشت. 
همچنین شرکتهایی که دارای عضو هیئت مدیره مشترک میباشند مجاز به شرکت همزمان در مناقصه 
و ارائه پیشنهاد قیمت بصورت توامان نخواهند بود و در هر مرحله از مناقصه که این موضوع ثابت شود 

مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران مربوطه از روند مناقصه اقدام خواهد نمود.

موضوع: خدمات حفاظت و حراست از اماکن ،تاسیسات و اموال شرکت گاز استان گلستان 
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سه شنبه  روز  صبح  اسالمی  انقالب  رهبر 
از  جمعی  و  قضاییه  قوه  رئیس  دیدار  در 
مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی به تبیین 
»سنت هاِی غیرقابل تغییر الهی در جوامع« 
پرداختند و گفتند: علت سربلندی و پیروزی 
حیرت آور ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی 
 ،1۳60 سال  تلخ  و  بزرگ  حوادث  برابر  در 
ایستادگی و تالش و نهراسیدن از دشمنان 
قابل  دورانها  الهی در همه  این سنت  و  بود 
تکرار است و باید بدانیم خداوند سال 1401 
به گزارش  است.  همان خداوند سال 1۳60 
آیت هللا  حضرت  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه 
خامنه ای، ایشان همچنین قوه قضائیه را رُکنی 
مهم و تأثیرگذار در مسائل کشور خواندند و 
توصیه هایی هشت گانه همچون اجرای جدی 
سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با 
عاّمه،  حقوق  تضییع  از  جلوگیری  فساد، 
مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم رابطه 
سرانجام  به  و  ضابطان  با  قضایی  دستگاه 
رساندن پرونده های باز شده در افکار عمومی، 

خطاب به مسئوالن این قوه بیان کردند. 
با  دیدار،  این  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
آیت هللا  شهید  خاطره  و  یاد  گرامی داشت 
شهید  تیر،  هفتم  شهدای  دیگر  و  بهشتی 
بهشتی را شخصیتی واقعًا برجسته خواندند 
و با اشاره به شرایط پیچیده و خاص ماههای 
منتهی به هفتم تیر سال 1۳60 و بعد از آن، 
گفتند: بررسی شرایط آن دوران برای امروز ما 
معرفت آموز و راهگشا است. حضرت آیت هللا 
خامنه ای با مرور شرایط سال 1۳60، و ماههای 
قبل از هفتم تیر، به وضعیت سخت جنگ 
تحمیلی و پیشروی نیروهای صدام تا نزدیکی 
چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند 
و افزودند: کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ، 
در تهران نیز منافقین عماًل جنگ داخلی به 
راه انداخته بودند و از نظر سیاسی هم چند 
روز قبل از هفتم تیر، مجلس به عدم کفایت 
سیاسی رئیس جمهور رأی داده بود و کشور 
شرایطی،  چنین  در  نداشت.  رئیس جمهور 
استوانه ای همچون شهید بهشتی از انقالب و 

نظام گرفته شد. ایشان همچنین به شهادت 
ماه  دو  کشور،  نخست وزیر  و  رئیس جمهور 
بعد از حادثه هفتم تیر و پس از آن، شهادت 
تعدادی از فرماندهان ارشد جنگ در سانحه 
هوایی اشاره کردند و گفتند: جوانان و نسل 
جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید این 
مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها فکر 
کنند. کدام دولت و کشور را سراغ دارید که 
در مقابل چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از 

پا نیفتد؟
در  خاطرنشان کردند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
مقابل همه این حوادث، در رأس همه امام 
همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئوالن 
دلسوز و مردم و جوانان انقالبی نیز ایستادند 
و توانستند شرایط کشور را صد و هشتاد درجه 
تغییر دهند، به طوری که ناکامی های پی در 
تبدیل شد،  پی  در  پی  پیروزی های  به  پی 
منافقین از سطح خیابان ها جمع شدند، ارتش 
و سپاه قوی تر شدند و کشور به روال عادی 
بازگشت. حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره 
به ذوق زدگی دشمن در برخی مقاطع به دلیل 
برخی ضعفها و و کمبودهای داخلی افزودند: 
هم در سال 1۳60 و هم بعد از آن در چهار دهه 
گذشته، دشمن در مواردی ذوق زده و امیدوار 
شده و تصور کرده است بساط انقالب و نظام 
در حال جمع شدن است اما این امیدواری 
تبدیل به نا امیدی شده و مشکل آنها این 
است که راز این ناامیدی را متوجه نمی شوند. 
ایشان تاکید کردند: دشمن نمی تواند بفهمد 
که در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی، 
محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان 

سنت های الهی هستند.
رهبر انقالب به نمونه هایی از سنت ها و قوانین 
الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا و یا 
نتیجه کفران نعمت های خداوند اشاره کردند و 
افزودند: قرآن کریم مملو از مضامیِن مربوط 
آنها  الهی است و جمع بندی  به سنت های 
این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان 
ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود 
عمل کردند، نتیجه آن پیروزی و پیشرفت 

و  عافیت طلبی  اختالف،  اگر دچار  اما  است 
خواهد  شکست  آن  نتیجه  شوند،  سستی 
بر  تأکید  با  خامنه ای  آیت هللا  حضرت  بود. 
نگاه  با  الهی  لزوم بررسی علمی سنت های 
جامعه شناسی، سخنان خود در این بخش را 
اینگونه جمع بندی کردند: ملت ایران در سال 
1۳60 با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت های 
الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن 
را ناامید کند. امروز نیز همان قاعده و قانون 
همان   1401 سال  خداوند  و  است  جاری 
خداوند سال 1۳60 است و باید تالش کنیم 
خود را مصداق سنت های الهی قرار دهیم تا 

نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.
رهبر انقالب در ادامه قوه قضائیه را رُکنی مهم 
و تأثیرگذار در کل کشور خواندند و گفتند: بر 
حکومت  وظیفه  قرآن کریم،  آیات  اساس 
اسالمی، اقامه نماز یعنی گسترش روح تعّبد 
در جمهوری اسالمی، ایتاء زکات یعنی عدالت 
توزیعی در جامعه اسالمی و امر به معروف و 
نهی از منکر یعنی امر به ارزش هایی همچون 
عدالت،  انصاف، برادری و نهی از ظلم، فساد و 
تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی 
نیز تأکید شده و جزو وظایف قوه قضائیه هم 
قرار دارد. ایشان افزودند: اگر به این وظایف با 
استفاده از امکانات گوناگون همچون امکانات 
قضا و دادگستری عمل نشود، مصداق تضییع 
نعمت های الهی است و از این ناحیه ضربه 
خامنه ای،  آیت هللا  حضرت  خورد.  خواهیم 
رئیس قوه قضائیه را فردی مومن، انقالبی، ُپر 
کار، مردمی، به دور از تشریفات، آشنا با زوایای 
گوناگون قوه و برخوردار از گوش شنوا در قبال 
منتقدان خواندند و توصیه هایی هشت گانه به 
مسئوالن و کارکنان این قوه بیان کردند. ایشان 
در توصیه اول، سند تحول تهیه شده در دوره 
مدیریت قبل را از مترقی ترین اسناد تحول 
دانستند و افزودند: به این سند باید عمل و 
و کادرسازی  آن شخصیت سازی  اساس  بر 
را  تحول  سند  به  عمل  انقالب،  شود.رهبر 
باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفت ها 
به  مقّید  قوه،  رئیس  افزودند:  و  خواندند 

عمل به سند است اما در سطوح دیگر یعنی 
همه قضات،  کارکنان و مدیران نیز باید این 
کار با قوت دنبال شود البته بر اساس برخی 
گزارش ها، در این زمینه آن گونه که باید، عمل 
نشده است. »مبارزه جدی با فساد« توصیه 
بعدی حضرت آیت هللا خامنه ای به مسئوالن 
قضایی بود. ایشان با تأیید سخنان رئیس 
قوه قضائیه مبنی بر »در اولویت بودن مبارزه با 
فساِد درون قوه«، خاطرنشان کردند: اکثریت 
نجیب،  پاکدست،  شریف،  افرادی  قضات، 
معدود  با  اما  هستند  زحمتکش  و  مؤمن 
افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب 
می زنند، باید برخورد شود البته در مقوله مبارزه 
ساختارهای  با  مقابله  اصلی،  فساد، کار  با 

فسادزا و در هم شکستن آنها است.
رهبر انقالب با تاکید بر تقویت دانش قضایی و 
جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش، 
در توصیه بعدی به تشویق قضات و کارکنان 
شریف و زحمتکش سفارش کردند. »معطل 
نماندن هیچ یک از اختیارات و مأموریت های 
آیت هللا  حضرت  دیگر  توصیه  قوه«  قانونی 
خامنه ای به مسئوالن قضایی بود که در این 
زمینه گفتند: مثالً  دادستان کل در حوزه حقوق 
عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل و 
البته بدور از احساسات و شعارزدگی، از تضییع 
حقوق عامه جلوگیری کند. ایشان پیشگیری 
مأموریت های  مصادیق  دیگر  از  را  جرم  از 
مهم قوه قضائیه برشمردند و گفتند: به عنوان 
نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه 
تعیین مالکیت زمین ها در شهرها و روستاها، 
و کوه خواری  زمین خواری  مانند  جرایمی  از 
پیشگیری شود.رهبر انقالب در توصیه ششم، 
ضابطان  و  قضائیه  قوه  ارتباطات  »تنظیم 
دادند و گفتند:  تاکید قرار  را مورد  قضایی« 
بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود 
که در حق متهم زیاده روی یا تندروی نشود. 
دستگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط 
باشد؛ بلکه باید به صورت مستقل به مسائل 
رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان 
نیز نادیده گرفته نشود. ایشان در این زمینه 
افزودند: یکی از گالیه های ضابطان از دستگاه 
به علت  پرونده ها  برخی  کردن  رها  قضایی 
کمبودهای قانونی است؛ در حالی که باید با 
تکمیل قوانین این خأل را برطرف کرد. حضرت 
آیت هللا خامنه ای در توصیه بعدی به مسئولیت 
قوه قضائیه در قبال امنیت روانی مردم اشاره 
کردند و گفتند: امنیت روانی از جمله حقوق 
عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران 
کردن و تخریب ذهن مردم به وسیله شایعات 
و اظهارات دروغ و هراس افکِن افراد مشخص 
مجازی  و فضای  رسانه ها  در  نامشخص  یا 

جلوگیری کند.
رهبر انقالب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره 
باز شدن پرونده های مهم و گوناگون در  به 
افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا 
تأکید کردند: سر زخم  تصرفات غیرقانونی، 
پرونده هایی که در افکار عمومی باز می شود، 
نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید 
پایان سخنانشان،  در  ایشان  نهایی کنید.  و 
کار قضایی را از جمله کارهای بسیار دشوار 
برشمردند و گفتند: البته اگر این کار را برای 
خدا و با هدایت الهی انجام دهید، اجر آن نیز 

سنگین خواهد بود.
در ابتدای این دیدار، حجت االسالم محسنی 
اژه ای رئیس قوه قضائیه، گزارشی از اقدامات 
این دستگاه در دوره اخیر، با تاکید بر ارتباط 
بیش از پیش با اقشار مختلف مردم، تقویت 
تحقق  برای  تالش  دیگر،  قوای  با  تعامل 
از  استفاده  در  جهش  قضایی،  تحول  سند 
فناوری های نوین و هوشمندسازی خدمات 
آن،  موانع  رفع  و  تولید  از  حمایت  قضایی، 
رایگان کردن برخی خدمات قضایی در مناطق 
محروم، مبارزه جدی با فساد به ویژه در داخل 
قوه، اولویت دادن به پرونده های کثیرالشاکی 
تشدید  عمومی،  افکار  در  اهمیت  دارای  و 
نظارت ها بر ُحسن اجرای قوانین و مصوبات 
الزم االجرا و همچنین پیگیری های مستمر و 
جاری برای بهبود وضع معیشتی کارکنان و 

تقویت پایه بودجه قوه قضائیه بیان کرد.

توصیه رهبر انقالب در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه 

نظارت شود ضابطین درحق متهم 
زیاده روی یا تندروی نکنند
 کار  اصلی در مقوله مبارزه با فساد، مقابله با ساختارهای فسادزا و در هم شکستن آنها است 

مذاکرات قطر و فرانسه 
همزمان با ورود باقری 

و مالی به دوحه
با  تلفنی  تماس  در  فرانسه  خارجه  وزیر 
تحوالت  درخصوص  خود  قطری  همتای 
ایران رایزنی کرد.  با  مذاکرات هسته ای 
قطر  خارجه  وزارت  ایسنا،  گزارش  به 
اعالم کرد که کاترین کولونا، وزیر خارجه 
بن  محمد  با  تلفنی  تماسی  در  فرانسه 
قطر  خارجه  وزیر  ثانی،  آل  عبدالرحمن 
مذاکرات  تحوالت  آخرین  خصوص  در 
این  در  کرد.  رایزنی  ایران  هسته ای 
گفت وگوهای  اهمیت  بر  تلفنی  تماس 
کردن  نزدیک  و  ایران  با  ای  منطقه 
مختلف  های  طرف  میان  رویکردها 
تاکید شد. پس از سفر رییس سیاست 
دیدار  و  ایران  به  اروپا  اتحادیه  خارجی 
بر  که  شد  اعالم  کشورمان  مقامات  با 
اساس تصمیم ایران و آمریکا، مذاکرات 
میان  اختالفات  رفع  هدف  با  برجامی 
و  شنبه  )سه  آتی  روزهای  در  دو کشور 
رابرت  می شود.  گرفته  سر  از  چهارشنبه( 
ایران  امور  آمریکا در  نماینده ویژه  مالی، 
با  امروز  و  شد  دوحه  وارد  گذشته  روز 
وزیر  ثانی،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 
ایران  خصوص  در  و  دیدار  قطر  خارجه 
باقری،  رایزنی کرد. همچنین دیروز علی 
و  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
ایران نیز در  رییس هیات مذاکره کننده 
همچنین  شد.  دوحه  وارد  هیاتی  راس 
با  قطر  خارجه  وزارت  دیگر  خبری  در 
صدور بیانیه ای در خصوص مذاکرات رفع 
است  امیدوار  گفت  دوحه  در  تحریم ها 
منتهی  مثبتی  نتایج  به  گفت وگوها  این 
شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در این 
بیانیه آمده است که قطر از مذاکرات غیر 
برای  دوحه  در  آمریکا  و  ایران  مستقیم 
می کند  استقبال  هسته ای  توافق  احیای 
موجب  دوحه  مذاکرات  است  امیدوار  و 
شود.  منطقه  در  ثبات  و  امنیت  توسعه 

موافقت مجلس 
با تفحص از »تامین اجتماعی« 

و »شستا«
نمایندگان مجلس در حالی روز گذشته با درخواست 
تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و 
شرکت های وابسته به آن در 1۳ محور موافقت کردند که 
در ادامه نشست علنی دیروز مجلس، گزارش کمیسیون 
اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص 
از شرکت شستا از سال 9۲ تا 99 نیز در دستور کار 
قرار گرفت و در نهایت با موافقت نمایندگان به تصویب 
سخنگوی  ملت،  خانه  خبرگزاری  گزارش  به  رسید. 
کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش این کمیسیون را 
درخصوص این درخواست تحقیق و تفحص قرائت و 
محورهای آن را اعالم کرد. حسن لطفی بر این اساس 
شستا  شرکت  غیرشفاف  »عملکرد  جمله  از  مواردی 
به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشور به لحاظ 
و  غیرحرفه ای  صالحیت های  با  »انتصابات  مالی«، 
بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی«، »عدم اطالع رسانی 
صحیح و به موقع در خصوص ورود شرکت شستا به 
بورس«، »بی عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی به نحوی 
که برخی مناطق با 5 هزار بیمه گر فاقد درمانگاه است«، 
»ضعف در خدمات رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات 
فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میالد تهران 
که باعث سرگردانی بیماران شهرستانی شده«، »ضعف 
اردبیل«،  استان  نظیر  استان ها  برخی  در  مدیریت 
»عدم عدالت در پرداختی ها در داخل سازمان و فاصله 
فاحش در پرداخت ها«، »ضعف در استفاده از امکانات 
مشارکتی نظیر مهمان سراها و مراکز اقامتی و فرسوده 
شدن آنها«، »ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ و 
تاخیر در حذف دفترچه های کاغذی«، »اعمال نظر در 
میزان درصد از کارافتادگی  و غیر علمی بودن درصد 
تعریف شده برای اشخاص«، »عدم حمایت از کارگران 
ساختمانی در بیمه کارگران ساختمانی و مد نظر قرار 
دادن درآمد و منفعت به جای حمایت از کارگران و قالی 
بافان« و »فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان 
دستگاه ها«  سایر  بازنشستگان  با  اجتماعی  تامین 
به عنوان محورهای 1۳گانه این طرح تفحص قرائت کرد. 
همچنین در ادامه نشست علنی دیروز مجلس نایب 
رئیس کمیسیون اقتصادی ضمن قرائت گزارش این 
کمیسیون، محورهای این تحقیق و تفحص را اعالم 
این  به ۳ محور فرعی  با اشاره  کرد. شهباز حسن پور 
طرح تفحص اعالم کرد که محور اصلی این تفحص 
عبارت است از »بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، 
مالی، اداری و حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین 

اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن.«

سخنگوی ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر:

مسئله عفاف و حجاب 
در 8 سال گذشته رها شد

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
با بیان اینکه باید در زمینه عفاف و حجاب 
با برنامه پیش برویم، تصریح کرد: باید در 
این زمینه از مسئوالن مطالبه داشته باشیم. 
در بحثی که ما در موضوع عفاف و حجاب 
شروع کردیم نقطه شروع را از دستگاه های 
ایجاد  مطالبه  این  باید  گذاشتیم.  دولتی 
دستگاه های  در  زیرساخت  که  شود 
سوی  از  مسئله  این  و  شود  فراهم  دولتی 
دستگاه های دولتی پیگیری شود و بتدریج 
شود.  فرهنگ سازی  موضوع  این  کشور  در 
اگر مسئله حجاب در کشور قانون است باید 
چارچوب های آن در کشور رعایت شود و اگر 
قانون نیست در مجلس درباره آن تصمیم 
بگیرند تا این دوگانگی و دوقطبی در سطح 

نشود. ایجاد  اجتماع 
خبری-تحلیلی  پایگاه  گزارش  به 
علی  سید  حجت االسالم  خبرآنالین، 
این  ستاد  حرف  اصل  گفت:  خانمحمدی 
حجاب  و  عفاف  حوزه  در  ما  که  است 
و  ببندیم  و  بگیر  مخالف  و  داریم  برنامه 
ایجاد  دوگانگی  که  هستیم  این  مخالف 
برخوردهای خشن  شود. همچنین مخالف 
مخالف  نیز  دیگر  سوی  از  اما  هستیم، 
نباید  همچنین  هستیم.  هم  بی قانونی 
اینگونه باشد که رها بماند و هیچ کسی در 
و مجموعه های  نکنند  اقدامی  این موضوع 
در  که  اتفاقی  کنند،  رها  را  آن  فرهنگی 
هشت سال گذشته صورت گرفت و مسئله 

است. بوده  رها  حجاب  و  عفاف 

تاخیر در رسیدگی 
به تخلفات قالیباف 

در شهرداری به دالیل ساختاری 
یک نماینده مجلس یازدهم درباره سرانجام پرونده فساد 
قالیباف  شهرداری  دوران  »در  است:  شهرداری گفته  در 
فعالیت های گسترده ای در شهر تهران انجام گرفته که آثار 
آن کامال مشهود است همچنین تخلف هایی صورت گرفته 
بود که این تخلف ها را بنده همان موقع هم به شهردار وقت 
یعنی قالیباف، گزارش دادم و از او خواستم به این موارد 
رسیدگی شود، البد دیگر فرصت نکرد، بر همین اساس بعدًا 
موارد را پیگیری کردیم چرا که موارد مذکور از جمله مواردی 
بود که به ضرر مردم است و مربوط به حقوق عمومی است. 
منیبان، سیدمصطفی  پایگاه خبری-تحلیلی  به گزارش 
میرسلیم درباره علت تاخیر دستگاه قضا در رسیدگی به 
مستندات تخلفات شهرداری در زمان قالیباف متذکر شد: 
بنده ۲ سال پیش این موارد را به دادستان کل و به بازرسی 
هم داده بودم، که مجموعه این موارد را رسیدگی کنند تا اگر 
تخلفی صورت گرفته جلوگیری و از اجحاف حقوق مردم 
جلوگیری شود. تاخیر در رسیدگی به تخلفات صورت گرفته 
در شهرداری زمان قالیباف، می تواند علت های مختلفی 
داشته باشد که عمده این علت ها جنبه ساختاری دارد. 
یعنی پرونده در اختیار کسانی قرار می گیرد که آنها به جای 
تصمیم گیری سریع، آن را راکد و معلق نگه می دارند تا 
زمان بگذرد که نباید این اتفاق صورت بگیرد چرا این کار 

را می کنند؟ برای اینکه در راستای منافع دیگران نیست.

درخواست استیضاح 
وزیر راه و شهرسازی 

کلید خورد
استیضاح  درخواست  نمایندگان  از  گروهی 
با  را  شهرسازی  و  راه  وزیر  قاسمی  رستم 
بیست امضا در سامانه نمایندگان بارگذاری 
کردند. به گزارش ایلنا، در حالی که نمایندگان 
استماع  مجلس،  دیروز  علنی  نشست  در 
شرکت  مدیرعامل  صالحی  میعاد  گزارش 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران را در دستور 
کار داشتند، پس از ارائه گزارش او گروهی 
رستم  استیضاح  درخواست  نمایندگان  از 
بیست  با  را  شهرسازی  و  راه  وزیر  قاسمی 
امضا در سامانه نمایندگان بارگذاری کردند. 
شنیده می شود که این استیضاح در واکنش 
مورد  در  صالحی  میعاد  سید  گزارش  به 
و  تبریز مشهد مطرح می شود  قطار  حادثه 
نمایندگان خواستار برکناری صالحی هستند.

رهبری با تایید سخنان رئیس 
قوه قضائیه مبنی بر »در 
اولویت بودن مبارزه با فساِد 
درون قوه«، خاطرنشان کردند: 
اکثریت قضات، افرادی شریف، 
پاکدست، نجیب، مؤمن و 
زحمتکش هستند اما با معدود 
افراد فاسد که به کار و آبروی 
دیگران آسیب می زنند، باید 
برخورد شود البته در مقوله 
مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله 
با ساختارهای فسادزا و در 
هم شکستن آنها است

نایب رئیس کمیسیون عمران 
که از جمله متقاضیان استیضاح 
وزیر صمت نیز هست، با 
تاکید بر این که دلیل موافقت 
استیضاح کنندگان با پیشنهاد 
رئیس مجلس این است که 
نمایندگان متقاضی استیضاح 
امکان عدم رای مجدد به وزیر 
صمت را دارند، به رئیس دولت 
پیشنهاد کرد که در صورت تفکیک 
وزارتخانه، فرد جدیدی را به عنوان 
وزیر پیشنهادی معرفی کند

رهبر انقالب در توصیه هایی هشت گانه به مسئوالن و کارکنان قوه قضاییه، پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریت های 
مهم قوه قضائیه برشمردند و گفتند: به عنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در شهرها 

و روستاها، از جرایمی مانند زمین خواری و کوه خواری پیشگیری شود.

گزارش روز
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رئیس مجلس به رغم درخواست 17 نفر از نمایندگان، از اعالم  وصول استیضاح وزیر صمت سر باز زد

نجات وزیر به بهانه تفکیک وزارتخانه
مجلس  نمایندگان  میان  در  کنایی  تعبیری 
مصطلح و پرکاربرد است که مختص این مجلس 
به اصطالح انقالبی و یکدست اصولگرا هم نیست 
شنیده ایم. گزاره ای  آن  از  هم  این  از  پیش  و 
از  مجلس  ادوار  همه  نمایندگان  ذهن  آشنای 
نماینده تر  و  نماینده  قرار که »در مجلس  این 
نداریم« و همه ٢٩٠ نماینده مجلس از قدرتی 
عبارت  این  برخوردارند.  هم  با  برابر  و  یکسان 
کنایی که مستند به نص صریح آیین نامه داخلی 
مجلس و همچنین اصول متعدد فصل ششم 
قانون اساسی بر اختیارات، وظایف و در یک کالم 
دارد،  تاکید  نمایندگان  برابر  اثرگذاری  و  قدرت 
روز گذشته در حالی مورد اشاره قرار نگرفت که 
اقدام شخص رئیس مجلس در عدم اعالم وصل 
استیضاح وزیر صمت به رغم اصرار دست کم ١٧ 
نفر از نمایندگان بر این استیضاح به این معنا بود 
که محمدباقر قالیباف از آن ١٧ نماینده متقاضی 
استیضاح به تعبیری »نماینده تر« بود. نماینده 
تهران که از ابتدای مجلس یازدهم ریاست این 

مجلس را به واسطه رای اکثریت نمایندگان این 
دوره به دست آورده، دیروز در حالی حاضر به 
اعالم وصول استیضاح وزیر صمت نشد که در 
توضیح این تصمیم خود گفت: »با توجه تصمیم 
رئیس جمهور مبنی بر معرفی دو وزیر به مجلس، 
به  خواستم  صمت  وزیر  استیضاح کنندگان  از 
دولت ۲ ماه وقت بدهند.« رئیس مجلس البته 
از اختیاراتی  به موجب همین آیین نامه داخلی 
خاص برخوردار است اما این اختیارات تنها در 
شرایطی به او اجازه می دهد از اجابت خواست 
استیضاح  خصوص  در  نماینده   ١٠ از  بیش 
یک وزیر دولت خودداری کند که رای اکثریت 
نمایندگان حاضر در صحن مشابه نظر رئیس 
مجلس باشد. قالیباف اما بدون آن که دست کم 
علنی  از صحن  استمزاجی  رای گیری  به  اقدام 
کند، در این رابطه تصمیم گیری کرد و گفت: »این 
نکته مهم را بگویم که هیچ نیتی در مجلس جز 
کمک به دولت و حل مشکالت مردم نیست و 
از طرفی وزارت صمت هم اشکاالت ساختاری 

بیان  با  او  دارد.«  مدیریتی  ضعف های  هم  و 
صمت  وزیر  استیضاح  حاضر  »درحال  این که 
1۷ متقاضی دارد و چون حد نصاب دارد قابل 
اعالم وصول در صحن است«، گفت: »اما از آن جا 
که قصد ما اصالح امور است، با صحبت هایی 
که با رئیس جمهور داشتیم، ایشان هم تاکید 
داشت که الزم است ساختار وزارت صمت اصالح 
و ماموریت های آن تفکیک شود؛ لذا قرار شد 
الیحه این اصالح ساختار به مجلس ارائه و دو 
حالی  در  مجلس  رئیس  شود.«  معرفی  وزیر 
استیضاح  متقاضی  نمایندگان  با  گفت وگو  از 
وزیر صمت سخن گفت و تاکید کرد که از آنان 
خواسته »٢ ماه به دولت وقت بدهند تا الیحه 
اصالح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را تقدیم مجلس کند« که آن چه به این اقدام او 
وجاهت می دهد اخذ رای از صحن یا دست کم 
نه  است،  استمزاجی  رای گیری  یک  انجام 

گفت وگویی غیررسمی با استیضاح کنندگان.
است که  همان  تکلیف  حاال  اما  همه  این  با 

قالیباف گفته و این در حالی بود که نایب رئیس 
از تصمیم  نیز ساعتی پس  کمیسیون عمران 
تصمیم  به  توجه  »با  گفت:  مجلس  رئیس 
الیحه  ارائه  بر  مبنی  رئیس جمهوری  و  دولت 
تفکیک وزارت صمت و  تشکیل دو وزارتخانه 
مجلس  به  وزیر  دو  باید  رئیس جمهور  جدید، 
معرفی کند.« صدیف بدری که از قضا یکی از 
امضاکنندگان استیضاح وزیر صمت نیز هست و 
البته یکی از چهره های نزدیک به رئیس مجلس 
رییس جمهور  آقای  »البته  کرد:  خاطرنشان 
معرفی  را  امین  فاطمی   آقای  می تواند مجددًا 
کند اما ایشان باید مجددًا از مجلس رأی اعتماد 
بگیرد و دلیل موافقت استیضاح کنندگان با این 
پیشنهاد نیز آن است که ما امکان عدم رای مجدد 
به ایشان را داریم.« او به ابراهیم رییسی پیشنهاد 
کرد که »فرد جدیدی را معرفی کند« و از معرفی 
مجدد فاطمی امین به عنوان وزیر پیشنهادی یکی 
از دو وزارتخانه پس از تفکیک احتمالی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت خودداری کند.
حال در شرایطی که بحث تفکیک وزارت صمت 
به دو وزارتخانه در گذشته نیز به دفعات مطرح 
اصرار  وجود  با  دهم  مجلس  جمله  از  و  شده 
تدبیر  فعالیت دولت  زمانی  در  روحانی  حسن 

بود  دولت  با  همسو  و  همراه  اگرچه  امید،  و 
خواست  این  پذیرش  به  حاضر  نهایت  در  اما 
بررسی  از  پس  و  نشد  وقت  رئیس جمهوری 
الیحه اصالح ساختار دولت در یک کمیسیون 
فراکسیون  هر ٣  اعضای  از  متشکل  مشترک 
این  اعالم کرد که  پارلمان،  فعال در دوره دهم 
خواسته دولت را فاقد پشتوانه کارشناسی و مغایر 
باالدستی تشخیص داده است. حال  با اسناد 
این که مجلس یازدهم در ادامه همراهی هایش 
رفته  فراتر  نیز  این  از  دولت سیزدهم حتی  با 
تصمیم  و  باالدستی  اسناد  آن  به  بی توجه  و 
دهم،  مجلس  مشترک  کارشناسی کمیسیون 
رای به تفکیک وزارت صمت خواهد داد یا نه 
روشن نیست. اما آن چه بی تردید اگر یک نفر 
نیست  او کسی  باشد،  برده  غائله سود  این  از 
جز سیدرضا فاطمی امین که صبح دیروز را در 
حالی آغاز کرد که در آستانه استیضاح و برکناری 
احتمالی قرار داشت و شامگاه وقتی سر بر بالین 
می گذاشت دست کم ٢ ماه آینده نگرانی بابت 
ممکن  حالی که  در  آن هم  نداشت.  استیضاح 
بود بتواند پس از این ٢ ماه، ادامه وزارتش را با 
مسئولیتی کمتر و با جایگاهی مشابه گذشته از 

سر بگیرد و بر سر کار خود بماند.

روی خط خرب



پیامک شما را دربـاره 
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پیش از این چهارم اردیبهشت امسال یک پلنگ 
مازندران  قائم شهر  در  ساختمانی  باالی  بالغ 
ساعت ها کشمکش کشته  از  بعد  و  مشاهده 
این  نشد که  اعالم  به طور رسمی  اگرچه  شد؛ 
پلنگ از کجا آمده اما در اظهارات فعاالن محیط 
زیست و شهروندان قائم شهر به ارتباط این پلنگ 
است.  شده  اشاره  خانگی  وحشی  باغ  یک  با 
هم که  حیوانات  حقوق  فعال  علی کشمیری، 
محیط  حفاظت  سازمان  رویکرد  است  معتقد 
ناظر  و  عنوان دستگاهی حاکمیتی  به  زیست 
به گونه ای است که افراد را به سمت نگهداری 
از حیوانات وحشی و راه اندازی باغ وحش های 
خصوصی سوق می دهد، می گوید آن پلنگ اهلی 
شده و از یک مجموعه خصوصی گریخته بود 
و امکان زنده گیری اش باال بود. او در گفت وگو 
با »پیام ما« مثال های بسیاری از کشف حیات 
وحش و ارتباط آن به مجموعه های خصوصی 
و باغ وحش ها مطرح می کند و می گوید: »در 
نبود نظارت و پروتکل مشخص، مجموعه های 

اینچنینی با مجوز یا بدون مجوز، در حال انجام 
تخلفی مشابه هستند.«

 نظارت بدون ساز و کار مشخص
او باغ وحش شیراز را مثال می زند که در 
تبلیغات، بزرگترین مرکز زادآوری شیر در دنیا 
و ایران معرفی می شود، در حالی که هیچوقت 
تلفات گونه هایش گزارشی  و  تولد  آمار  درباره 
ندارد که یک  نمی دهد. »هیچ پروتکلی وجود 
توله  و  زادآواری گونه ها  چقدر حق  باغ وحش 
گرفتن از حیوانات را دارد. هیچ سقفی تعریف 
نشده و آنها آزاد هستند. از سوی دیگر در حالی 
که هزینه های نگهداری این حیوانات باالست، 
مجموعه ها ناچارند توله ها را بفروشند. مثال توله 
تومان  میلیون    ۲00 قیمت  به  را  ماهه  سه  ببر 
می فروشند. بنابراین از آنجایی که سازمان هیچ 
ساز و کاری ندارد، با جمعیت زیادی از حیوانات 
متقاضیانی که  جمعیت  همینطور  و  مواجهیم 
توسط شبکه هایی به سمت خرید این حیوانات 

مسیر  این  می شوند.  جذب  نگهداری شان  و 
از سوی  ریل گذاری و هموار است.« کشمیری 
دیگر با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست بعد 
از کشف حیوانات از متخلفان معموال سعی در 
پنهان کاری دارد و موضوع را پیگیری نمی کند، 
از توله شیری صحبت می کند که چندی پیش 
در مرز کشف شد. 9 دی پارسال رییس اداره 
داد که  خبر  سردشت  زیست  محیط  حفاظت 
از  مرزی  هنگ  انتظامی  ماموران  تالش  »با 
خروج یک قالده توله شیر در نقطه صفر مرزی 
این  زمان گفتند وضعیت  آن  جلوگیری شد.« 
توله شیر در ابتدا »بسیار نامناسب« بوده و بعد 
از معاینه و مراقبت های الزم »از لحاظ جسمی 
بهبود یافته و از شرایط مناسبی برخوردار شده 
است«. اما این شیر اکنون کجاست؟ این فعال 
حقوق حیوانات می گوید: »شیر ابتدا در ویالی 
خصوصی یک فرد در ارومیه بود و وضعیت خوبی 
نداشت. بعد از آن به باغ وحش ارومیه سپردند. 
اما هرچه پیگیری می کنم که درباره وضعیتش 

اطالعاتی بدهند، پاسخ دقیقی نمی دهند. در حال 
ندارد.  حاضر مستنداتی درباره این شیر وجود 

مردم هم خبر را فراموش کرده اند.«

هدیه  رعیت،  حسن  وحش  باغ  ببر   
محیط زیست بود

کشمیری چرخه ای که افراد را به سمت خرید 
مجموعه های  راه اندازی  و  وحشی  حیوانات 
خصوصی سوق می دهد را اینطور وصف می کند: 
»فرد ابتدا در آتلیه با تاکسیدرمی حیوانات عکس 
می گیرد. بعد می رود به باغ وحشی مثل صفادشت 
و به حیوانات غذا می دهد و در باغ وحشی مثل 
باراجین توله حیوان وحشی را در آغوش می گیرد 
پول  است.  خوب  چه  می گوید  خودش  با  و 
هم دارد و می تواند می خرد. خیلی راحت و در 
دسترس می شود حیوان خرید.  حتی فردی که 
در خمینی شهر بود کافی بود درخواستی به اداره 
درخواست  و  بدهد  اصفهان  زیست  کل محیط 
نگهداری و پرورش کند، موافقت می کردند و به 

به  دارد.«  ادامه  فرایند  این  می دادند.  مجوز  او 
گفته او پیش از این ببر باغ وحش خصوصی 
حسن رعیت از باغ وحش مشهد تامین شده 
و با نامه محیط زیست استان خراسان رضوی 
به او هدیه شده بود. از سوی دیگر مدتی است 
که بین فعاالن محیط زیست صحبت از فردی در 
بوشهر است که به محیط زیست برای پرورش ببر 
درخواست داده است. »کسب و کارش تجارت و 
صادرات و واردات است و برای تفریح این کار را 
می کند. یکی از افرادی که با در همین چرخه به 
این مرحله رسیده است.« کشمیری حرف هایش 
را اینطور ادامه می دهد: »کسانی که در کار پرورش 
و توله کشی اند، ببر و توله شیر را از صد تا دویست 
بعد  و  می فروشند  متقاضی  به  تومان  میلیون 
خودشان پیگیر مسائل رسیدگی و آموزش این 
حیوان می شوند. همان فروشنده ای که معامله 
دریافت  حیوان،  تربیت  برای  داده،  جوش  را 
ویتامین ها و مکمل غذایی مورد نیاز، دارو و حتی 
در  می شود.  پیش قدم  هم  دامپزشک  معرفی 
مرحله آخر این چرخه اقتصادی، الشه حیوان را 
هم می خرند. تاکسیدرمی شیر 150 تا ۲00 میلیون 
فروخته می شود. این کسب و کار با همان عکس 
و غذادهی شروع شد. در حال حاضر کم نیستند 
افراد ثروتمندی که دوست دارند متفاوت باشند و 
دیگر دنبال گونه خاص سگ نیستند شیر و ببر و 

پلنگ می خرند.«

 یکی در خفا تخلف می کند، یکی با مجوز
حذف  چرخه  در  جایی  هم  پرنده ها  باغ 
کشمیری  علی  دارند.  طبیعت  از  حیوانات 
می گوید فرقی بین ماهیت باغ های پرندگان با 
باغ وحش های خصوصی و غیرمجاز نمی بیند. او 
قوهای فریادکش، فالمینگوها و عروس غازهایی 
که از طبیعت صید می شوند و پشت قفس های 
این مجموعه ها جای می گیرند را مثال می زند 
را  این پرنده ها  و می گوید: »باغ های پرندگان 
از طبیعت سرقت می کنند و با قاچاقچیانی که 
مجموعه خصوصی و بدون مجوز دارند، فرقی 
نمی کنند. باغ پرندگان ایلیا در فریدون کنار سه 
عروس غاز نگهداری می کرد که تعدادش امسال 
به دو پرنده رسیده. این در حالی است که در دو 
سال گذشته تعداد عروس غازی که در طبیعت 
رکورد شده کمتر از شمار انگشتان یک دست 
است. البته این باغ پرندگان مجوز هم ندارد و 
با  و کسی  را جایگزین می کند  پرنده ها  مدام 
آنها کاری ندارد.« او با گفتن این موارد، ادامه 
نظارت  در  حاکمیت  نماینده  »وقتی  می دهد: 
منفعل است راه برای تخلف باز می شود؛ یکی 
در خفا تخلف می کند، یکی با مجوز.« به گفته 
 6 فالمینگو  نگهداری  جریمه   حالی که  در  او 
میلیون تومان است، در باغ پرندگان فریدون کنار 
1۲ فالمینگو وجود دارد که از طبیعت صید شده 
است، بنابراین در چنین فضایی اگر کسی در 
بازخواست  را  کند  نگهداری  حیوانی  خانه اش 
»مورد  می گوید:  دیگر  سوی  از  او  نمی کنند. 
خمینی شهر سروصدا کرد چون یک شیر هم 
داشت اما اگر فقط پرنده داشت چندان مشکلی 
برایش پیش نمی آمد. وضعیت به گونه ای است 
که به نظر می رسد قوانین ناظر بر باغ وحش ها 
را خود گردانندگان و صاحبان باغ وحش ها یا 

نمایندگان آنها می نویسند.«

 علی کشمیری، فعال حقوق حیوانات در گفت وگو با »پیام ما« از مجموعه تخلفاتی که در باغ های پرندگان
 باغ وحش ها و مجموعه های خصوصی رخ می دهد می گوید

راه هموار قاچاق حیوانات وحشی
ببر باغ وحش خصوصی حسن رعیت از باغ وحش مشهد تامین شده و با نامه محیط زیست استان خراسان رضوی به او هدیه شده است
باغ های پرندگان بعضی گونه ها را از طبیعت سرقت می کنند، آنها با قاچاقچیانی که مجموعه خصوصی و بدون مجوز دارند، فرقی نمی کنند

زمینه های قاچاق 
حیات وحش در ایران

قاچاق  محموله های  پراکنده  کشف  شاید 
دهنده  نشان  ایران  های  مرز  در  حیات وحش 
این موضوع باشد. مانند، کشف توله شیر در مرز 
ایران و عراق و کشف محموله قاچاق پرندگان 
به  اما  پاکستان.  و  ایران  مرز  در  مانند کاسکو 
این  روی  بر  نمی توان  نبود شواهد کافی  دلیل 
موضوع بطور قطع نظر داد.  همچنین به دلیل 
تنوع زیستی غنی ایران، حیات وحش کشور چه 
در سطح ملی و چه در سطح بین الملی  یکی 
از اهداف قاچاقچیان هستند. سازمان حفاظت 
محموله های  سال  هر  ایران  زیست  محیط  
از متخلفان  را  ایران  بومی  از جانوران  مختلفی 
کشف و ضبط می کند که در این میان می توان 
گونه های مختلف جانوران را مشاهده کرد. مانند 
کشف اخیر یک توله خرس سیاه توسط اداره کل 
حفاظت محیط  زیست استان کرمان. همچنین 
گاهی اوقات متخلفان به اشتباه خود پی می برند 
به  را  طبیعت  از  شده  دزدیده  حیات وحش  و 
سازمان حفاظت محیط  زیست تحویل می دهند. 
مانند اتفاق اخیر که متخلفان دو توله سیاه گوش 
دو ماهه را به سازمان حفاظت از محیط زیست 
استان اصفهان تحویل دادند. اما یک سوال مهم 
می تواند این باشد که چرا این جانوران از طبیعت 
دالیل  به  حیات وحش  قاچاق  می شوند؟  جدا 
برای  مصرف  مانند،  می گیرد.  صورت  مختلفی 
حیات وحش  اسارت گرفتن  به  یا  و  دارو  غذا، 
در  چه  زمانی که  تا  خانگی.  حیوان  منظور  به 
محصوالت  برای  تقاضا  دنیا  در  چه  و  ایران 
قاچاقچیان  باشد،  داشته  وجود  حیات وحش 
جانوران مورد هدف را از طبیعت جدا می کنند و 
سعی به فروش آنها دارند.  امروزه برای خرید و 
فروش حیات وحش از دو فضا استفاده می شود، 
بازار های حقیقی )فیزیکی( و بازار های مجازی. 
شکل  دو  به  که  )فیزیکی(  حقیقی  بازار های 
فصلی و دائمی فعالیت می کنند، چندصد ساله 
وجود دارند و شکل سنتی این تجارت هستند. 
اما با گسترش اینترنت این تجارت مانند سایر 
کسب و کار ها وارد فضای جدیدی شد. به دلیل 
قابل دسترس و آسان بودن شبکه های اجتماعی 
و سایت های خرید و فروش آگهی های تجارت 
حیات وحش به آسانی و سریع راه خودشان را 
به این فضا باز کردند. چنین بستری شرایط را 
باعث  می تواند  و  آسان کرده  قاچاقچیان  برای 
آن شود که متخلفین بیشتری به فکر تجارت 
با توجه به  حیات وحش در این فضا بیفتند.  
مطالعه اخیر بنده و همکارانم، متوجه آن شدیم 
در  حیات وحش  تجارت  آگهی های  پیک  که 
و  بهار  فصل  در  ایران،  در  اجتماعی  شبکه های 
این   می توان  را  موضوع  این  است.  تابستان 
گونه توجیه کرد که به دلیل شرایط جغرافیایی 
جانوران  فصول  این  در  ایران  هوایی  و  آب   و 
می کنند.  زادآوری  همچنین  و  فعال اند  بیشتر 
این شرایط، فرصت مناسبی را برای قاچاقچیان 
حیات وحش مهیا می کند تا حیات وحش مورد 
اجتماعی  شبکه های  در  و  صید کنند  را  هدف 
مانند، تلگرام و اینستاگرام آگهی کنند. این الگو 
زمانی به احتمال زیاد در بازار حقیقی )فیزیکی( 
هم اتفاق به وقوع می پیوندند و می تواند بازتابی 
از آن را در بازار آزادگان تهران مشاهده کرد. مانند، 
فروش جوجه ی پرندگان بومی ایران و نوزادان 
سنجاب ایرانی در فصل بهار و تابستان در این 
بازار. شایان ذکر است که توله خرس سیاه و دو 
توله سیاه گوش هم در این فصول از طبیعت 
جدا شدند که می تواند سرنوشت خیلی از گونه 
های جانوری طبیعت ایران باشد. با توجه به این 
نتایج سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند 
زمان و منابع بیشتری را در این فصول به برخورد 
حیات وحش  قاچاق  مدیریت  و  متخلفین  با 
اختصاص دهد. متاسفانه به دلیل نبود کار علمی 
موفقیت  انتظار  نمی توان  ایران  در  تخصصی  و 
در مبارزه با قاچاق حیات وحش در این کشور را 
داشت. مطالعات باید در تمام ابعاد این مسئله 
در ایران صورت گیرند. مانند، مطالعات اجتماعی 
برای شناسایی اهداف و نگرش مصرف کنندگان 
و  اجتماعی  شرایط  بررسی  یا  و  تجارت  این 
اقتصادی قاچاقچیان. دانستن دقیق این موارد 
می تواند کمک بزرگی کند به یافتن روش ها و 
راهکار هایی برای تغییر رفتار جامعه در خصوص 
قاچاق حیات وحش در ایران. همچنین، انجام 
مطالعات بوم شناسی بر روی حیات وحش ایران 
برای درک بهتر اندازه جمعیت های حیات وحش 
ایران می تواند راهکار هایی را جلو روی ما بگذارد 
تا قوانین دقیق تر و بهتری را برای برداشت پایدار 
از حیات وحش ارائه دهیم. به عنوان مثال ارائه 
یک فهرست ملی مانند فهرست سرخ اتحادیه 
بین الملی حفاظت از طبیعت برای حیات وحش 
زیرا  باشد.  کننده  کمک  می تواند  ایران  بومی 
وضعیت  دنیا  کل  در  گونه  یک  است  ممکن 
مناسبی داشته باشد اما در ایران جمعیت آن 
گونه آسیب پذیر باشد، مانند سنجاب ایرانی.  به 
احتمال زیاد قاچاق حیات وحش می تواند یکی از 
مهم ترین تهدیدات حیات وحش ایران باشد. اما 
به دلیل نبود اطالعات علمی و تخصصی نمی توان 
برنامه ریزی دقیق برای مدیریت این تهدید در 
کشور انجام داد. همچنین نمی توان بدون آزمون 
و بررسی دقیق یک سری حدسیات، هر چند 
ساده، راهکار مدیریتی ارائه کرد. بنابراین، جایگاه 
خالی کار علمی و تخصصی بر روی این موضوع 

مهم در ایران حس می شود.

هیچ پروتکلی وجود ندارد که یک 
باغ وحش چقدر حق زادآواری 

گونه ها و توله گرفتن از حیوانات 
را دارد. از سوی دیگر در حالی که 
هزینه های نگهداری این حیوانات 

باالست، مجموعه ها ناچارند 
توله ها را بفروشند. مثال توله ببر 

سه ماهه را به قیمت ۲00 میلیون  
تومان می فروشند. با جمعیت 
زیادی از حیوانات مواجهیم و 

همینطور جمعیت متقاضیانی که 
توسط شبکه هایی به سمت خرید 

این حیوانات و نگهداری شان 
جذب می شوند. این مسیر 

ریل گذاری و هموار است

|پیام ما|باغ وحش خانگی خمینی شهر با »یک شیر و 64 پرنده کمیاب« فقط یکی از مجموعه های غیرمجاز حیوانات است که لو رفته و همه از 
آن باخبر شده اند. یکی از فعاالن حقوق حیوانات می گوید، منفعل بودن سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه دستگاه ناظر بر فعالیت این 
مجموعه ها باعث شده تقاضا برای نگهداری از حیوانات وحشی و تعداد باغ وحش های خصوصی بیشتر شود. اینها در حالی است که سرنوشت 
حیوانات این باغ وحش ها و آمار تولد و مرگ و میر گونه هایشان -درست مانند مجموعه های مجاز- نامشخص است و سازمان محیط زیست 
هم اطالعات دقیقی از آنها ندارد یا دست کم منتشر نمی کند. نمونه این روند را می توان در باغ وحش مشهور حسن میرکاظمی مشهور به »حسن 
رعیت«، دستیار بابک زنجانی دید که از سه سال پیش که خبر آمد او را با »17 ببر« دستگیر کرده اند، خبری از این مجموعه نیست. باغ خصوصی 
خمینی شهر هم، که اواخر فروردین امسال کشف شده، وضعیتی مشابه دارد؛ ماده شیر آفریقایی را به باغ وحش صفه منتقل کرده اند؛ مجموعه ای 

که در وعده های انتخاباتی اعضای شورای شهر اصفهان قرار بر تعطیلی آن بود. پرنده ها هم هنوز در این باغ خصوصی نگهداری می شوند.

کشمیری چرخه ای که افراد را به 
سمت خرید حیوانات وحشی و 

راه اندازی مجموعه های خصوصی 
سوق می دهد را اینطور وصف 
می کند: فرد ابتدا در آتلیه با 

تاکسیدرمی حیوانات عکس 
می گیرد. بعد می رود به باغ 
وحشی مثل صفادشت و به 

حیوانات غذا می دهد و در باغ 
وحشی مثل باراجین توله حیوان 
وحشی را در آغوش می گیرد و با 
خودش می گوید چه خوب است. 
پول هم دارد و می تواند می خرد. 

خیلی راحت و در دسترس 
می شود حیوان خرید

|  
هر

 م
 |

زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست 
این  در  لک  لک  آشیانه   1۷ گفت:  شوشتر 
شهرستان با اجرای طرح پایش سرشماری 

است. شده 
مهدی زمانپور افزود: در برنامه پایش امسال 
1۷ آشیانه لک لک سفید در حوزه استحفاظی 
شهرستان شوشتر شناسایی  شده و این میان 
آشیانه  هفت  بودن  دارا  با  عرب حسن  شهر 
بیشترین تعداد آشیانه را به خود اختصاص 

داده است.
عرب حسن،  شهر  بر  عالوه  کرد:  اضافه  او 
روستاهای زهوآباد، لنگر، زبیدی، شیلی بزرگ، 
حسام آباد، بنه ملکی، دیلم جدید، سید عنایت 
و شعیب نبی از دیگر روستاهای دارای آشیانه 

لک لک در شهرستان شوشتر هستند.
و  سرشماری  اهمیت  به  اشاره  با  زمانپور 
حفاظت از آشیانه های لک لک سفید به عنوان 
کمیاب  جوجه آور  و  شده  حمایت  یک گونه 
»حاجی  یا  سفید  لک لک  کشور، گفت:  در 
زمستان گذران  مهاجر  گونه های  از  لک لک« 
پرندگان  بزرگترین  زمره  در  و  خوزستان 
بال آن  و  پر  کنارآبزی است که رنگ آمیزی 
به گونه ای است که از سایر پرندگان سفید، 
به  و  هم شکل  ماده  و  نر  و  می شود  متمایز 

می شوند. دیده  سفید  و  سیاه  رنگ های 
مطلوب  شرایط  به  توجه  با  او،  گفته  به 
میکروتاالب ها  وجود  جمله  از  زیستگاهی 

این  حوزه  در  دز  و  رودخانه های کارون  و 
با ساخت  این گونه  از  شهرستان جمعیتی 
و  روستاها  دل  در  جوجه آوری  و  آشیانه 
نزدیک به جوامع محلی به دلیل انسان گرا 
بودن، تبدیل به گونه های مقیم این مناطق 

شده اند.
اداره کل حفاظت  روابط عمومی  به گزارش 
اخیر  روزهای  در  زیست خوزستان،  محیط 
بر جابه جایی  دادگاه شوشتر مبنی  رای  نیز 
توابع  از  دکل مخابراتی در شهر عرب حسن 
مالکیت  وجود  دلیل  به  شوشتر  شهرستان 
با رضایت مالک لغو شد.  خصوصی زمین، 
خصوصی  ملک  در  مخابراتی که  دکل  این 
به  حکم  داستانی  رای  با  و  داشت  قرار 

همکاری  با  بود  شده  صادر  آن  جابه جایی 
خاطر  به  زمین،  مالک  و  مخابرات  شرکت 
ابقا  خود  محل  در  لک لک ها  آشیانه  وجود 
به  آشیانه  دو  مذکور  دکل  این  روی  شد. 
صورت دو طبقه ایجاد شده که هرساله در 
جوجه آوری  شاهد  تابستان  و  بهار  فصل 

هستیم. آشیانه ها  این  در  لک لک ها 
باغ قدیمی لک لک ها در روستای بن جعفر 
و  زیستگاه ها  از  یکی  نیز  دزفول  شهرستان 
محل های النه گذاری و جوجه آوری لک لک 
به شمار می آید که از حدود نیم قرن پیش 

است. بوده  لک لک ها  این  زیستگاه 
شمال  در  دزفول  و  شوشتر  شهرستان های 

دارند. قرار  خوزستان 

 سرشماری 17 آشیانه لک لک  در شوشتر
زیستگاه

برداشت بی رویه آب با 
هدف تامین آب مورد نیاز 
برای فضای سبز، شرب و 

کشاورزی تاالب بین المللی 
زریبار مریوان را تهدید می کند

 استقرار رویکرد زیست بومی 
در طرح حفاظت از تاالب های ایران

از  حفاظت  طرح  هماهنگ کننده  مسئول 
تاالب های ایران در سازمان حفاظت محیط 
زیست بومی  رویکرد  استقرار  گفت:  زیست 
پروژه  قالب  در  ایران  تاالب های  حفاظت 
زیست کشور  بین سازمان محیط  مشترک 
دنبال  متحد  ملل  سازمان  توسعه  برنامه  و 
می شود.به گزارش ایرنا، یوسف علی احمدی 
در نشست مرور برنامه مدیریت جامع تاالب 
عنوان کرد: طرح حفاظت  زریبار  بین المللی 
تاالب های ایران پروژه مشترک بین سازمان 
توسعه  برنامه  و  زیست  محیط  حفاظت 
تاالب  جامع  برنامه  در  است.  ملل  سازمان 
دستگاه های  و  ذینفعان  زریبار  بین المللی 
این  نمایندگان  و  شده  مشخص  ذیربط 
در  الزم  اقدامات  اجرای  برای  دستگاه ها 
دستگاه  از  باید  تاالب  این  حفظ  راستای 

اخذ کنند. را  الزم  اعتبارات  خود  مرکزی 
 او یادآور شد: برنامه مدیریت جامع تاالب 
مصوبه  و  است  باالدستی  سند  یک  زریبار 
آن  مفاد  و  دارد  را  برنامه ریزی  شورای 
اینکه  بیان  با  است.علی احمدی  الزم االجرا 
تاالب زریبار نسبت به سایر تاالب های کشور 
وضعیت بهتری دارد، گفت: به دنبال ایجاد 
حفاظت  در  ها  دستگاه  مشارکت  تقویت  و 
این تاالب هستیم که با تحقق این مهم به 

رسید. خواهیم  تعیین شده  اهداف 

طبیعی  زیست  محیط  معاون  همچنین 
محیط  حفاظت  کل  اداره  زیستی  تنوع  و 
زیست کردستان هم در این نشست از جمله 
مردم  مشارکت  را کسب  طرح  این  اهداف 
خواند  تاالب ها  حفظ  و  نگهداری  در  محلی 
و اضافه کرد: تاالب بین المللی زریبار مریوان 
مشکالت خاص خود را دارد و در حال حاضر 
هدف  با  حوزه  این  از  آب  بی رویه  برداشت 
تامین آب مورد نیاز برای فضای سبز، شرب 

را تهدید می کند. و کشاورزی آن 
او ادامه داد: باید طرح هایی تدوین و اجرایی 
برداشت  و  فضای سبز  آب  تامین  شود که 
به  زریبار  تاالب  از  شرب  و  برای کشاورزی 
حداقل برسد و این مهم به سمت سد گاران 
هدایت شود. معاون محیط زیست طبیعی 
زریبار  تاالب  حقابه  تامین  بر  کردستان 
 95 از  بیش  هم اکنون  و گفت:  تاکید کرد 
درصد فاضالب وارد شده به تاالب زریبار به 

است. شده  هدایت  مریوان  تصفیه خانه 
دریاچه بین المللی زریبار مریوان دارای یک 
هزار و ۲00 هکتار نیزار، سه هزار و 400 هکتار 
پناهگاه حیات وحش و ۲ هزار و ۳00 هکتار 
تاالب است و هفتمین تاالب ثبت شده ایران 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی در کنوانسیون 
بین المللی رامسر است که فرآیند ثبت آن از 

یک دهه پیش آغاز شده بود.

اقلیم

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |

1ادامه از صفحۀ

کشف الشه نهنگ در سواحل بریس دشتیاری
دشتیاری  شهرستان  شیالت  اداره  مسئول 
درباره جزئیات کشف الشه نهنگی در ساحل 
بریس گفت: صبح دوشنبه این موضوع توسط 
درباره  اعالم شد و تحقیقات  ما  به  محلی ها 
علت مرگ این موجود عظیم الجثه ادامه دارد.

داد:  توضیح  ایرنا  به  سعیدی  بابک 
به ما اعالم کردند که الشه  صیادان محلی 
ساحل  سمت  به  امواج  توسط  نهنگ  یک 
به  را  موضوع  هم  ما  و  می شود  آورده 
سازمان محیط زیست و تحقیقات شیالتی 

آب های دور اعالم کردیم. حوالی ساعت 11 
به سمت  قدیم  بازار  در حوالی  صبح الشه 
به ِگل  و  رسید  ساحل  به  رودیک  پاسگاه 
مشخص  رفتیم که  محل  به  ما  و  نشست 
اساس  بر  و  ندارد  جان  )نهنگ(  وال  شد 

شواهد نیز متوجه شدیم که از مرگش چند 
می گذرد. روزی 

ادامه  دشتیاری  شهرستان  مسئول شیالت 
کمی  نیز  زیست  محیط  کارشناسان  داد: 
پس از حضور ما به محل آمدند و تحقیقات 
خود را انجام دادند، کارهای تحقیقاتی شان 
از  اما  داشت  ادامه  دوشنبه  عصر  تا  نیز 

می کردند  بازی  الشه  با  امواج  که  آنجایی 
کمی از کارها ماند و همچنان نیز الشه در 

است. ساحل 
مشخص  برای  بررسی ها  کرد:  تصریح  او 
شدن علت مرگ ادامه دارد و در نهایت اگر 
الشه کاربردی برایشان نداشته باشد دفنش 

می کنند.
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اداره کل  سرپرست  ادیب زاده،  مرتضی 
موزه های کشور در صفحه شخصی اینستاگرام 
بود:   نوشته  این حراجی،  به  خود در واکنش 
»هیچ گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه های 
صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث  وزارت 
است.  نشده  صادر  ملی  حراج  برای  دستی 
 با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج 
آن ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده 561 
مجازات اسالمی جرم محسوب خواهد شد.« 
ارشاد  »از  می گویند،  حراجی  مسووالن  اما 
مجوز گرفته اند و این مساله نشان می دهد که 
این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت داشته 
است.« وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم با 
از  زیرمجموعه ای  ملی  حراج  اینکه  بر  تاکید 
این وزارتخانه است، در عین حال پاسخگویی 

میراث  به  متعلق  که  آثاری  ارائه  درباره ی 
فرهنگی است را متوجه وزارت میراث فرهنگی 

می گوید. دیگری  چیز  قانون  اما  می داند. 
الحاق  اساسی،  قانون   1۳8 اصل  استناد  به 
مدیریت،  آیین  نامه   ۲9 ماده  به   »۲ »تبصره 
و  مالکان  از  حمایت  و  نظارت  ساماندهی، 
منقول  تاریخی  ـ  فرهنگی  اموال  دارندگان 
فعالیت های  و  برنامه ها  مجوز  »صدور  مجاز، 
مربوط به برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و 
مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش 
ارتباط  نقاشی،  شامل  تجسمی  هنری  آثار 
از  که  مجسمه سازی  و  عکاسی  تصویری، 
نگذشته  100 سال  از  بیش  آن ها  تولید  زمان 
باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. 
حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و 

ماده  نیست.« همچنین مطابق  نفایس ملی 
561 قانون مجازات اسالمی هرگونه اقدام به 
خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور، 
نیانجامد، قاچاق  به خارج کردن آن  هر چند 
استرداد  عالوه بر  مرتکب،  و  شده  محسوب 
اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت 
اموال موضوع  برابر قیمت  دو  جریمه معادل 

می شود. محکوم  قاچاق 
همچنین، براساس ماده هفدهم قانون میراث 
ملی، کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه 
را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل 
اجازه کرده باشند. همچنین خارج کردن آن ها 
اگر  و  باشد  باید  دولت  اجازه  به  مملکت  از 
کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن 
برآید  آمده،  ملی  آثار  فهرست  در  اشیایی که 

اشیاء مزبور ضبط دولت می شود.
با  ملی«  »حراج  رویداد  ایسنا،  گزارش  به 
خود  دوره ی  هفتمین  در  آثاری که  به  توجه 
ارائه کرده، وزارت خانه های متعددی از جمله 
صمت )با توجه به حضور فرش در این رویداد 
وزارت  در  ایران  فرش  ملی  مرکز  استقرار  و 
صمت(، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
و  دستی  صنایع  حضور  به  توجه  )با  دستی 
این  ارتباط  و  رویداد  این  در  سنتی  هنرهای 
نهایت  در  و  فرهنگی(  میراث  وزارت  با  حوزه 
به  توجه  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
برای  ارشاد  سوی  از  مجوز  صدور  انحصار 

می کند. خود  متوجه  را  حراجی ها  برگزاری 
انتقادهایی که اما اخیرا وارد شده، بیشتر به 
ارگان ها مرتبط است  ناهماهنگی میان  بحث 
میراث  ـ  وزارتخانه ها  برخی  نقش  اینکه  و 
و  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
همچنین وزارت صمت ـ در این راستا نادیده 

است. شده  گرفته 
با این همه وزارت میراث فرهنگی اعالم کرده 
هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این 
حال  در  موضوع  و  نشده  صادر  وزارت خانه 
بررسی است.« آنها هشدار داده اند، »با توجه 
به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن ها از 
کشور ممنوع بوده و برابر با ماده 561 مجازات 

می شود.« محسوب  جرم  اسالمی 
انجمن  عضو  و  پژوهشگر  احراری،  عبدهللا 
»این  می گوید:  ایسنا  به  ایران،  فرش  علمی 
از  خیلی  مثل  اما  می شود،  اجرا  رویداد 
رویدادها نیست که با قاعده، ضابطه و اعتماد 
رویدادهایی  وجود  می شوند.  برگزار  نسبی 
نیست  بد  ایران  در  ملی«  »حراج  جنس  از 
ذاتا کار خوبی محسوب می شود.  نظرم  به  و 
مشکلی که وجود دارد این است که در ایران 
متأسفانه برای این رویداد ساز و کار درستی 
وجود ندارد. نه تشکیالت ضابطه مندی وجود 
دارد و نه اساسا اعتمادی به این رویدادها در 

دارد.« وجود  کشور 
چنین  »مجموعا  می دهد:  ادامه  او 
رویدادهایی خوب هستند، ولی در کشور ما 
اگر هم اجرا شده، با اما و اگرهای بسیاری 

است.« بوده  همراه 
یک  وجود  لزوم  به  اشاره  با  این کارشناس 
سازمان مقتدر در این زمینه می گوید: »افراد 
متولی نیامده اند از مجموعه ای که به این آثار 
تا  دریافت کنند  مجوز  هویت بخشی کرده اند، 
داشته  نظارت کامل  بتواند  نیز  مجموعه  این 
از این رویداد استقبال می شود  باشد. زمانی 
کننده حراج، یک جایگاه  برگزار  که مجموعه 

باشد.« داشته  قانونی 
اضافه  فرش  علمی  انجمن  پیوسته  عضو 
می کند: »چون این جایگاه قانونی وجود ندارد 
و اگر هم هست، شفاف نیست و تالشی هم 
ملی  مرکز  فرهنگی چه  میراث  نشده که چه 
از  از طرفی  و  آن مشروعیت دهند  به  فرش 
پیشکسوتان این حوزه نیز حمایتی نشده، به 

است.« نرسیده  خوبی  نتیجه 
او درباره تاثیرات منفی ناهماهنگی وزارتخانه ها 

دارد:  اعتقاد  چنین  ملی،  حراج  برگزاری  بر 
مانند  وزارت خانه ها  نبودن  هماهنگ  »سابقه 
میراث فرهنگی و ارشاد تنها به حراج ملی باز 
آن  برای  متعددی  مثال های  بلکه  نمی گردد؛ 
وجود دارد. این تناقض همواره وجود داشته و 
نمونه های زیادی برای آن وجود دارد. در یک 
خودش  فرهنگی  میراث  وزارت  بخش هایی 
صنعت،  بخش هایی  یک  می کند،  دخیل  را 
حتی  بخش هایی  یک  و  تجارت  و  معدن 

ارشاد.«
او ادامه داد: »در واقع هرجا که حراجی برگزار 
شده، از طریق البی گری در داخل ارشاد بوده و 
صرفا با یک وزارت خانه همکاری صورت گرفته 
است و دستگاه های دیگر به یاد حاشیه هایی 
همکاری  ترسیده اند که  اصال  دارد،  وجود  که 
کنند و دخالتی نکرده اند. چون اینجا سکوت 
اصلی  نفع  ذی  افرادی که  طبیعتا  می کنند، 
می گیرند  دستور  اصلی  سازمان  از  هستند، 
این  این هستیم که  ترتیب شاهد  این  به  و 
و  می شود  برگزار  ضعیفی  طریق  به  رویداد 
سر  آثار  اصالت  بحث  در  است  ممکن  حتی 

برود.« نیز کاله  عده ای 
این  به  پاسخ  در  همچنین  کارشناس  این 
وزارتخانه  یک  است صرفا  بهتر  آیا  سوال که 
متولی صدور مجوز باشد یا خیر؟ گفت: »بله 
بحث  یک  ملی  حراج  چون  می کنم  فکر  و 
تجاری است، وزارت صمت باید در رأس همه 
وزارت خانه ها قرار گیرد. حراجی یک نمایشگاه 
و تجارت است و به نظر من صمت یا میراث 
وزارت  و  باشند  آن  متولی  باید  فرهنگی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به نظر می رسد که در 

ندارد.« ویژه ای  جایگاه  میان  این 
و  فیلم  یا  سینما  حوزه  »اگر  داد:  ادامه  او 
مستند بود، باید ارشاد در رأس صدور مجوز 
هنرهای  ما  بحث  وقتی  اما  می گرفت؛  قرار 
سنتی و صنایع دستی است، به نظر می رسد 
فرهنگی، گردشگری  میراث  وزارت  حق  این 
آن وزارت صمت  و در راس  و صنایع دستی 

باشد.«
اساسا  که  سوال  این  به  انتها  در  احراری 
رویدادهایی از جنس »حراج ملی« با حضور 
و  دستی  صنایع  حوزه  با  مرتبط  آثار  داشتن 
این  جایگاه  بهبود  به  چقدر  سنتی  هنرهای 
من  نظر  »به  می گوید:  می کند،  حوزه کمک 
مفهوم  این  با  حراجی  دارد.  اهمیت  خیلی 
را برگزار می کنید  که شما یک رویداد هنری 
با مفهوم عام حراجی متفاوت است. قیمت 
می شود.  مشخص  حراجی  در  آثار  برخی 
و  به صنایع دستی  افراد  آن  در  رویدادی که 
افراد  دید  باید  و  باشند  داشته  عالقه  فرش 
و  خواهند کرد  پرداخت  پول  آن  برای  چقدر 
که  داشت  خواهند  حضور  عده ای  بنابراین 
می دانند که  دیگر  طرف  از  و  دارند  شناخت 
که  هستند  نفر  چند  نیز  رویداد  این  پشت 

دارند.« دیدگاه 
اینکه  بر  عالوه  رویداد  »این  داد:  ادامه  او 
به  می دهد،  نشان  را  دستی  صنایع  جایگاه 
گردش آثار فاخر این حوزه نیز کمک می کند.«

وزارت میراث می گوید هیچ مجوزی برای حراج ملی آثار هنر کالسیک و اسالمی صادر نکرده است

 پس لرزه های حراج ملی
عبدهللا احراری، پژوهشگر و عضو انجمن علمی فرش ایران: سابقه هماهنگ نبودن وزارت خانه ها 
مانند میراث فرهنگی و ارشاد تنها به حراج ملی باز نمی گردد

تجلیل از چهره های ماندگار 
میراث فرهنگی ایران

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
میراث فرهنگی  مفاخر  نکوداشت  »نخستین 
کشور« را چهاردهم تیر ماه 1401 برگزار می کند.
به  گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
میراث   مفاخر  نکوداشت  نخستین  در  دستی، 
فرهنگی کشور که روز چهاردهم تیرماه 1401 برگزار 
می شود از 1۲ چهره شاخص و اثرگذار در حوزه 
میراث فرهنگی کشور که در حفظ، احیا و مرمت 
میراث فرهنگی و نیز آموزش علمی و عملی به 
کردند،  ارائه  شایانی  خدمات  جوان،  نسل های 

تجلیل و قدردانی می شود.
و  تکریم  فرهنگ  تعمیق  هدف  با  مراسم  این 
بزرگداشت مفاخر به عنوان میراثی گرانبها برای 
کردن  مردمی  نهضت  ترویج  بعد،  نسل های 
عمومی  افکار  توجه  جلب  و  فرهنگی  میراث  
میراث   وزیر  حضور  با  میراثی  سواد  ارتقای  به 
و  اساتید  و صنایع دستی،  فرهنگی، گردشگری 
چهره های موثر و مدیران حوزه میراث  فرهنگی 
از تمبر  برگزار می شود.در این مراسم همچنین 
یادبود نخستین نکوداشت مفاخر میراث فرهنگی 
وزیر  ضرغامی  هللا  سیدعزت  امضای  با  کشور 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و علی 
میراث فرهنگی  معاون  و  وزیر  قائم مقام  دارابی 
می شود. رونمایی  میراث فرهنگی،  مفاخر  و  کشور 

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران:

عملکرد قرارگاه 
اجتماعی شهرداری 
رضایت بخش نیست

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران اعالم کرد 
تهران  شهرداری  اجتماعی  قرارگاه  عملکرد  که 
رضایت بخش نیست و مبارزه مواد مخدر نیازمند 
است. اجتماعی  و  فرهنگی  مناسب  بسترهای 
اشاره  با  نجفی  نجفی  سوده  ایسنا،  به گزارش 
ارائه شده در سال  اینکه بر اساس آمارهای  به 
گذشته حدود ۲ میلیون و 80۲ هزار و 800 نفر 
مصرف کننده مستمر و یک میلیون و 600 هزار نفر 
مصرف کننده غیرمستمر وجود دارد، گفت: آمار به 
معنای این است که یعنی 4 میلیون و 400 هزار 
نفر مصرف کننده مستمر و غیرمستمر مواد مخدر 

در کشور داریم. او افزود: 
نجفی با تاکید بر اینکه افراد به دلیل مشکالت 
فرهنگی گرفتار  و  اجتماعی  روانی،  و  زیستی 
مواد مخدر می شوند و بعد از فرآیند معیوب ، 
و  می کنند  تولید  باز  را  شدید تر  عوارض 
نیروی مولد و سازنده جامعه را به یک نقطه 
»هزینه بر« مبدل می سازند، عنوان کرد: امروز 
برد که  نام  توان  می  جهان  در  کشوری  کمتر 
نمی شود.  مصرف  و  عرضه  آن  در  مخدر  مواد 
در  ابتدا  از  که  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
معرض ابعاد مختلف توطئه از سوی دشمنان 
بوده است از این امر مستثنی نیست.به گفته 
شهرداری  اجتماعی  قرارگاه  تشکیل  نجفی، 
تهران با حضور سایر نهادهای مربوطه در حوزه 
مشکالت  و  مسائل  و  بررسی  برای  اجتماعی 
شهرداری  محوریت  با  تهران  شهر  اجتماعی 
اقدامی مناسب است اما عملکرد این قرارگاه 
که بیشتر معطوف به جمع آوری معتادان شده 

نیست. بخش  رضایت  است 
او افزود: قرارگاه اجتماعی در وهله اول با برگزاری 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر 
نسبت به ابتال به اعتیاد پیشگیری کند. در مرحله 
دوم باید نسبت به جمع آوری معتادان در سطح 
شهر اقدام نمایند و برنامه های ایجابی نیز برای 
آن داشته باشد. جمع آوری معتادان و نگهداری 
اعتیاد  مشکل  عالج  بهبود،  برای  مراکز  در  آنها 
آنکه  بدون  این روش  و  نیست  تهران  در شهر 
داشته  اعتیاد  درمان  بعد  در  مطلوبی  خروجی 

باشد بیشتر هزینه زا است.

 مدیرعامل سازمان میادین میوه 
و تره بار شهرداری تهران:

 کاهش 24 درصدی 
فروش به دلیل کاهش 

قدرت خرید مردم
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار با اشاره 
به این که براساس اعالم دستگاه های متولی به 
دلیل کاهش قدرت خرید مردم در سال گذشته 
کاهش ۲4 درصدی فروش را داشته ایم، گفت: 
این در حالیست که در میادین میوه و تره بار عرضه 
میوه هفت درصد و عرضه کاالهای اساسی 15.6 

درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، ایوب فصاحت در جلسه شورای 
شهر تهران در ارائه گزارشی از سازمان میادین میوه 
و تره بار شهر تهران گفت: پوشش 64 درصدی 
مردم تهران از ارائه خدمات سازمان میادین اتفاق 
افتاده و اختالف میانگین قیمت محصوالت عرضه 
شده در میادین با سطح بازار شهر تهران در کف 
قیمت محصوالت اساسی به گونه ای بوده است 
که ۲۳00 میلیارد تومان در سال گذشته به اقتصاد 
مردم تهران کمک شده است و سهم ۳0 درصدی 
به صورت متوسط اختالف قیمت میان محصوالت 
عرضه شده در میادین میوه و تره بار و سطح بازار 

شهر تهران مشاهده می شود.

احراری: حراج ملی یک بحث 
تجاری است، وزارت صمت باید 
در رأس همه وزارت خانه ها قرار 
گیرد. حراجی یک نمایشگاه و 
تجارت است و به نظر من صمت 
یا میراث فرهنگی باید متولی آن 
باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به نظر می رسد که در این 
میان جایگاه ویژه ای ندارد

در حالی که هفتمین دوره حراج ملی ایران در حوزه هنر کالسیک و اسالمی شامگاه جمعه )سوم تیرماه( با اجرای زهرا محمودوند در خانه 
همایش برگزار شد، حواشی آن همچنان ادامه دارد.

هفتمین دوره حراج ملی ایران درحالی با فروش 42 میلیارد و 424 میلیون تومان به کار خود پایان داد که در کنار ابهامات مطرح شده نسبت 
به مشکالت اصالت سنجی آثار، نقش کم رنگ برخی وزارتخانه ها انتقادهایی را متوجه متولیان این رویداد و ساز و کار دریافت مجوز کرده است.

|  
سنا

 ای
 |

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابر رای شماره 1۳9960۳1909100۳45۷-1۳99/1۲/1۲ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خانم رفعت دوستکی  فرزند داراب بشماره شناسنامه 
6069555۲95 صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲9۳ متر مربع پالک - فرعی 
از50- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 18فرعی از 50- اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد خریداری از 
مالک رسمی آقای مجید ابراهیمی که طی سند رسمی به آقای ماشالله مالیی انتقال قطعی نموده است 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۳/۲5– تاریخ انتشارنوبت دوم : 1401/04/08

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  1۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
موضوع  اول  شماره140160۳19091000196-1401/0۲/۲0هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عیسی محسنی نسب  فرزند ایرقلی 
بشماره شناسنامه 104صادره ازدرششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳9۷.65متر مربع پالک - فرعی 
از پالک 46 اصلی قطعه یک بخش 45کرمان  واقع در شهرک  از46- اصلی مفروز و مجزی شده 
به منظور اطالع عموم  بلوچ محرزگردیده است.لذا  اقای علی قصری  از مالک رسمی  نارنج خریداری 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۳/۲5– تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/04/08

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

فراخوان مناقصات عمومی 1 مرحله ای 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1401/04/11
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 1401/04/21

تاریخ بازگشایی پاكات :  1401/04/22
نوع تضمین: تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای الف 

،ب،پ،ج،چ و ح ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی )شماره 123402/ت 50659ه مورخ 94/09/22 می باشد. 
فیش واریزی نقدی بحساب سپرده   4067063707760765- تمرکز وجوه سپرده  نزد بانک ملی مرکزی می باشد

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات و مراحل بعد از آن از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند .
محل تحویل پاكت الف:

ایالم – بلوار مدرس –اداره كل راهداری و  حمل و نقل جاده ای استان ایالم –واحد دبیر خانه 
جهت دریافت  اطالعات  مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir , مراجعه نمایید .

تلفن تماس08433362922- 08433330195-08433338400 –اداره پیمان و رسیدگی      فاکس 3341638
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم 

رشته مورد نیازمبلغ تضمین-ریالبرآوردمدت اجراموضوع مناقصهشماره مناقصه

اصالح نقاط حادثه خیز 8۳/401/66
محور زرنه سومار

راه و ترابری۳۳0،1۷0،۳۲۳،4۳11،508،516،1۷1ماه

تکمیل ساختمان 8۳/401/6۷
راهداری آبدانان

ساختمان و ابنیه5۷،95۲،6۷۲،086۳9۷،6۳۳،604ماه

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 
 1389 مدل  سفید-روغنی   8/1
ص   766 انتظامی  شماره 
موتور  شماره  به   49 ایران   38

12489109722 و شماره شاسی 
 NAAM01CA6AR526656
مفقود  احسانی  محمد  نام  به 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ  و  کمپانی  سند 
کارت  و  سبز)شناسنامه( 
مدل  پژوپارس  خودروسواری 
شماره  به  خاکستری  رنگ  به   81
22828104745وشماره  موتور 

ره  شما 8و 1 8 0 5 1 8 1 سی شا
پالک 59ل497ایران 16به نام 
مفقود  مرادی  اله  امیرحسام 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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»خوس دوزی« بوشهر مهر اصالت جهانی گرفت
رویداد داوری مهر اصالت جهانی از مهم ترین 
در  که  دنیاست  دستی  صنایع  رویدادهای 
در  بوشهر  صنایع دستی  آن،  دوره  هشتمین 
مهر  دریافت  به  موفق  خوس دوزی  رشته 

شد. اصالت 
اداره کل  روابط عمومی  ایرنا،  به گزارش 

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
لیال  از  نقل  به  سه شنبه  روز  بوشهر  استان 
 ۳1 بین  از  دوره  این  در  اعالم کرد:  رحیمی 
شده  منتخب  استان   1۲ کشور،  استان 
از  حسینی«  »منیژه  که  کردند  شرکت  و 
رشته  در  بوشهر،  استان  جم  شهرستان 

اصالت  مهر  دریافت  به  موفق  خوس دوزی 
شد. جهانی 

از  یکی  اصالت  مهر  داوری  بیان کرد:  او 
حوزه  در  دنیا  مهم  رویدادهای  مهم ترین 
صنایع دستی است که این دوره در کشور 
ازبکستان با حضور کشورهای غرب آسیا 

شد. برگزار 
مهر  بررسی  معیارهای  کرد:  عنوان  رحیمی 
قابلیت  و  اصالت  کیفیت،  هویت،  اصالت، 
از  بوشهر  خوس دوزی  است که  انبوه  تولید 

بود. برخوردار  فاکتورها  این  تمامی 
میراث  کل  اداره  صنایع دستی  معاون 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اهدای صنعتگر هم  با  اثر  این  بوشهر گفت: 
استانی به موزه ازبکستان، در زمان حاضر در 

می شود. نگهداری  بخارا  موزه 
خوس دوزی از هنرهای بومی استان بوشهر 
رنگ  نقره ای  و  طالیی  نوارهای  با  است که 
دوخته  توری  پارچه های  روی  نقش   هایی 
می شود، نقش های کار شده در این رشته به 
شکل ذهنی و هندسی  است و بیشتر برای 
در  و  دارد  توری کاربرد  شال های  در  تزیین 
مراسم جشن و اعیاد مذهبی، مورد استفاده 

می گیرد. قرار 
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 مجلس تحقیق و تفحص از »نحوه انتقال آب بین حوضه ای توسط وزارت نیرو« را تصویب کرد 

 »آب« دردام  منطقه گرایی
 دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران در گفت وگو با »پیام ما«: به جای دخالت های رسمی و استفاده از زور 

مدیریت آب را به مردم بسپاریم

نماینده مردم شهرکرد: شبکه 
پرقدرت مافیایی سودجو، 

توسعه متوازن مناطق مختلف 
کشور را برهم زده و با تاثیر 

مستقیم و یا غیرمستقیم نقش 
جدی در تصویب برخی از این 

انتقال  های آب داشته است. 
وزارت نیرو در پاسخ به عدم 

رعایت این مالحظات صرفا به 
دو مصداق از انتقال  های آب 

پرداخته و با استنادهای ضد و 
نقیض و خالف واقع نشان داده 
که فشارهای سیاسی حاکم بر 

مالحظات علمی است

دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران: 
متاسفانه مرکز امور اجتماعی در 

وزارت نیرو حذف شده است و ما 
برای اینکه این خالء جبران شود 

به کمک اندیشکده تدبیر آب و 
انجمن جامعه شناسی ایران این 
مساله را در نشست هایی دنبال 

کرده و می کنیم

به دنبال شهادت جواد غالمی، 
فرمانده فقید یگان حفاظت منابع 
طبیعی شهرستان چناران، انجمن 

علمی جنگلبانی ایران با صدور 
نامه ای به رئیس قوه قضاییه، از 
ریاست دستگاه قضا درخواست 

کرد که قوانین و مجازات های 
شدیدتر و بازدارنده تری برای 

مقابله با متجاوزان منابع طبیعی 
اعمال شود

نماینده مردم خمینی شهر: 
شفاف سازی و قانون مداری 
شعار مردم اصفهان است. 

سخن مردم اصفهان این است 
مادامی که طرح جامع حوضه 
آبریز زاینده رو تصویب نشود 
یک قطره آب به هیچ کجای 

دیگر منتقل نخواهد شد. 
آقای وزیر نیرو بدانید که ما 

نمی گذاریم قبل از آنکه طرح 
جامع به تصویب برسد آبی 

را انتقال دهید. این که اکنون 
عده ای به نام تحقیق و تفحص 

ملی یک استان را زیر سوال 
برده است قابل قبول نیست

|  
وج

 م
 |

تحقیق و تفحص مجلس 
درباره آب بی فایده است

همه بخش های مدیریتی و اجرایی کشور 
این  ایجاد  در  ما  قضایی  و حتی سیستم 
کشور   آب  حوزه  در  ما  مقصرند.  بحران 
سیاست گذاری  و  تصمیم گیری  مدیریت، 
فراخور  به  دستگاهی  هر  نداریم.  منسجم 
حال خود می تواند تصمیم  بگیرد و از همه 
مهم تر پس از آن پاسخگو نباشد. به عنوان 
می تواند  تامین  شورای  استان ها  در  مثال 
از  بهره برداری  به تشخیص خودش مجوز 
یک دشت ممنوعه را صادر کند. در چنین 
کشور  قوانین  در  بازنگری  آیا  شرایطی 
باشد  مجلس  دغدغه  باید  آب  زمین  در 
البته  دولتی؟  هر  از  تفحص  و  تحقیق  یا 
بسیار  می توان  هم  فعلی کشور  قوانین  با 
بهتر از آنچه طی این دهه رخ داده است، 
فراگیر(  و  اعم  معنای  )به  را  آب  حوزه 
امروز  اولویت  باید  آنچه  کرد.  مدیریت 
باشد، انسجام در سیاست گذاری و روشن 
دستگاه هایی چون  اختیارات  شدن حدود 
نگرش  و  رفتار  تغییر  است.   نیرو  وزارت 
این  درون  از  باید  آب  مدیریت  مساله  به 
سختگیرانه  رعایت  شود.  آغاز  وزارتخانه 
با   قاطع  برخورد  و  باالدستی  قوانین 
پیش شرط هاست.  این  از  یکی  متخلفان 
سوی  از  باید  سختگیرانه  برخورد  این 
سوی  از  و  بهره برداران  به  نسبت  دولت 
مجلس نسبت به دولت به عنوان مجریان 
هدف  این  که  نکنیم  فراموش  اما  باشد. 
عنوان  به  امروز  آنچه  مانند  طرحی  با  هم 
شده،  معرفی  مجلس  تفحص  و  تحقیق 

نیست.  دستیابی  قابل 

صرفه جویی معادل برق 
یک شهر 50 هزار نفری 

در بانک های تهران 
نه چندان خوشایندی  علی رغم گزارش های 
که در آغاز اجرای طرح مدیریت مصرف برق 
باالخره  می رسید،  بانک ها  شعب  از  ادارات 
برنامه های  با  نیز  اقتصادی  نهادهای  این 
مدیریت مصرف همراه شدند، به گونه ای که 
در روزهای اخیر، صرفه جویی ۳۳ درصدی 

را به ثبت رساندند.
اعالم  نیرو  وزارت  تسنیم،  گزارش  به 
برنامه های  شدن  اجرایی  با  همزمان  کرد 
ماه گرم  چهار  در  برق  مصرف  بار  مدیریت 
شهریورماه،  پایان  تا  خرداد  یعنی  سال 
ادارات  دیگر  با  همراه  نیز  تهران  بانک های 
ملزم به کاهش مصرف برق و صرفه جویی 
درصد   ۳0 حدود  و  شدند  حوزه  این  در 

داده اند. کاهش  را  خود  برق  مصرف 
بر اساس بررسی های انجام شده، نیاز کل 
بانک های شهر تهران به برق چیزی حدود 
45 مگاوات است که در فصل تابستان سال 
طرح های  اجرایی شدن  دنبال  به  و  جاری 
بار مصرف، حدود 15 مگاوات در  مدیریت 
داشته ایم. برق  مصرف  حوزه کاهش  این 
نیاز  معادل  شده،  انجام  صرفه جویی 
شهروندان یک شهر 50 هزار نفری به انرژی 
برق است و نقش قابل توجهی در مدیریت 

داشت. خواهد  بار شبکه 
هر ساله همزمان با اوج گرفتن گرما و روشن 
شدن سیستم های سرمایشی، مصرف برق 
شدت گرفته و برنامه های مدیریت مصرف 
در ایران و همچنین اغلب کشورهای جهان 
برای گذر از تابستان داغ در دستور کار قرار 
مدیریت  دولت  راستا  این  در  می گیرد. 
مصرف برق سال 1401 را از خود شروع کرده 
ادارات، ضمن کاهش  به گونه ای که  است، 
ساعات کار، موظف به کاهش ۳0 درصدی 
مصرف برق در ساعات کاری و کاهش 60 

درصدی در ساعات غیر کاری هستند.

سخنگوی صنعت برق:

 شرکت های فوالدی 
هنگام حمله سایبری 

محدودیت برق نداشتند
سخنگوی صنعت برق گفت: روز گذشته در 
سایبری  حمالت  صبح که  ابتدای  ساعات 
این  شد،  انجام  فوالدی  شرکت های  به 
برق  تامین  در  محدودیتی  هیچ  شرکت ها 
رجبی  مصطفی  فارس  گزارش  نداشتند.به 
سایبری  حمالت  این  داد:  ادامه  مشهدی 
برق  مصرف  و  بار  حداقل  ساعت های  در 
صنایع  برق  تامین  امکان  ما  و  شد  انجام 
دلیل  به  متاسفانه  اما  داشتیم  را  فوالدی 
حمالت، زمینه وقفه در تولید این شرکت ها 
مهیا شد.او گفت: قطعا با رفع مشکالت به 
از  عمده ای  قسمت  برق  توانستیم  تدریج 
پس  و  تامین کنیم  مجددا  را  صنایع  این 
برق  تامین  امکان  شرایط  شدن  عادی  از 

دارد. وجود  فوالدی  شرکت   های 

آب  انتقال  نحوه  از  تفحص  و  تحقیق  »طرح 
در  دیروز  نیرو«  وزارت  توسط  حوضه ای  بین 
شرایطی در مجلس تصویب شد که نمایندگان 
مجلس بر سر ضرورت و مصادیق آن اختالف 
نماینده  راستینه  احمد  داشتند.   شدید  نظر 
شهرکرد و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیست در نشست علنی 
مجلس مجلس گزارش کمیسیون متبوع خود 
را در شش محور معرفی کرد. بر اساس گزارش 
شامل  محور ها  این  ملت«  »خانه  خبرگزاری 
بر  شده  ساخته  سدهای  پیامدهای  و  1-آثار 
محیط زیست، میراث فرهنگ، آموزش، بهداشت 
پایین دست  و  زیست جوامع محلی مخزن  و 
سدهای ساخته شده توسط وزارت نیرو،۲-نحوه 
تطبیق جانمایی سدها و تخصیص از آن  ها در 
ارتباط با حفظ محیط زیست و تمامی  ذی نفعان 
حوضه و بررسی عملکرد  های زیست محیطی، 
فنی، مالی و اقتصادی سدهای ساخته شده؛۳-
اجرایی  اخذ ردیف  های  نحوه  بررسی چگونگی 
مجوز  از  اعم  آب  منابع  توسعه ای  پروژه  های 
تخصیص، تصویب مطالبات، قراردادهای اجرا و 
عملکرد شرکتهای مشاور، مجوز محیط زیستی، 
پیوست  های  فرهنگی،  میراث  طبیعی،  منابع 
اجتماعی و فرهنگی، جهاد کشاورزی، امور عشایر 
روندهای  با  صادره  مجوزهای  انطباق  و   ... و 
قانونی؛4-نحوه برخورد با برداشت های غیرمجاز، 

آبهای زیرزمینی و سطحی، متجاوزان به حریم 
و چگونگی  رودخانه  مورفولوژی  و حفظ  بستر 
بهره برداری آب در تولیدات کشاورزی و اقدامات 
انجام شده برای اصالح الگوهای کشت،5-نحوه 
و  سطحی  منابع  از  بهره برداری  برنامه  تدوین 
مختلف،6-بررسی  دشت  های  در  زیرزمینی 
رعایت اصول یونسکو در اجرای پروه  های انتقال 
آب و سدسازی و بررسی ساختار ارزیابی محیط 
زیستی پروژه  های توسعه ای مطابق با معیارهای 

می شود. جهانی 
او در این جلسه با بیان اینکه علی اکبر محرابیان 
وزیر نیرو هرگونه انتقال آب بین حوضه ای به غیر 
از نیازمندی  های آب شرب را ممنوع اعالم کرده 
ترک  به  و تفحص  تحقیق  »این  است، گفت: 
فعل  ها و اقدامات خالف مصالح و منافع ملی در 
دولت  های گذشته می پردازد. این ترک فعل  ها 
سبب شکل گیری آسیب  های فراوانی برای امروز 

و آینده کشور شده است.«
به عنوان  نماینده مجلس »آنچه  این  به گفته 
اعالم  تفحص  و  تحقیق  این  اصلی  محورهای 
شش گانه  مالحظات  رعایت  عدم  است  شده 
است که  حوضه ای  بین  آب  انتقال  طرح های 
متاسفانه در برخی از این انتقال ها این مالحظات 
رعایت نشده است و آسیب  های جبران ناپذیر 
محیط زیستی و تهدیدات اجتماعی و امنیتی 
منجر شده است.این تحقیق و تفحص با رأی 

قاطع نمایندگان سبب می شود که با حذف نقش 
کانون  های قدرت در البی  های سیاسی فشار را 
از وزارت نیرو و سازمان محیط زیست برداشته 
تا وزارت نیرو و سازمان محیط زیست بتوانند 
بررسی  های  علمی و  مطالعات  صرفا  براساس 
دقیق کارشناسی و پرهیز از نگاه  های منطقه ای 
برنامه ریزی  آینده  و  امروز  نسل  نیازهای  برای 
رعایت مالحظات  اضافه کرد: »عدم  او  کنند.« 
از  حوضه ای  بین  آب  انتقال  های  گانه  شش 
هیدرولوژیکی،۲-  مسائل  رعایت   -1 جمله: 
رعایت   -۳ فنی،  اجرایی-  مسائل  رعایت 
مسائل اقتصادی، 4- رعایت مسائل اجتماعی 
و امنیتی، 5- رعایت مسائل حقوقی، 6- رعایت 
مسائل زیست محیطی سبب هزینه  های گزاف 
در بیت المال و فساد اقتصادی پنهان در میان 

و کارفرمایان شده است.« شبکه  های مشاور 
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس 
همچنین تاکید کرد: »شبکه پرقدرت مافیایی 
مختلف  مناطق  متوازن  توسعه  سودجو، 
با تاثیر مستقیم و  کشور را برهم زده است و 
یا غیرمستقیم نقش جدی در تصویب برخی 
این  است.«  داشته  آب  انتقال  های  این  از 
نماینده مجلس سپس از عملکرد وزارت نیرو 
هم انتقاد کرد: »وزارت نیرو در پاسخ به رعایت 
از  مصداق  دو  به  صرفا  مالحظات  این  نشدن 
انتقال  های آب پرداخته است و با استنادهای 

است  داده  نشان  واقع  و خالف  نقیض  و  ضد 
مالحظات  بر  حاکم  سیاسی  فشارهای  که 
علمی  است. در موضوع طراحی تونل انتقال آب 
معروف به بهشت آباد اعالم کرده است؛ انجام 
هرگونه عملیات اجرایی قبل از صدور مجوزهای 
محیط زیستی در طرح بهشت آباد ممنوع است 
اما پاسخی در برابر چرایی تجهیز کارگاه و حفر 
مجوز  بدون  پذیرفته،  صورت  تونل  متر  صد 
محیط زیستی ارائه نمی دهد گرچه ادامه حفاری 
تونل با آشکار شدن زوایای فشارهای سیاسی 
با پیگیری  های مستمر متوقف شد، اما کسی 
پاسخ حیف و میل بیت المال در شروع و توقف 
چنین پروژه  های بدون مجوز زیست محیطی را 

نمی دهد.« ارائه 
»تجربه  است  معتقد  مجلس  نماینده  این 
مافیای پرقدرت سودجو در طرح  های گذشته بر 
این قرار داشت که طرح  ها را ابتدا اجرا کرده و 
سپس به واسطه فشارهای سیاسی و کانون  های 
پرقدرت مجوزهای زیست محیطی را در آینده 
مکاتبات  بررسی  در  را  مسیر  این  کنند.  اخذ 
سازمان محیط زیست به خوبی می توان دید.« 
او با بیان این مطلب ادامه داد: »در انتقال آب 
بهشت آباد ریاست وقت سازمان محیط زیست 
در نامه ای رسمی  با طبقه بندی محرمانه به رئیس 
جمهور وقت مورخ ۲4 فروردین 1400 صریحا با 
انتقال آب از سرشاخه  های کارون تحت عنوان 

بهشت آباد با ارائه 5 دلیل اصلی مخالفت کرد و 
آن را دارای تبعات خطرناک محیط زیستی قابل 
توجه اعالم می کند و با اشاره به تجربیات کشور 
تاکید  تونل کوهرنگ ۳  انتقال  طرح  جمله  از 
می کند حفر تونل انتقال آب نشان داده عالوه 
بر تخریب محیط زیست سبب خشک شدن و 
کاهش شدید جدی چشمه  های پیرامونی باعث 
نارضایتی گسترده برای روستاها و مردم ساکن 
در محدوده تونل و مهاجرت آن  ها شده است. 
گزارش ارزیابی زیست محیطی مشاور کارفرما 
فاقد جنبه علمی بوده و صرفا توجیهی و فاقد 
برای رفع چالش  های  راهکارهای فنی مناسب 

مورد تاکید کمیته ارزیابی است.«
راستینه تاکید کرد: »حراست از آب وظیفه ملی 
است و طراحان این تحقیق و تفحص نگاهشان 
منطقه ای و صرفا پروژه  های مذکور نیست بلکه 
هدف از این تحقیق و تفحص رسیدن به یک 

اجماع ملی در صیانت از آب است.«
کشاورزی،  کمیسیون  سخنگوی  گفته های 
مجلس  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  آب، 
در این نشست علنی مخالفانی هم داشت که 
اصلی ترین آنها نماینده مردم خمینی شهر بود. 
طرح  که  »مادامی   گفت:  نشست  این  در  او 
جامع حوزه آبریز زاینده رود تصویب نشود یک 
قطره آب به هیچ کجای دیگر منتقل نخواهد 
نقدعلی  محمدتقی  »ایسنا«  به گزارش  شد.« 
در تذکر شفاهی در جریان جلسه علنی امروز 
جریان  »در  گفت:  اسالمی   شورای  مجلس 
عملکرد  از  تفحص  و  تحقیق  تقاضای  بررسی 
وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه ای 
عصبانی شدم اما عصبانیت بنده به این دلیل 
بود که این تحقیق و تفحص با یک عنوان ملی 
پروژه های یک  به  آن  اما محتوای  مطرح شد 
تحقیق  با  مشکلی  بنده  می گشت.  باز  استان 
باید  تفحص  و  تحقیق  اتفاقا  ندارم  تفحص  و 
باالدست  از  که  شود  روشن  تا  شود  انجام 
و  می گیرد  صورت  برداشت هایی  چه  زاینده رو 
همه بدانند که مردم اصفهان در تشنگی در حال 
سوختن هستند.« به گفته او »شفاف سازی و 
قانون مداری شعار مردم اصفهان است. سخن 
مردم اصفهان این است مادامی که طرح جامع 
حوضه آبریز زاینده رو تصویب نشود یک قطره 
شد.  نخواهد  منتقل  دیگر  هیچ کجای  به  آب 
آقای وزیر نیرو بدانید که ما نمی گذاریم قبل از 
آنکه طرح جامع به تصویب برسد آبی را انتقال 
و  تحقیق  نام  به  عده ای  اکنون  این که  دهید. 
تفحص ملی یک استان را زیر سوال برده است 

نیست.« قبول  قابل 
طرح  درباره  ایران  آب  تدبیر  اندیشکده  دبیر 
گفت وگو  در  نیرو  وزارت  از  تفحص  و  تحقیق 
به  نگاهی  »چنانچه  کرد:  بیان  ما«  »پیام  با 
تجربیات گذشته داشته باشیم مالحظه می  کنیم 
طرح های تحقیق و تفحص معموال راه به جایی 
مناسبی  راهکار  آبریز  حوضه  شورای  نبرده اند. 
خود  شبکه  همچنین  بود.  زاینده رود  برای 
بهره برداران و ذینفعان می توانست توسعه پیدا 
کرده و پشتیبانی خوبی را فراهم کند. متاسفانه 
وزارت نیرو شورا را به کارگروه تقلیل داد. این کار 
اداری و  اشتباه بزرگی بود و شورا را تضعیف، 
متمرکز کرد به جای آنکه شورا را با جامعه محلی 

قرار دهد.« ارتباط  در 
انوش نوری اسفندیاری در این باره که آیا راهکار 
بازگشت به شورای حوضه آبریز است،  بیان کرد: 
»بله و باید آن را گسترش داد،  زیرا باید شورا با 
جامعه ارتباط بیشتر داشته باشد. متاسفانه مرکز 
امور اجتماعی در وزارت نیرو حذف شده است 
و ما برای اینکه این خالء جبران شود به کمک 
اندیشکده تدبیر آب و انجمن جامعه شناسی 
ایران این مساله را در نشست هایی دنبال کرده 

و می کنیم.«
به  تفحص  و  تحقیق  آیا  که  باره  این  در  او 
بودیم ،  شاهد  مجلس  نشست  در  که  شکلی 
به اختالف های قومی و استانی دامن نمی زند، 
گفت: »تجربه نشان داده است با دخالت های 
و  را سخت تر  است جبهه گیری  ممکن  رسمی  
از  اگر  حالی که  در  کنیم.  دشوارتر  را  وضعیت 
راه های نرم تر وارد شده و از زور دولت استفاده 
نکنیم مردم بین خودشان مسائل را بهتر حل و 

می کنند.« فصل 

فرمانده  غالمی،  جواد  شهادت  دنبال  به 
فقید یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان 
چناران، انجمن علمی جنگلبانی ایران با صدور 
ریاست  از  قضاییه،  قوه  رئیس  به  نامه ای 
و  قوانین  که  کرد  درخواست  قضا  دستگاه 
برای  بازدارنده تری  و  شدیدتر  مجازات های 
مقابله با متجاوزان منابع طبیعی اعمال شود. 
»یگان  است:  آمده  نامه  این  از  بخشی  در 
حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور با کمترین پشتیبانی حقوقی، قضایی 
و  دفاعی  امکانات  ساده ترین  تجهیزاتی  و 
حق برخورد با متخلفان و متجاوزان را ندارد 
زمین  با  مقابله  مقدم  خط  در  تنهایی  به  و 
انفال  از  خالی  دست  قاچاقچیان  و  خواران 
عرصه  علی الخصوص  عمومی  ثروت های  و 
مرتعی کشور  و  جنگلی  اکوسیستم های  و  
و  اقتصادی  معضالت  می کنند.  حراست 

اجتماعی، حل نشدن برخی عوامل تخریب 
جنگل ها از جمله قاچاق چوب، معضالت دام 
و عدم پشتیبانی کامل فنی و حقوقی توسط 
سایر واحدهای سازمان برای یگان حفاظت 
فیزیکی  حفاظت  بار  سنگینی  شده  سبب 
موجب فرسودگی نیروهای حفاظتی و ایجاد 
فشار مضاعف بر این نیروی خدوم و ایثارگر 
شود. با کمال تاسف و تاثر بار دیگر یکی از 
جنگلبانان صدیق و پرتالش کشورمان مرحوم 
مهندس جواد غالمی فرمانده یگان حفاظت 
در  چناران  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
استان خراسان رضوی در راه دفاع از  انفال 
انجام  ایران در حین  و حقوق عمومی ملت 
وظیفه و به منظور اجرای حکم قضایی رفع 
تصرف غیر قانونی مورد حمله قرار گرفت و به 
ضرب گلوله ضارب و متصرف غیر قانونی به 

رسید.« شهادت 

است:  آمده  نامه  این  از  دیگری  بخش  در 
تا  غیرتمند  و  نخبه  جوان  این  »شهادت 
مقابله  بازدارنده،  قوانین  تنقیح  که  زمانی 
جدی  و  متجاوزین  با  بازدارنده  و  شدید 
نگیرد  شدت  حاکمیت  در  موضوع  گرفتن 
اتفاقات  دست  این  از  نمونه  اولین  نه 
قوانین  آن.  پایان  نه  و  بود  خواهد  ناگوار 
و  تعزیری  نوع  از  چوب  قاچاق  با  برخورد 
اجرای  و  است  هفت  درجه  مجازات های 
توهین  تهدید،  ندارد.  بازدارندگی  هیچ  آن 
و  طبیعی  منابع  مامورین  جرح  و  ضرب  و 
متجاوزین  و  خواهان  زیاده  که  مشکالتی 
مانع  می آورند  وجود  به  عزیزان  این  برای 
از امر حفاظت است و این یک سد بزرگ 
به  توجه  با  است.  انفال  از  حفاظت  برای 
به  کشاورزی  جهاد  وزارت  بی اعتنایی 
است  خواهشمند  جنگلبانان  معضالت 

ویژه  تخصصی  کارگروه  فرمایید  دستور 
سازمان های  دستگاه های  نمایندگان  از  ای 
جنگلها،  سازمان  قضاییه،  )قوه  ذیربط 

زیست، کمیسیون  محیط  حفاظت  سازمان 
شهید،  بنیاد  مجلس،   حقوقی  و   قضایی 
و  انتظامی  نیروهای  دادگستری،  وزارت 
جهت  مرتبط(  ارگان های  سایر  و  بسیج 
در سایه  تا  ریشه ای معضالت تشکیل  حل 
تصمیمات متخذه موضوع حفاظت طبیعت 
و حافظان آن مورد پشتیبانی جدی قضایی 

گیرد.« قرار  قانونی  و 

 انجمن علمی جنگلبانی ایران در نامه ای به رئیس قوه قضاییه مطرح کرد:

تقاضای تشدید قوانین و مجازات های مقابله با متجاوزان منابع طبیعی

خبر

|پیام ما| 50 سال پیش در 19 اردیبهشت 1341 نخستین سد ایران با ارتفاع 92 متر از کف رودخانه و طول تاج 425 متر به اسم سفیدرود 
افتتاح شد،  همزمان با ایده این سد که در ابتدای دهه 30 قرارداد مطالعات آن  بین بنگاه مستقل آبیاری و مهندسان مشاور اتکو-افر 
»Etco-Ofer« منعقد شد،  پروژه دیگری هم درباره مدیریت آب مطرح بود که عنوان آن را طرح »ایران رود« گذاشتند. سال 1345 
هومان فرزاد طرح مدونی را نگاشت که بر اساس آن قرار بود آب دریای خزر به چاله جازموریان، بیابان لوت و دشت کویر پمپاژ و از آنجا به 
خلیج فارس منتقل شود. این طرح آن زمان مسکوت ماند تا نزدیک به سه دهه بعد در دولت سازندگی بار دیگر موضوع انتقال آب خزر گزینه 
روی میز برای مدیریت آب در ایران باشد. به گفته موافقان، این طرح قادر بود دو میلیون شغل در ایران تولید و محروم ترین مناطق ایران 
را آباد کند. آنها همچنین معتقد بودند این طرح قادر است آب و هوای مناطق کویری را هم بهبود بخشیده و از این جهت دارای فواید محیط  
زیستی باشد. گزاره ای که همواره منتقدان جدی داشته است. منتقدانی که بارها گفته اند رویکرد سازه ای به مدیریت منابع آب راهبرد غلطی 
است که باید به آن پایان داد. کارشناسان آب )از نحله های مختلف فکری( بارها گفته اند که عرضه بیشتر منابع آب از طریق طرح هایی مثل 
انتقال، بر مصرف آب دامن می زند و در مبدا و مقصد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد. اما فهرست بلند اجرای طرح های سدسازی و انتقال 
آب بین حوضه ای در ایران نشان می دهد که سیاستگذاران به این توصیه ها اعتنایی نداشته اند. در مواردی صف کشی موافقان و مخالفان به 
درگیری های بین  استانی انجامیده و شکستن لوله های انتقال آب،  تجمع های اعتراض آمیز و... را هم به دنبال داشته است.  آخرین تحوالت 
و اتفاق ها در این حوزه به نشست علنی دیروز  )سه شنبه، 7 تیرماه( مجلس شورای اسالمی  برمی گردد. در این نشست  تحقیق و تفحص از 
نحوه انتقال آب بین حوضه ای توسط وزارت نیرو با 120 رای موافق، 81 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه به 

تصویب رسید. اما پرسش این است که آیا چنین طرحی می تواند در نهایت به اصالح حکمرانی آب در ایران منجر شود؟

1ادامه از صفحۀ
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یزد  شهرستان  از  بخشی  سیل،  زمانی که 
را درگیر و دچار خسارت کرد و روان آب ها 
نگرانی های  کرد،  مردم  خانه های  وارد  را 
قدیمی،  خانه های  تخریب  درباره  زیادی 
ورود  و  ریزش  آستانه  در  دیوارهای  آوار 
این  البته  داشت که  وجود  خانه ها  به  آب 
به  نیز  خسارت هایی  و  نبود  بیجا  نگرانی 

آمد. بار 

راهکار مدبرانه  قنات ها 
یا تهدید خطر آفرین؟

وحیدی  حضور  با  اضطراری که  جلسه  در 
بحران  مدیریت  با  رابطه  در  کشور  وزیر 
سیل در استان تشکیل شد به مشکل نبود 
منبعی برای مدیریت روان آب ها به خارج 
سراغ  به  کشور  وزیر  و  شد  اشاره  شهر  از 
قنات ها رفت و از مسئوالن استان خواست 
که  قنات هایی  کنند.  تحقیق  باره  این  در 
بخش عمده ای از آنها از زیر بافت تاریخی 

می کند. عبور  یزد 
هم  و  راهکار  می تواند  هم  پیشنهاد  این 
به  تاریخی  بافت  برای  تهدیدی  می تواند 
حساب آید. نگرانی از به اصطالح پوکه های 
قناتی که در حال حاضر به محل اتصاالت 
ویژه  به  فاضالب های کاربری های مختلف 
است،  شده  تبدیل  قنات ها  به  خانگی 
عقیده  بسیاری  زیرا  داشته  وجود  همواره 
دارند که این وضعیت باعث نم کشیدن و 
ایجاد رطوبت به عنوان اصلی ترین دشمن 
تاریخی  بافت  در  و گلی  دیوارهای خشت 

و در معرض خطر تخریب قرار گرفتن آنها 
می شود.

آن وقت ورود حجم عظیمی از روان آب ها 
به داخل این کانال های قدیمی که کاربری 
و  رفته  دست  از  است  سال  سالیان  آنها 
نبوده  حد  این  در  هیچگاه  ظرفیتشان 

می شود. محسوب  جدی  خطر  است، 
عقیده  به  وضعیت  این  بودن  راهکار  اما 
ذخیره  و  قنوات  سازی  زنده  برخی، 
انبارهای موجود و زنده  سازی آب در آب 
و  تاریخی  بافت  قدیمی  سازه های  سازی 
از  استفاده  نیز  و  آنها  بازگرداندن کاربری 
روان آب ها با توجه به کمبود آب در استان 

است.  … و  سبز  فضای  آبیاری  برای 
تاکید بر رعایت ضوابط ثبت ملی و جهانی
یزد  تاریخی  بافت  در  که  اقدامی  هر  اما 
مقرراتی  و  ضوابط  با  باید  می شود  انجام 
که در پرونده ثبت ملی و جهانی یزد مورد 
تاکید  مورد  و  گرفته  قرار  و تصویب  اشاره 
یونسکو است، مطابقت داشته باشد وگرنه 
بناهایی که حتی چندین سال پس  بودند 
نکردن  رعایت  دلیل  به  جهانی  ثبت  از 
خارج  جهانی  بناهای  زمره  از  ضوابط، 

شده اند.

بافت  اهالی  نگرانی 
از تهدیدهای ناشی از روان آب ها

به  یزد  تاریخی  بافت  ساکنان  از  یکی 
تخریب  از  بافت  این  ساکنان  نگرانی های 
اشاره  شده  رها  و  سکنه  بدون  خانه های 

تخریب  در حال  این خانه ها  و گفت:  کرد 
ریزش  حال  در  دیوارهایشان  و  هستند 
و  شده  کج  بارندگی،  اندک  با  و  است 

کنند. ریزش  کوچه  در  است  ممکن 
یزدی  ساکنان  افزود:  رحمانی  صدیقه 
بافت تاریخی عمدتًا مسن هستند و توان 
و  ندارند  را  حوادث  این  از  و گریز  نجات 
را  خانه ها  این  مالکان  باید  شهرداری 
مجبور کند تا آنها را تعمیر یا تخریب کنند 

بماند. امان  در  بقیه  جان  که 
تاریخی  بافت  کوچه های  داد:  ادامه  وی 
به هر  آب  دارد که  بلندی  و  پستی  اینقدر 
قابل  بخش  حتی  و  است  روان  سویی 
بعد  اینکه کوچه ها  به سبب  آن  از  توجهی 
و خانه ها  آسفالت شده  از ساخت خانه ها 
در گودی قرار گرفته و باز معماری خانه ها 
طوری است که در ارتفاع پایین تر از کوچه 

می شود. خانه ها  وارد  دارند،  قرار 
رحمانی ادامه داد: زمانی که کسی در خانه 
نیست، این آب به در و دیوار نفوذ می کند 
باره  آنها را از داخل پوک می کند و یک  و 
مسیری  و  هستیم  دیوارها  ریزش  شاهد 
مسدود، رهگذری دچار آسیب و خانه های 

می شوند. تخریب  مجاور 

ضرورت تهیه نقشه ویژه مدیریت 
چالش دفع آب سطحی در بافت 

یزد تاریخی 
اشاره  با  یزدی  شهروندان  از  دیگر  یکی 
و  اشاره کرد  تاریخی  بافت  از  حفاظت  به 

پیدا کرده  ارزش جهانی  بافت  این  افزود: 
آن  برای  مجزایی  شهری  مدیریت  باید  و 
نقشه  بدون  نباید  و  شود  گرفته  نظر  در 
مدیریت  برای  را  اقدامی  هر  راهبرد،  و 

کرد. اجرا  آن  چالش های 
رضا ابراهیمی افزود: دفع آب های سطحی 
به  یزد  شهر  نقاط  همه  مشکالت  از  یکی 
حفر  اما  است  شهر  بودن  سطحی  سبب 
چاه جذبی راهکار دفع آب در بافت تاریخی 
می کنند  عبور  آن  از  زیادی  قنات های  که 
در  رطوبت  انتشار  باعث  که  چرا  نیست 
بافت و تخریب بناها و سازه های تاریخی 

می شود. پایه  از 
از  مسیر  این  در  باید  داد:  ادامه  وی 
و  گرفت  کمک  نخبگان  و  متخصصان 
دارد  وجود  حوزه  این  در  زیادی  دلسوزان 
تهیه  برای  و  عمل شوند  وارد  حاضرند  که 
تاریخی  بافت  ویژه  نقشه مدیریت شهری 
بی  نباید  و  همراهی کنند  و  همفکری  یزد 

زد. آب  به  گدار 
از  این شهروند متخصص گفت: زمانی که 
مدیریت شهری نام برده می شود تنها نام 
مدیریت  بلکه  نیست  میان  در  شهرداری 
دستگاه های  تمامی  یعنی  شهری  واحد 
اداره کل میراث فرهنگی  و  خدمات رسان 
و  همسو  و  شوند  میدان  وارد  باید 
تا  کنند  اجرا  و  ریزی  برنامه  هماهنگ 
نتیجه  به  و  شده  اجرا  خوبی  به  نقشه ها 

برسد. نظر  مورد 

دفع  مدیریت  حساسیت های 
آب های سطحی در بافت تاریخی

شهرداری  تاریخی  بافت  منطقه  مدیر 
دفع  برای  که  اقداماتی  به  اشاره  با  یزد 
یزد  تاریخی  بافت  در  سطحی  آب های 
چاه های  حفر  جمله  از  گرفته  صورت 
تنها  یزد  تاریخی  بافت  افزود:  جذبی، 
یکپارچه  و  منسجم  تاریخی  بافت  منطقه 
در کشور است که از سوی شهرداری اداره 
مرمت  و  نگهداری  حفاظت،  و  می شود 
از  برخوردار است،  بسیاری  اهمیت  از  آن 
آن  در  شهری  مدیریت  روش  هر  این رو 
شود  اجرا  ضوابط خاص  و  اصول  با  باید 
که یکی از آنها دفع آب های سطحی است.
منطقه  شهرداری  گفت:  نقوی  علیرضا 
ویژه  اعتبارات  همواره  یزد  تاریخی  بافت 
و  عمرانی  طرح های  اجرای  برای  ای 
سطحی،  آب های  دفع  جمله  از  خدماتی 
کف  و  سازی  رو  پیاده  سازی،  مناسب 
سازی در دستور کار قرار داده و بر اساس 
ضوابط تعیین شده و با روش های ویژه و 
هزینه  منطقه  این  در  با حساسیت خاص 
نیز  شهروندان  رضایت  با  که  کرده  کار  و 

است. بوده  همراه 
وی بیان کرد: این رضایت به نحوی است 
که در بارندگی های اخیر این بافت نسبت 
نسبت  خسارت  کمترین  با  گذشته،  به 
در  بود.  مواجه  شهری  مناطق  سایر  به 
جذبی  چاه  حلقه  هزار  اخیر،  سال های 
از  بعد  و  شده  حفر  یزد  تاریخی  بافت  در 
مورد  جذبی  چاه  حلقه   800 از  بیش  آن 
حفر  جدید  برخی  گرفت که  قرار  استفاده 
شدند و برخی نیز قدیمی بودند اما دوباره 
به چرخه خدمت گرفته شدند و در مجموع 
حفر  برای  تومان  میلیارد   ۲ سال گذشته 

است. شده  هزینه  چاه ها  این 

به کارگیری قنات ها 
برای مدیریت آب های سطحی

یزد  شهرداری  تاریخی  بافت  منطقه  مدیر 
آب های سطحی  دفع  مدیریت  کرد:  اظهار 
ویژه  یزد حساسیت های  تاریخی  بافت  در 

ای دارد و نیاز است که قبل از هر اقدامی 
نسبت به انجام مطالعات دقیق اقدام شود 
1۷0 میلیون تومان  از این رو ۲ میلیارد و 

انجام مطالعات هزینه شده است. برای 
وی درباره راهکارهای مدیریت روان آب ها 
دفع  برای  قنات ها  از  استفاده  ویژه  به 
این  در  اظهارنظر  گفت:  سطحی  آب های 
چرا  است  سخت  و  دارد  حساسیت  باره 
برای  قنوات  از  استفاده  است  ممکن  که 
بلکه  مفید  تنها  نه  آب ها  روان  مدیریت 

باشد. نیز  خسارت زا 
این  پیشنهاد  به  توجه  با  اما  نقوی گفت: 
پژوهشی  پایگاه  با  مذاکراتی  موضوع، 
قنات جهانی زارچ صورت گرفته که با توجه 
و  انجام مطالعات  به  به حساسیت نسبت 

اقدام کنند. نظر  اعالم 
این  اجرای  برای  شاید  کرد:  بیان  وی 
از  زیرساخت هایی  باشد که  الزم  پیشنهاد 
جمله لوله کشی برای جلوگیری از ریزش 
حال  در  البته  شود  اجرا  قنات  دیوارهای 
از  سطحی  آب های  از  بخشی  هم  حاضر 
اما  می شود  دفع  قنات ها  همین  طریق 

نیست. توجه  قابل  آن  حجم 

لزوم بهره برداری از روان آب ها
شهرداری  تاریخی  بافت  منطقه  مدیر 
یزد همچنین به فرصت بهینه بهره برداری 
بخش  در  استفاده  برای  آب ها  روان  از 
افزود:  و  کرد  اشاره  سبز  فضای  آبیاری 
می توان از این آب ها برای ذخیره سازی 
در مخازن بتنی در حال ساخت در برخی 
۳00 میلیون  از نقاط شهر از جمله مخزن 
تأمین  یا  بافقی  پارک وحشی  مترمکعبی 
طرح های  اجرای  برای  نیاز  مورد  آب 
روسازی ها  پیاده  جمله  از  عمرانی 

شود. استفاده 
آنچه مسلم است دفع آب های سطحی در 
همه نقاط شهر یزد با چالش مواجه است 
اما نگاه ویژه به بافت تاریخی و تخصیص 
و  تخصصی  مطالعات  انجام  برای  اعتبار 
بسزایی  اهمیت  از  بهینه  طرح های  اجرای 
تاریخی  بافت  که  چرا  است  برخوردار 
رونق  برای  آب  یزد کم  داشته  اصلی ترین 
همه  از  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی، 
و  است  یزد  کویر  در  حیات  ادامه  مهمتر 
مسیر  در  هزینه ای  و  تالش  هیچ  از  نباید 

ماند. غافل  آن  از  حراست  و  حفظ 

بررسی راهکار مدیریت روان آب ها در شهر یزد

روان آب ها بافت تاریخی یزد را تهدید می کنند
بافت تاریخی یزد با تهدیدات کوچک و بزرگ بسیاری دست و پنجه نرم می کند که یکی از خطرناکترین آنها
روان آب ها هستند که همچون موریانه ای که به چوب می زند، می تواند بافت تاریخی را منهدم کند

سد صفارود تا دوسال 
دیگر وارد مدار می شود

و  شهرها  کل  آبی  -نیاز  ما  پیام  کرمان، 
روستاهای استان کرمان 1۳ هزار لیتر بر ثانیه 
استحصالی  توان  میزان کل  این  از  است،که 
هزار   11 مصرف،  پیک  زمان  در  آبفا  شرکت 
زنده  برنامه  در  است.  ثانیه  بر  لیتر   ۳00 و 
اینستاگرامی در شب دوشنبه 6 تیرماه  که با 
حضور عباس سلطانی نژاد معاون بهره برداری 
استان  آب وفاضالب  شرکت  آب  توسعه  و 
کرمان برگزار شد، او از تامین آب شهر کرمان 
انتقال  از طریق خط  آینده  تابستان سال  تا 

 . از خلیج فارس خبر داد  آب 
بر  500لیتر  و  ۲هزار  استان  آب  کل کسری 
ثانیه است که شرکت  آبفا برنامه دارد که این 
نیاز آبی را از طریق سدسازی و خط انتقال 
سلطانی  عباس  به گفته  دهد.  پوشش  آب 
 نژاد سد جیرفت ساخته شده و خط انتقال 
سال   5 تا  و  شده  شروع  آن  تصفیه خانه  و 
دیگر آب شرب جیرفت و عنبرآباد از این سد 

می شود. تامین 
سلطانی نژاد با بیان اینکه آب شهرهای شرقی 
50درصد  می شود که  تامین  نسا  سد  از  نیز 
داد:  ادامه  است،  شده  انجام  آن  انتقال  کار 
»آب شهرهای بافت و بزنجان از سد شهید 
سلیمانی تامین می شود. آب شهر رابر نیز از 
سد شهیدان تیموری تامین می شود که تا دو 

سال دیگر انجام می شود«.
آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون  گفته  به 
آخر  تا  کرمان  استان  آب وفاضالب  شرکت 
انتقال  طرح  از  عمده ای  بخش  امسال، 
رفسنجان  شهرهای  برای  خلیج فارس  آب 
سال  تابستان  تا  و  می شود  اجرا  و کرمان 
آینده هزار لیتر بر ثانیه آب از این طریق به 

می رسد. کرمان 

پیگیری مشکالت 
ساختمان های ناایمن 
در 2 سطح عملیاتی 

و راهبردی
حقوقی  و  نظارت  رئیس کمیسیون   - تهران 
مشکالت  پیگیری  از  تهران،  شهر  شورای 
سطح  دو  در  ناایمن  ساختمان های  بر  ناظر 
داد.»یکی  خبر  راهبردی  و  عملیاتی-اجرایی 
از مطالبات بنده از شما شورای شهری ها این 
است که در تهران برنامه ریزی کنید و اماکن و 
ساختمان هایی که می تواند روزی تبدیل به یک 
دهید«. قرار  بررسی  مورد  را  شود  دلخراش  حادثه 

این گزاره، مطالبه صریح دادستان کل کشور 
از اعضای شورای شهر تهران بود که در هفتاد 
مطرح  تهران  شهر  شورای  جلسه  سومین  و 
جان  و  متروپل  دلخراش  حادثه  وقوع  شد. 
مقوله  دیگر  بار  شهروندان  از  جمعی  باختن 
خطرات  و  تهران  در  ناایمن  ساختمان های 
انداخت.پیش  آنها را بر سر زبان ها  از  ناشی 
کمیسیون  رئیس  پیرهادی  مهدی  این،  از 
شهری  خدمات  و  زیست  محیط  و  سالمت 
شورای تهران در جریان دیدار با رئیس قوه 
قضائیه با اشاره به وجود ۳۳ هزار ساختمان 
ناایمن در شهر تهران که 1۲9 مورد از آن ها در 
شرایط ُپر خطر و بحرانی قرار دارد، خواستار 
حمایت های قضائی در زمینه رفع خطر از این 

شد. ناایمن  ساختمان های 
و  در هفتاد  با حضور  نیز  دادستان کل کشور 
به نوعی  تهران  شهر  شورای  صحن  سومین 
بر  مبنی  شهر  شورای  اعضای  خواسته 
از  خطر  رفع  جهت  در  قضائی  حمایت های 
ساختمان های ناایمن را اجابت کرد و خطاب 
عقالیی  احتمال  اگر  گفت:  شورا  اعضای  به 
می دهید یک ساختمان خطرناک است اخطار 
قضائیه  قوه  از  است  الزم  جایی که  و  دهید 
کمک بگیرید من اتمام حجت می کنم کاری 
به ابعاد سیاسی ندارم اما جان افراد برای ما 

است. مهم 

انتقاد عضو شورای شهر 
تهران از روند اجرای 

پروژه های محلی
تهران،  شهر  شورای  عمران  رئیس کمیسیون 
از روند اجرای پروژه های محلی انتقاد کرد. به 
گزارش ایسنا، حجت االسالم محمد آقامیری 
در  خود  دستور  از  پیش  تذکر  در  امروز  صبح 
جلسه شورای شهر تهران با بیان این که یک 
تیم در حال بررسی وضعیت پروژه های محلی 
است، گفت: سه ماه از سال گذشته و بسیاری از 
پروژه هایی که بودجه هم برای آنها در نظر گرفته 
شده است حتی در فاز صفر مطالعاتی قرار دارند.

وی با بیان این که  انجام مطالعات پروژه های 
محلی از 6 تا 9 ماه طول می کشد و بعد از آن 
در آخر سال وارد کلنگ زنی می شوند، تصریح 
بودجه،  و  برنامه  کمیسیون  است  بهتر  کرد: 
ردیف بودجه مطالعات برای پروژه هایی که در 
سال آینده قرار است انجام شود در نظر گیرد تا 
مطالعات آنها آغاز شود و شاهد آن نباشیم که 
در انتهای سال بودجه هایشان برگشت بخورد.

مدیر منطقه بافت تاریخی 
شهرداری یزد می گوید مدیریت 
دفع آب های سطحی در بافت 
تاریخی یزد حساسیت های ویژه 
ای دارد و نیاز است که قبل 
از هر اقدامی نسبت به انجام 
مطالعات دقیق اقدام شود از 
این رو ۲ میلیارد و 1۷0 میلیون 
تومان برای انجام مطالعات 
هزینه شده است

به گزارش »مهر« بافت تاریخی یزد که این روزها پنجمین سال از جهانی شدن خود را پشت سر می گذارد و ویژگی های منحصر به فرد 
معماری خود را در دنیا اثبات کرده، همچنان درگیر مشکالتی است که آینده این بافت را در معرض خطر قرار داده و رفع آنها نیازمند 

مدیریت بین بخشی و همکاری دستگاه های مختلفی است که در حال حاضر وجود آنها محسوس نیست.

آنچه مسلم است دفع آب های 
سطحی در همه نقاط شهر 

یزد با چالش مواجه است اما 
نگاه ویژه به بافت تاریخی و 
تخصیص اعتبار برای انجام 
مطالعات تخصصی و اجرای 

طرح های بهینه از اهمیت 
بسزایی برخوردار است چرا که 

بافت تاریخی اصلی ترین داشته 
یزد کم آب برای رونق اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و از همه 
مهمتر ادامه حیات در کویر یزد 

است و نباید از هیچ تالش 
و هزینه ای در مسیر حفظ و 

حراست از آن غافل ماند
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| سمیه گالبگیریان |

برابر رای شماره 140160۳1901۲00058۷ 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 آقای  غالمعباس یزدان پناه فرزند محمد بشماره 

شناسنامه ۲۳8 صادره از سیرجان در یك قعطه باغچه به مساحت ۲09/18 مترمربع پالك۳۷۷ و 
۳۷8 اصلی واقع در کشکوئیه بلورد بخش ۳9 کرمان خریداری از مالك رسمی آقای احمد ودودی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/۳/۲4- تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/4/08

برابر رای شماره 140160۳1901۲000588 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 

سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم عاطفه یزدان پناه فرزند محمود بشماره شناسنامه 
108 صادره از سیرجان در یك قعطه باغچه به مساحت 8۲/۳15 مترمربع پالك ۳۷۷ و ۳۷8 اصلی 
واقع در کشکوئیه بلورد بخش ۳9 کرمان خریداری از مالك رسمی آقای محمد ودودی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/۳/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/4/08

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

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

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

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1333143
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فراخوان مزایده

اداره پیمان و رسیدگی و امور قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

شرایط 
فروش

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیند  ارجاع کار 
)ریال(

قیمت کل 
)ریال(

مساحت 
عرصه و اعیان

)مترمربع(
کاربری پالک ثبتی موضوع شماره 

فراخوان یف
رد

نقد و 
اقساط 1,187,500,000  23,750,000,000 62500 ورزشی

قسمتی از 
پالك 107 

فرعی از 1043 
اصلی واقع 

در بخش 13 
شهرستان 

کرمان

فراخوان واگذاری 
یک قطعه زمین 
با کاربری ورزشی 

جهت احداث 
باشگاه سواركاری 

در حریم شهر 
ریحانشهر 

شهرستان زرند
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www.setadiran.ir   محل  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 دریافت اسناد و

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روزتحویل پیشنهادها مهلت

www.setadiran.ir   محل  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گشایش 
پیشنهادها

طبق اسناد مزایده زمان

نوبت انتشار اول : 1401/04/0۷-          نوبت انتشار دوم : 1401/04/08

نوبت دوم
آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

قولنامه  و  سبز  برگ   - سند 
ایکس7  سمند  سواری  خودرو 
ای  نقره  رنگ  به   1381 مدل 
موتور  شماره  به  متالیک   -
32908108866 و شماره شاسی 

پالک  شماره  به   81208452
نام  به  63ایران698ل97 
قاسم امیری مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مسکونی  ساختمانی  پروانه 
واقع در مادوان به شماره پروانه 
اقای حسین  نام  به  305/م  
فرزندضربعلی   نژاد  کمالی 
شناسنامه  شماره  به 

از  422005176618صادره 
گردیده  مفقود  بویراحمد  
ساقط  اعتبار  درجه  از  و 

می باشد.
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خبر

عملیات  گفت:  شمال شرق کشور  منطقه  فنی  معاون 
تعمیر اساسی توربین رستون تی.بی 4000 مرکز انتقال 
تالش  و  دانش  بر  تکیه  با  سبزوار  تاسیسات  و  نفت 
پایان  به  موفقیت  با  منطقه  این  داخلی  مهندسان 
اینکه در گذشته  با اشاره به  رسید. محمدعلی دهقان 
نچندان دور تعمیر اساسی این توربین ها و تهیه قطعات 
مستهلک آن توسط خارجی ها انجام می شد، افزود: در 
این  و تجربه جوانان  بر تخصص  تکیه  با  حال حاضر 
مرز و بوم، هم در دانش اورهال و تعمیر اساسی و هم 
در تهیه قطعات مستهلک توربین  رستون به خودکفایی 

رسیده و دیگر نیازی به خارج از کشور نداریم.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
اقدام  داد:  ادامه  او  شمال شرق؛  منطقه  ایران-  نفت 
شایسته تقدیر نیروهای بومی این شرکت در راستای 
شدن  اجرایی  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق 

است. صورت گرفته  مقاومتی  اقتصاد 
معاون فنی منطقه شمال شرق خاطر نشان کرد: به دلیل 
باال بودن ساعت کارکرد، توربین از لحاظ استاندارد نیاز 
به تعمیر اساسی داشت، لذا گروه های فنی منطقه پس 
از تهیه و تامین قطعات مورد نیاز در مدت زمان ۲0روز 
عملیات تعمیر اساسی آن را با موفقیت انجام داده و 

توربین در مدار بهره برداری مجدد قرار گرفت.
دهقان افزود: در این پروژه تمامی قطعات توربین باز 
حرارت(  تحت  )نواحی  هات.سکشن  قطعات  و  شده 

نافذ و جریان  )مایعات  بوسیله تست های غیرمخرب 
از  استفاده  با  معیوب  قطعات  و  گردابی( تست شده 
نصب  دوباره  و  ترمیم گردیده  و  تعمیر  آرگون  جوش 

شدند.
او گفت: اورهال این توربین بر اساس زمان کارکرد آن 
فعالیت  منظور حفظ  به  اما  می شود  اجرا  و  زمانبندی 
توربین در حالت پایدار عملیاتی و جلوگیری از هرگونه 
با  منطبق  منطقه  این  توربین های  همه  آسیب جدی، 
توصیه های سازنده و بر اساس شرایط عملیاتی گزارش 
شده در بازدیدهای دوره ای، بازرسی و کنترل می شوند.
او افزود: برای اجرای تعمیرات اساسی توربین رستون 
تی.بی 4000 مرکز انتقال نفت سبزوار رعایت کامل شیوه 
نامه های ایمنی و بهداشتی با اعتماد به دانش داخلی 
و تالش و همت متخصصان منطقه شمال شرق، بدون 

هیچ گونه حادثه ای به پایان رسید.
او در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: در این 
تعویض  توربین  پاور  و  یاطاقان ها، کمپرسور  عملیات 
بازرسی و تعمیر  ثابت آن مورد  شده و سایر قطعات 

گرفت. قرار 
معاون فنی منطقه شمال شرق اضافه کرد: با توجه به 
لزوم تعویض برخی قطعات این توربین و تحریم های 
الزم  پیگیری های  و  تدابیر  با  بخش،  این  در  موجود 
توانستیم با همکاری یک شرکت داخلی، قطعات مورد 

نیاز را باز طراحی و تولید نماییم.

تعمیر اساسی توربین های رستون 
منطقه شمال شرق 

آخرین  از  خالصه ای  تشریح  به  شرقی  آذربایجان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
وضعیت منابع و پروژه های آبی استان پرداخت.یوسف غفارزاده در گفت وگو با خبرنگاران 
در خصوص وضعیت بارش های استان در سال جاری اظهار کرد: میزان بارش ها نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته سه درصد و به طور میانگین نیز 15 درصد کاهش یافته 
است و جلفا با 1۲1 میلی لیتر کم بارش ترین و ورزقان با ۳05 میلی لیتر پر بارش ترین 
شهرستان های استان هستند.او ادامه داد: امسال دمای استان نسبت به سال گذشته 
یک الی یک و نیم درجه سردتر شده است که در صنعت، شرب و کشاورزی این امر بسیار 
موثر است.او در رابطه با مدیریت منابع آبی استان افزود: منابع آبی آذربایجان شرقی به دو 
صورت زیرزمینی و سطحی هستند که آب های سطحی یا به صورت مستقیم از رودخانه 
به نهرها ریخته شده و یا هم در سدها ذخیره می شوند.غفارزاده خاطرنشان کرد: اکنون 
سدهای آذربایجان شرقی 58 درصد پرشدگی دارند؛ سد ستارخان ۳6 درصد و نهند نیز 
۷6 درصد پرشدگی دارد که پرشدگی نهند نسبت به سال گذشته 18 درصد کاهش یافته 
است. او یادآور شد: آب شرب برخی شهرستان ها از سدها تامین می شود که از ابتدای 
سال برای هر سدی، برنامه ی منابع و مصارف تدوین می شود تا کمبودها مشخص و به 

سمت بهبودیافتگی حرکت شود و کمترین آسیب را داشته باشیم.

صادقی مقدم: سرپرست شرکت آب و فاضالب استان یزد در جریان 
برگزاری رزمایش طرح صرفه جویی مصرف آب و برق در این استان، 
اعالم کرد: در حال حاضر با افت روزانه 900 لیتر بر ثانیه کمبود آب در یزد 
مواجه هستیم و تنها راه مقابله با این کم آبی مدیریت تقاضا و مصرف 
است. او با اشاره به هدف اجرای رزمایش صرفه جویی در مصرف آب 
و برق، ابراز امیدواری کرد با اجرای این رزمایش که با همکاری دیگر 
سازمان ها و شرکت ها برگزار شد، شاهد کاهش مصرف آب و برق در 
استان باشیم.علمدار در پایان گفت: با صرفه جویی ۲0 درصدی در بخش 

خانگی و صنعت می توان تنش آبی امسال را پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرنگار پیام ما از یزد، رزمایش مشترک طرح صرفه جویی 
مصرف در آب و برق با ارتباط ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو، فرمانده کل 
سپاه و جمعی از مقامات کشوری و مقامات بسیج، سپاه و دبیرخانه 
کانون های خدمت رضوی استان یزد با هدف تحقق فرامین فرمانده 
معظم کل قوا مبنی بر قرارگیری صرفه جویی به عنوان یک سیاست 

اساسی در برنامه های کالن کشور اجرا شد.

 اولین نشست کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت گاز خوزستان در سال جاری با حضور نادرقلی 
زری میدانی مدیر عامل این شرکت و اعضای کمیته در سالن کنفرانس ساختمان شهید حاج 
قاسم سلیمانی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان، نادرقلی زری 
میدانی مدیر عامل این شرکت گفت: مسئولیت اجتماعی یکی از مهم ترین فریضه های 
سازمانی در شرکت گاز خوزستان است که باید به آن توجه شود و در این زمینه استان 
خوزستان نیازمند توجه ویژه در مسئولیت اجتماعی است. زری میدانی افزود: ایفای مسئولیت 
اجتماعی گاز خوزستان در قبال ذینفعان باید به گونه ای باشد که موجب افزایش سطح رضایت 
مندی مشتریان سازمان باشد. او با اشاره به ضرورت انطباق فعالیت های مسئولیت اجتماعی 
با دستورالعمل های گزارش دهی پایداری، اظهار کرد: تدوین فعالیت های اجرایی مسئولیت 
اجتماعی در سال جاری با استفاده از راهنمای گزارش دهی، براساس استانداردهای جی.آر.

آی ٢٠١٨ باعث رشد و تعالی سازمان خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان با 
بیان اینکه گاز خوزستان اقدامات بسیار خوبی در زمینه مسئولیت اجتماعی در شاخص های 
محیط زیست و جوامع محلی انجام داده است، تاکید کرد: در تدوین برنامه ریزی فعالیت های 
مسئولیت اجتماعی سال جاری، به انتظارات استان با رویکردهای مدیریت کاهش آسیب های 

اجتماعی توجه شود.

کاهش 3 درصدی بارش ها 
در آذربایجان شرقی

کم آبی در یزد با افت روزانه
 900لیتر بر ثانیه

استان خوزستان نیازمند توجه ویژه 
در مسئولیت اجتماعی است

| آذربایجان شرقی | | یزد | | خوزستان  |

 کمیته امداد استان قم 
میزبان دو هزار دختر 

تحت حمایت 
توکلی، قم - اردوهای تابستانی کمیته 
سال  دو  از  پس  قم،  استان  امداد 
نفر  هزار  دو  با حضور  تعطیلی  و  توقف 
با  یاوران آسیب ستیز  از دختران طرح 
مجتمع  در  فرهنگی  متنوع  برنامه های 
معصومه  حضرت  تربیتی  فرهنگی 

شد. آغاز  )س( 
امور  معاون  صالحی،  محسن  سید 
استان  امداد  مشاوره کمیته  و  فرهنگی 
قم با اشاره به اینکه اردوهای تابستانی 
علت  به  سال گذشته  دو  در  نهاد  این 
تعطیل  و  متوقف  بیماری کرونا  شیوع 
اردوهای امسال  برنامه  بود گفت:  شده 
به صورت  و  در رده های سنی مختلف 
است. شده  ابالغ  استانها  به  تخصصی 
استان  امداد  اینکه کمیته  بیان  با  وی 
جمله  از  کشور  استان   10 میزبان  قم 
زنجان،  مرکزی،  تهران،  البرز،  اصفهان، 
خراسان  سمنان،  همدان،  قزوین، 
این  افزود:  است  کرمانشاه  و  رضوی 
در  تیرماه  پنجم  از  اردویی  دوره های 
حضرت  تربیتی  فرهنگی  مجتمع 
است  برگزاری  حال  در  معصومه )س( 
خواهد  ادامه  نیز  ماه  شهریور   16 تا  و 

داشت.
را  ستیز  آسیب  یاوران  طرح  صالحی، 
احمر  هالل  جمعیت  مشارکت  با  که 
در  است  شده  برنامه ریزی  و  طراحی 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  به  کمک 
تصریح  و  برشمرد  مؤثر  و  مفید  بسیار 
از  نفر   ۲00 میزبان  دوره  هر  در  کرد: 
40 سال  تا   ۲5 دختران محدوده سنی 

هستیم. آنها  مربیان  همراه  به 

تالش مدیریت شهری 
کرج برای ایجاد 
فضای با نشاط 

در حاشیه رودخانه  
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
رودخانه  عبور  کرج گفت:  شهر  شورای 
موهبت های  از  یکی  کرج  داخل  از 
به  تا  متاسفانه  که  است  کالنشهر  این 
امروز نتوانسته ایم از آن به نحو احسن 
استفاده کنیم. عمار ایزدیار در بازدید از 
پروژه پارک رود که با همراهی منوچهر 
کرج،  شهرداری  سرپرست  غفاری 
سازمان  رییس  پور  عبداله  حمیدرضا 
و  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما، 
گرفت،  صورت  مربوطه  مسئوالن  دیگر 
داخل کرج  از  رودخانه  عبور  کرد:  اظهار 
است  این کالنشهر  موهبت های  از  یکی 
نتوانسته ایم  امروز  به  تا  متاسفانه  که 
و  استفاده کنیم  احسن  نحو  به  آن  از 
طور  آن  تاکنون  هم  شهری  مدیریت 
استفاده  برای  عزمی  شاید  و  باید  که 
زیبا  بسیار  فضای  این  از  شهروندان 
دوره  این  افزود:  وی  است.  نداشته 
دارد  تالش  کرج  شهری  مدیریت  از 
بیشتر  شادابی  و  نشاط  برای  فضایی 
کرج  رودخانه  حاشیه  در  شهروندان 
فراهم کند و اعتقاد داریم پارک هایی که 
رودخانه از وسط آن عبور می کند دارای 
گردشگری  جذب  ظرفیت  و  جذابیت 
هستند  پارک هایی  به  نسبت  بیشتری 
که به صورت مصنوعی در محالت ایجاد 
حضور  از  شورا  عضو  این  می شوند. 
در  گچسر  کرج-  جاده  در  گردشگران 
مصداق  عنوان  به  هفته  پایانی  روزهای 
بارز استقبال مردم از پارک های طبیعی 
نام برد و افزود: در تالش هستیم یکی 
برای  را  خدادادی  نعمت های  از  دیگر 
استفاده شهروندان احیا کنیم تا از این 
آنان  رضایت  جلب  به  گام  یک  طریق 
که از اصلی ترین هدف مدیریت شهری 

شویم. نزدیک  است، 

مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب چهارمحال و 
بختیاری به طرح های 

آب رسانی روستایی اشاره 
کرد و گفت: با همکاری 

قرارگاه امام حسن )ع( به 
منظور محرومیت زدایی آب 
رسانی به 44 روستا آغاز 

شده است که این مهم تنش 
آبی این مناطق را مرتفع 

خواهد کرد

همدان - احمد شانیان مدیرکل صنعت، معدن 
معدن  افتتاح  آیین  در  استان همدان  تجارت  و 
بر  تاکید  با  علیا  کمک  روستای  آهن  سنگ 
همدان،  استان  معادن  فرآوری  زنجیره  تکمیل 
ارزش  ایجاد  و  از خام فروشی  افزود: جلوگیری 
شمار  به  استان  اولویت های  از  بیشتر  افزوده 
زمینه  این  در  خوبی  موفقیت های  که  می رود 
بخش  اینکه  بیان  با  است.وی  شده  کسب 
ای  ویژه  نقش  اقتصادی  رونق  بر  عالوه  معدن 
در اشتغال استان دارد، اظهار داشت: چهار هزار 
نفر در این بخش مشغول به کار هستند که برای 
می کنیم. تالش  میزان  این  افزایش  و  پایداری 

اسمی  ظرفیت  اساس  بر  گفت:  شانیان 
پروانه های بهره برداری صادر شده ۲ هزار و 500 
نفر در بخش معدن استان همدان فعال هستند 
واحدهای  توسعه  و  ظرفیت  افزایش  با  اما 
یافته  چشمگیری   افزایش  رقم  این  معدنی 
است.او با اشاره به وجود ۳00 معدن متنوع در 
صورت  به  معادن  این  درصد   ۳0 استان  گفت: 

فصلی و مقطعی تعطیل هستند که برخی از آنها 
و  بازار  رکود  محلی،  معارضان  مشکالت  با  نیز 
هستند که  مواجه  معدنی  ماده  عدم کیفیت  یا 
برای بازگشت آنها به چرخه تولید برنامه داریم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
مسئولیت  به  خواست  معادن  بهره برداران  از 
عمل کنند  روستا  اهالی  قبال  در  اجتماعی خود 
تا رضایت آنها جلب شود و مانعی برای فعالیت 

نشود. ایجاد  آنها 
ارتباط  معدن  بهره بردارن  کرد:  خاطرنشان  او 
تقویت  اسالمی  شوراهای  با  را  خود  تعامل  و 
واقع  روستاهای  عام المنفعه  امورات  در  و  کنند 
باشند.  داشته  جدی  مشارکت  معادن  حریم  در 
اداره کل  بهره وری معادن  امور نظارت و  مسئول 
در  نیز  همدان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تنی معدن سنگ  40 هزار  از ظرفیت  آیین  این 
منطقه  این  افزود:  و  داد  خبر  علیا  آهن کمک 
پتانسیل خوبی در ذخایر آهن دارد و امیدواریم 
ظرفیت این واحد معدنی به 100 هزار تن برسد. 

فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر  شهرکرد- 
پیش  اساس  بر  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
روستا   ۳00 و  شهر   ۲۲ امسال  تابستان  بینی ها 
آبی خواهد  تنش  دچار  بختیاری  و  در چهارمحال 

. شد
احمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار 
کرد: آب شرب 4۳ شهر و 640 روستا معادل 94 
این  از  درصد   86.4 است که  مکعب  متر  میلیون 

آب از منابع زیرزمینی تأمین می شود.
شهر  نیاز  مورد  آب   ۳.6 تنها  اینکه  بیان  با  وی 
آب های  از  بختیاری  و  چهارمحال  روستاهای  و 
متوسط  کرد:  عنوان  می گردد،  تأمین  جاری 
آب دهی چاه ها در این استان شش لیتر بر ثانیه 

است.
و  چهارمحال  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
دهی  آب  بودن  بار  فاجعه  بر  تاکید  با  بختیاری 
آب  چاه های  عمر  تصریح کرد:  استان،  در  چاه ها 

سال  یک  از  کمتر  به  بختیاری  و  چهارمحال  در 
است. رسیده 

محمدی به خشکسالی ها و بحران های آب اشاره 
کرد و ادامه داد: بر اساس پیش بینی ها تابستان 
و  چهارمحال  در  روستا   ۳00 و  شهر   ۲۲ امسال 

شد. خواهد  آبی  تنش  دچار  بختیاری 
در  آبی  بحران  از  عبور  برای  اینکه  بیان  با  او 
مدیریت  و  جویی  صرفه  همه  باید  تابستان 
مصرف آب را در دستور کار خود قرار دهند، مطرح 
در  پایدار  شرب  آب  تأمین  باالدستی  سند  کرد: 

شود. تهیه  باید  استان 
و  چهارمحال  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اشاره  روستایی  آب رسانی  طرح های  به  بختیاری 
امام حسن )ع(  قرارگاه  با همکاری  و گفت:  کرد 
 44 به  رسانی  آب  محرومیت زدایی  منظور  به 
روستا آغاز شده است که این مهم تنش آبی این 

خواهد کرد. مرتفع  را  مناطق 

افتتاح معدن سنگ آهن روستای کمک علیا

 300 روستای چهارمحال و بختیاری در معرض تنش آبی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان گفت: بر اساس 

ظرفیت اسمی پروانه های 
بهره برداری صادر شده ۲ هزار 

و 500 نفر در بخش معدن 
استان همدان فعال هستند اما 

با افزایش ظرفیت و توسعه 
واحدهای معدنی این رقم 

افزایش چشمگیری  یافته است

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

 در اجرای ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین  نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 
افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد:
 بخش یک بجنورد

به  اصلی  از ۲988  فرعی   1 پالک  از  قدیمی  خانه  یکباب  1- ششدانگ   
مساحت 9۷/4۳ متر مربع ابتیاعی خانم فاطمه ابراهیمی از محل مالکیت 
رسمی یدهللا لنگری برابر رای شماره 0805 - 1401 مورخه 1401/0۳/09 - 

کالسه 0009 – 1400 
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای 

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

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/0۳/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/08

شماره : 29/1401/13972- تاریخ: 1401/03/19
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و امالک  خراسان شمالی

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

نوبت دوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند    
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 140160۳19008000۳50 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن ضیائی هنجروئی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲68 صادره از 
زرند در یکباب خانه به مساحت 54۳.15 مترمربع از پالک ۷561 اصلی 
واقع در زرند بلوار فردوس کوچه شهید یزدانی ۷ خریداری از مالک رسمی 
آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 40
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/۳/۲4
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/4/8

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

شهر عنبرآباد  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1400/05/۲0-140060۳19091000480
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عیسی بهادری 
فرزند عزت  به شماره شناسنامه 5 با کد ملی 606981594۷ صادره از عنبرآباد در 
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر باغ به مساحت ۲0۲1/6۷ متر مربع پالک - 
فرعی از6۳- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6۳- اصلی قطعه یک بخش 
45 کرمان  واقع در عنبرآباد شهرک ده رضا خریداری از مالک رسمی آقای کیان 
مهیمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:۳۲10
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/4/8- تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/۲۲

 مصیب حیدریان -رئیس ثبت اسناد امالک 

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ........ 140160۳010600015۷4 ....... هیات اول / موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی باقری نژاد فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 4۳ صادره از ورامین** ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 111/۳۷ مترمربع از پالک شماره 146 فرعی از 1۲ اصلی واقع در خیرآباد بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین خریداری از احسان اله خانی** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/۲۳

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

شناسه آگهی1343944
میم الف175 ث

ول
ت ا

نوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی    

ماده۳قانون و ماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
برابر رای شماره  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ثبتی 
140160۳060۲۲000045 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سلمان عمرانی فرزند عباس به شماره  شناسنامه ۷00 صادره 
ازفریمان دریک باب ساختمان به مساحت 198/91مترمربع پالک 
مالکیت  بخش1۳ازمحل  در  واقع  اصلی   ۲۷6 از  فرعی   ۳681
رسمی متقاضی محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب 

صورتیکه  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  دردونوبت 
اعتراضی  مالکیت متقاضی  اشخاص نسبت بصدور سند 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید 

ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکورو عدم وصول اعتراض سند مالکیت صادرخواهدشد.   
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/۳/۲5              

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/4/8                    
محمد رضا رجایی مقدم

رئیس ثبت اسناد وامالک 

وم
 د

ت
نوب

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

 برگ سبز خودرو وانت زامیاد
 مدل:1395

 رنگ :آبی روغنی
Z24722611Z : ش موتور 

ش شاسی: 
NAZPL140BG0457525 

متعلق به علی اکبر خلیل آبادی 
مفقود شده و اعتبار ندارد

سواری  پژو  خودروی  مادر  سند 
مدل  روغنی  سفید-  رنگ  به 
  91 پالک  شماره  به  و   1391
موتور  شماره  و   75 ج   996
124k0063304 و شماره شاسی 

NAAN01CA1CK806159 به 
نام معرفت قنبری به کد ملی 
1461332125مفقود گردیده و 
 از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ی
غتا
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۲۳۲4 پیاپی  شماره    شانزدهم       سال       1401 تیر   8 چهار شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

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

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

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

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494

/  تلفن:  86011893-021تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک 26 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵
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گل های بابونه در فندقلو شهرستان نمین/ عکس از  علیرضا داوردان

عکس:  تسنیم

کارزار

| تنگ الیزنگان، داراب |
 N۲840۳8 تنگ الیزنگان در موقعیت جغرافیایی
E545809 در استان فارس واقع است. این تنگ 
در غرب روستایی به همین نام و در ۷5 کیلومتری 
شرق شهرستان داراب قرار گرفته است. در شرق 
باغ های گل رز  از  داراب منطقه جنگلی پوشیده 
قرار دارد که به دره الیزنگان معروف است. این 
دره با برخورداری از آب فراوان باغ های سرسبز و 
سایر چشم اندازهای طبیعی یکی از گردشگاه های 
دیدنی شهرستان داراب به حساب می آید. طول 
این تنگ در حدود 9 کیلومتر است و ارتفاع آن در 
ابتدای تنگ 1900 متر و در انتها ۲600 متر است. 
دسترسی به تنگ الیزنگان از طریق جاده داراب 
به فورگ، جاده فرعی شهرک الیزنگان و سپس 

روستای الیزنگان امکان پذیز است.
 1900 ارتفاع  با  کوهستانی  روستایی  الیزنگان 
متر از سطح دریا است. این روستا از شمال به 

شهرستان نی ریز، از جنوب به روستای نوایگان و 
قلعه بیابان، از شرق به کوهستان بخش رستاق و 
از شمال غرب به روستاهای شکرویه و مروارید 
متصل است و در جنوب شرقی استان فارس و 
شرق داراب قرار دارد. روستای الیزنگان از مناطق 
بالغ  مهم پرورش گل محمدی در کشور است. 

حدود  و  محمدی  دیم  گلستان  هکتار   6000 بر 
600 هکتار گل محمدی آبی در این منطقه کشت 
می شود. هر ساله جشنواره گل محمدی در اواخر 
اردیبهشت ماه همزمان با شروع شکوفا شدن گل 
محمدی و چیدن گل  در روستای الیزنگان انجان 

می گیرد.

»تمام دست تو روز است«

تمام دست تو روز است

و چهره ات گرما

نه سکوت دعوت می کند

و نه دیر است

دیگر باید حضور داشت

در روز

در خبر

در رگ

و در مرگ...

 

از عشق

اگر به زبان آمدیم فصلی را باید

برای خود صدا کنیم

تصنیف ها را بخوانیم

که دیگر زخم هامان بوی بهار گرفت.

بمان:

که برگ خانه ام را به خواب داده ای

فندق بهارم را به باد

و رنگ چشمانم را به آب.

تفنگی که اکنون تفنگ نیست،

و گلوله ای که در قصه ها

عتیقه شده است

روبه روی کبوتران

تشنگی پرندگان را دارد.

احمدرضا احمدی

یکی از علل مرگ و میر در محیط های طبیعی در اثر 
گزیدگی ها نه در اثر سم تزریق شده به بدن مصدوم 
بلکه به دلیل یک واکنش دفاعی در بدن انسان به 
نام آنافیالکسی است. بدین معنی که فرد مصدوم 
با گزش  آنافیالکسی حتی  اثر شوک  در  می تواند 
یک زنبور هم جان خود را از دست بدهد. به نقل 
از وب سایت کویرها و بیابان های ایران، آنافیالکسی 
ناگهانی  آلرژیک بسیار شدیدی است که  واکنش 
شروع می شود و بسیاری از قسمت های بدن را تحت 
با عالئمی  آنافیالکسی معموال  قرار می دهد.  تاثیر 
همچون ضایعات پوستی، خارش، تورم گلو و افت 
فشار خون همراه است. عالئم آنافیالکسی به طور 
متوسط بین 5 تا ۳0 دقیقه ظاهر می شوند. عالئم 
معموال شامل برآمدگی هایی روی پوست )کهیر(، 
خارش، صورت و پوست سرخ )برافروختگی(، یا 
تنگی  تنفسی شامل  لب های متورم است. عالئم 
نفس، تنفس دشوار و همراه با صدای خس خس، 
یا تنفس دشوار و با صدای بلند )همراه با سوت( 
است.عالئم معده و روده شامل درد شکم، اسهال، 

و تهوع است. ضربان قلب ممکن است خیلی تند، 
یا خیلی کند گردد )دیس ریتمی قلبی(، و یا ممکن 

است قلب از تپش باز بماند )ایست قلبی(. 
اثر  در  که  افرادی  از  نیمی  باشید  داشته  توجه 
آنافیالکسی جان خود را از دست می دهند پیش 
تر هیچ سابقه واکنش قابل توجه و سیستماتیکی 
نداشته اند از این رو حتی در مواقعی که مطمئن 
فردی  که  حشرات  سایر  و  عقرب  مار،  هستید 

انتقال  نبوده اند  اند سمی  را مورد گزش قرار داده 
سریع مصدوم به نزدیکترین مرکز درمانی باید در 
مناطقی که  به  قرار گیرد. در صورت سفر  اولویت 
فاصله زیادی تا مراکز درمانی دارند همراه داشتن 
مصدوم  مرگ  از  آن  عضالنی  تزریق  و  آدرنالین 
از  خارج  میتوان  را  آدرنالین  می کند.  جلوگیری 
برابر تابش  محیط آزمایشگاهی در صورتی که در 

نگهداری کرد. نباشد  نور  مستقیم 

به  دادن  پایان  »درخواست  عنوان  با  کارزاری 
نیروگاه  در  مازوت سوزی  فاجعه آفرین  وضعیت 
شهید سلیمی نکا« در وب سایت کارزار در جریان 
به  خطاب  کارزار  این  متن  از  بخشی  در  است. 
رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان 
نیرو،  وزیر  نفت،  وزیر  زیست،  محیط  حفاظت 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار 
مازندران، نمایندگان مجلس در مجمع نمایندگان 
شهرستان های  مردم  نمایندٔه  و  مازندران  استان 
مازندران،  استان  آمده: »در  و گلوگاه  نکا  بهشهر، 
شهرستان های  در  آلودگی ها  خطرناک ترین  از 
ساری، بهشهر، نکا و میان دورود، گلوگاه و به ویژه 
در مناطق نزدیک به مرکز آلودگی ـ مانند زاغمرز 
ـ  قره ُطغان  و  میانکاله  دهستان  روستاهای  و 
نکا  سلیمی  شهید  نیروگاه  در  مازوت  سوخت 
است، که هرساله خسارات جدی و جبران ناپذیری 
و  می آورد  وارد  مناطق  این  اهالی  سالمت  بر  را 
قربانی می گیرد. افزایش آمار فوتی های ناشی از 

و  تنفسی  بیماری های گوارشی،  و  سرطان  انواع 
پوستی در مناطق یادشه، گواهی بر این مدعاست.
بخش های  در  ضمنًا،  مازوت سوزی 
نیز  و صید  دامداری  زیست محیطی، کشاورزی، 
حوزٔه  به  غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور  که  ـ 
سالمت مربوط می شود ـ برای مردم این منطقه 
لطمات  هم جوار  استان های  بلکه  و  استان،  و 
اثرات  و  داشته  پی  در  مالی  و  جانی  فراوان 

است. گذاشته  جای  بر  ناگواری 
شایان ذکر است، این منطقه ـ که فقط در بخش 
نفر سکونت  هزار  به شصت  قریب  روستایی اش 
است  دامداری کشور  و  قطب کشاورزی  ـ  دارند 
امیرآباد،  بندر  اقتصادی  ویژٔه  منطقٔه  کنار  در  و 
به ویژه  بایسته است  راهبردی دارد، که  جایگاهی 
»تولید  عنوان  رهبری  معظم  مقام  که  امسال 
نهاده اند در  بر آن  را  دانش بنیان و اشتغال زایی« 
زمینه های پیش گفته شکوفا شود؛ ولی متاسفانه، 
با وجود آالینده های نفتی این نیروگاه در هوا، آب 

و خاک، کشاورزی و دامداری اش در معرض خطر 
است. نابودی 

و  شدید  حدی  به  نیروگاه  این  در  مازوت سوزی 
بی رویه )در حد چندین میلیون مترمکعب در روز( 
روی سطوح  بر  و  هوا  در  مازوت  ذرات  است که 
مختلف به صورت قشری از غبار قابل رؤیت است 
انسان-طبیعت-دام  زیستی  چرخٔه  وارد  طبعًا  و 

نیز گشته است.
خواسته برحق مردم، نظارت بر این روال و کاهش 
مناسب  فیلترهای  از  استفاده  و  مازوت  مصرف 
در  پیش  مدت ها  از  خروجی کوره هاست که  در 
توجهی  آن  به  ولی  شده،  بیان  رسانه ای  فضای 
درخواست  مقامات  جمیع  از  فلذا  است.  نشده 
می شود به این مسئله ورود جدِی دولتی، قضایی 
و نظارتی )تقنینی( داشته باشند و این نابسامانی 
را پایان بخشند.« این کارزار از 6 تیر آغاز شده و تا 
4 آذر 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون 

از سوی 580 نفر امضا شده است.

مشخصات ظاهری: این پرنده ۲۳ سانتیمتر طول 
دارد و اندازه اش متوسط است و لکه های سفیدی 
روی شانه هایش دیده می شود. زیر دم و زیر بدن 
قرمز است. پرنده ی نر، با نوار سیاه در حاشیه ی گردن 
و پس سر قرمز و پرنده ی ماده با تارک سیاه دیده 
می شود. زیرگونه ای که در ایران است، عالوه بر بلندتر 
رنگ  قهوه ای  دودی  تنه ی  زیر  دارای  منقار؛  بودن 
است. در پرنده ی جوان، تارک قرمز است و کوچک تر 
و کمرنگ تر به نظر می آید.صدا: صدای این پرنده تیز 

و مشخص به صورت »کی ک« شنیده می شود.
زیستگاه: این پرنده در جنگل های پهن خزان کننده 
و جنگل های سوزنی برگ به سر برده و در سوراخی 
که در درختان ایجاد می کند، آشیانه می سازد. در 
ایران، به صورت بومی در جنگل های شمال فراوان 

است.
حفاظت: تنها خطری که در حال حاضر این پرنده 
تخریب  یعنی  زیستگاه  انهدام  تهدید می کند،  را 

جنگل هاست، اما نیاز ویژه ی حفاظتی ندارد.

دارکوب بزرگ )دارکوب خالدار بزرگ(

 درخواست پایان دادن به وضعیت فاجعه آفرین مازوت سوزی شوک آنافیالکسی در حمله جانوران
در نیروگاه شهید سلیمی نکا

انتشارات: نگاه معاصر
رساله  در شاهنامه«  »زنان  آلمانی  متن 
دانشگاه کلن  در  مطلق  خالقی  دکتری 
در سال 19۷0 است که ترجمه انگلیسی 
آن در سال ۲01۲ توسط انتشارات مزدا در 

کالیفرنیا منتشر شد.
نقش  مقدمه  در  بوده  آن  بر  نگارنده 
ایران  شناسی  اسطوره  در  مونث  جنس 
این  روشن شود که  تا  را مشخص کند 
اگر  و  داشته  نمود  شاهنامه  در  موضوع 
چنین است تا چه حد بوده است. مقدمه 
پایان  زن  و  مرد  آفرینش  داستان  با 
می یابد و مولف در آنجا آن را به داستان 
نخستین زن در شاهنامه مرتبط می سازد.

ای  چکیده  نخست  بخش  در  نگارنده 
زنان  مهمترین  داستان های  از  موجز 
شاهنامه را ارائه می کند و آنها را با دیگر 
منابع پیش از اسالم و عهد اسالمی تا 
آنجا که بر مولف شناخته شده و قابل 
نگارنده  می سنجد.  بودند،  دستیابی 
بند ویژگی  پایان هر  کوشیده است در 
بازگو  آنها را به اجمال  های شخصیتی 
کند. از آنجا که شخصیت های زنان در 
پرداختن  و  هستند  فراوان  شاهنامه 
لذا  است،  آور  امری مالل  آنها  به همه 
البته  و  اسطوره ای  زنان  تمام  نگارنده 
مهمترین زنان بخش تاریخی شاهنامه 

طبقه  بر  بنا  را  آنها  و  داشته  منظور  را 
خواه  و  اشراف  خواه  اجتماعی شان 
است.  نموده  تقسیم بندی  عامه  زنان 
بخش دوم به بررسی جایگاه زنان در 
منابع  همواره  و  پردازد  می  شاهنامه 
اسالمی و پیش از اسالم را مورد توجه 

است.  داده  قرار 
پژوهشگر  ادیب،  مطلق،  خالقی  جالل 
در  او  است.  ایرانی  پژوه  شاهنامه  و 
شد.  متولد  تهران  در   1۳16 شهریور   ۲0
تحصیالت دبیرستانی را در تهران انجام 
داد. دوره های تحصیالت دانشگاهی را در 
آلمان گذراند و در سال 1۳49 )19۷0( از 
دانشگاه کلن در رشته های شرق شناسی، 
مردم شناسی و تاریخ قدیم درجٔه دکتری 
گرفت. از سال 1۳50 )19۷1( در بخش 
هامبورگ  دانشگاه  در  ایرانی  مطالعات 
مشغول به تدریس زبان و ادبیات فارسی 

ایران بوده  است.  و فرهنگ 

| زنان شاهنامه | 
| جالل خالقی مطلق |

| مترجم: معصومه پورتقی، فرهاد اصالنی |

یاد راوی »قصه های خوب« با نمایشگاهی در خانه هنرمندان 
زنده می شود

بچه های  برای  خوب  »قصه های  تصویرسازی  نمایشگاه 
هنرمندان  خانه  در  آذریزدی  مهدی  زنده یاد  یاد  با  خوب« 

می شود. برگزار  ایران 
خانه  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
خوب  »قصه های  تصویرسازی  نمایشگاه  ایران،  هنرمندان 
برای بچه های خوب« به همت انجمن تصویرگران ایران و به 
یاد زنده یاد مهدی آذریزدی از 10 الی ۲0 تیر در گالری های 
برگزار  ایران  هنرمندان  خانه  شهناز  سالن  و  زمستان  ممیز، 
و  سرشناس  نویسندگان  از  آذریزدی  مهدی  می شود. 
جریان ساز حوزه ادبیات کودک و نوجوان در ایران بود که روز 
18 تیر 1۳88 در سن 8۷ سالگی دیده از جهان فروبست.

حضور »باغ وحش« ایرانی در بخش مسابقه جشنواره دوربان
فیلم کوتاه »باغ وحش« به نویسندگی و کارگردانی نفیسه 
زارع در اولین حضور بین المللی خود در بخش مسابقه  چهل 
و سومین دوره جشنواره جهانی فیلم دوربان که واجد شرایط 

اسکار است، حضور دارد.
پروژه،  از مشاور رسانه ای  نقل  به  مهر  به گزارش خبرگزاری 
فیلم کوتاه »باغ وحش« به کارگردانی و نویسندگی نفیسه 
در  اکباتانی  سورنا  و  مظاهری  کاوه  تهیه کنندگی  و  زارع 
چهل  مسابقه   بخش  به  خود  بین المللی  نمایش  نخستین 
یافت.  راه  دوربان  فیلم  جهانی  جشنواره  دوره  سومین  و 
آفریقاست  قاره  جشنواره  قدیمی ترین  »دوربان«  جشنواره 
که از ۲1 تا ۳0 جوالی ۲0۲۲ مصادف با ۳0 تیر تا 8 مرداد 
1401 در کشور آفریقای جنوبی برگزار می شود و واجد شرایط 

است. نیز  اسکار 
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