
|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2344   | دوشــنبه  3 مــرداد 1401  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

آیا جریمه های مالی بازدارندگی از خطاهای 
بزرگ علیه محیط زیست را دارند؟

درختان را می خشکانند 
جریمه اش را می دهند

بررسی وضعیت دهک های پایین 
 جامعه در تامین مسکن استیجاری

 در پایتخت نشان می دهد

اجاره نشینان در دره فقر

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی از انگیزه 
عامالن قتل برادر مالک متروپل گفت

اختالفات شخصی عامل 
شلیک به عبدالباقی

 پوپولیسم  نمایندگان 
 مانع حل  بحران

آب است
طرح جامع آب تحت مدیریت رهبری شکل بگیرد 

گفت وگو با ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
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 اداره کل محیط زیست اصفهان خواستار انتقال توله خرس
 از مرکز نگهداری این استان شد

کرمان در انتظار توله خرس سیاه

2

4ادامه در صفحۀ

|  پژوهشگر هنر ایران |

| کیانوش معتقدی |

پرتره شاه را از مجموعه 
سلطنتی کویت پس بگیرید

از  کامل  و  جامع  فهرستی  ایران  موزه های 
در  که  آثاری  مجموعه  حتی  و  ندارند  آثارشان 
موزه های کشور نگهداری می شود هیچ کدام ثبت 
دیجیتالی نشده است. به همین دلیل است که 
مفقودی  اعالم  مشابه  اتفاقی  وقوع  با  دفعه  هر 
می کشد  طول  مدت ها  مظفرالدین شاه،  پرتره 
اختیارشان  در  گمشده  اثر  بفهمند  اساس  از  تا 
بوده یا نه.  پس از انتشار عکس هایی از تابلوی 
در حراج کریستیز  مظفرالدین شاه  به فروش رفته 
روی  تابلو  این  خالی  جای  شدن  پیدا  و  لندن 
دیوارهای کاخ گلستان پرسیده  شد که این تابلو 
در  حراجی  یک  از  و  خارج شده  ایران  از  چطور 
مسئوالن کاخ گلستان  است؟   لندن سردرآورده 
در اظهارات اولیه شان از وجود چنین تابلوئی اظهار 
بی اطالعی کرده و حتی احتمال تقلبی بودن آن را 
مطرح کردند. آنها بدون اینکه بررسی کنند، مثل 

دادند. پاسخ  شتابزده  گذشته 

 پیگیری های »پیام ما«  نشان می دهد که اثر کمال الملک
 در سال 57 از کاخ گلستان به سرقت رفته است

 واکاوی سرقت پرتره شاه قاجار

4

»اهمیت توله خرس سیاه به واسطه نوع گونه و در معرض خطر انقراض بودن از توله یوز کمتر نیست«. این گزاره در نظر درست 
است،  اما نگاهی به خبرهای مرتبط با توله خرس و توله یوز در یک ماه گذشته مشخص می کند توله خرس سیاهی که در 14 
خرداد از قاچاقچیان گرفته شد با توله یوزی که 11 اردیبهشت به دنیا آمد در جایگاه برابری قرار ندارد. یک سرچ کوتاه و دم 
دستی نشان می دهد برای توله یوز در یک ماه گذشته حداقل 11 صفحه خبر و عکس وجود دارد اما از توله خرس تنها چند خبر 
در صفحه اول گوگل به چشم می خورد ضمن اینکه عکس جدیدی از این توله منتشر نشده است) در مقابل آخرین تصاویر و 
حرکات یوز از سوی جامعه و رسانه ها رصد و بارها به اشتراک گذاشته شده است(،  آخرین خبر درباره توله  خرس به چند روز 
قبل یعنی 29 تیر برمی گردد که در آن سعید یوسف پور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از سالمت توله و 

وزن گیری مناسب خبر داده و اعالم کرده: »باید توجه داشت که زیستگاه توله خرس سیاه آسیایی...

بجنورد- مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی گفت: مرمت 
بقایای معماری ساختمان خشتی خزانه در محوطه باستانی ریوی در مانه 
و سملقان به پایان رسید.علی مستوفیان اظهار کرد: مرمت بقایای معماری 
 ساختمان خشتی خزانه در محوطه باستانی ریوی در مانه و سملقان به پایان رسید.
طرح  داد:  ادامه  شمالی  خراسان  و گردشگری  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
در  »خزانه«  به  موسوم  خشتی  بنای  معماری  بقایای  حفاظت  و  مرمت 
با توجه به روند  از تابستان 1۳9۶ آغاز و هر ساله  محوطه تاریخی ریوی 
بنا حفاظت و مرمت شد.وی افزود: بخش  از این  ابالغ اعتبارات، بخشی 
آخر مرمت این بنا در ضلع شرقی در بهار سال جاری انجام شد که در روند 
در   11 ابعاد  به  بزرگ  اتاق  دو  از  بخش هایی  باستان شناسی  کاوش های 
این طرح  انجام  اعتبار  بود.مستوفیان گفت:  نمایان شده  آن  در  2٫۵ متر 
رسید. انجام  به  ماه   2 مدت  در  بود که  ریال  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   یک 
بخش  این  مرمت  با  بیان کرد:  فرهنگی خراسان شمالی  میراث  مدیرکل 
خزانه  بنای خشتی  از  معماری کاوش شده  تمامی حجم  خزانه،  بنای  از 
مرمت شد و پوشش حفاظتی آن نیز در صورت تأمین اعتبار در سال جاری 
به پایان خواهد رسید.وی خاطرنشان کرد: محوطه تاریخی ریوی یکی از 
نزدیکی  در  واقع  تاریخی شمال شرق کشور  دوران  مهم ترین محوطه های 
روستای نجف در شهرستان مانه و سملقان است که در فهرست آثار ملی 

کشور به ثبت رسیده است.

 گلستان -  مدیر بنادر و دریانوردی گلستان با بیان اینکه الیروبی کانال 
آشوراده به منظور احیای خلیج گرگان از نیمۀ اسفندماه سال گذشته تاکنون 
1۵ تا 2۰ درصد پیشرفت داشته است، اعالم  کرد: با ورود ۳ الیروب از 
شهریورماه، الیروبی کانال آشوراده تا نیمۀ اول سال آینده )شهریور 14۰2( 
به اتمام می رسد.اله یار اسعدی در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی سازمان 
بنادر و دریانوردی، دربارۀ آخرین وضعیت احیای خلیج گرگان، خاطرنشان 
کرد: پس از صدور دستور رئیس جمهور در 1۳ اسفند سال گذشته، بالفاصله 
اقدامات الزم مدنظر قرار گرفت و طی 4ونیم ماه گذشته، پروژه حدود 
2۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که بسیار رضایت بخش ارزیابی 

می شود و با همین روند، فعالیت ها ادامه می یابد.
او ادامه داد: با ورود ۳ الیروب به کانال آشوراده از شهریورماه، 12 ماه زمان 

نیاز خواهیم داشت تا الیروبی این کانال به اتمام برسد.
مدیر بنادر و دریانوردی گلستان با تأکید بر اینکه تمامی فعالیت ها مطابق 
برنامۀ  زمان بندی شده و براساس مجوزهای سازمان حفاظت محیط زیست 
در حال انجام است، بیان کرد: خوشبختانه تاکنون پیشرفت پروژه بسیار 
خوب بوده است و تنها مسئلۀ نگران کننده کاهش تراز آب دریای خزر 
براساس پیش بینی هاست چرا که اگر حق آبۀ دریای خزر از دریای ولگا 
مدنظر قرار نگیرد، ساالنه با کاهش 1۵ تا 2۰ سانتی متری تراز آب دریای 

خزر مواجه می شویم.

اتمام مرمت بقایای معماری ساختمان 
 خشتی خزانه محوطه باستانی ریوی

اعالم آخرین وضعیت 
»احیای خلیج گرگان«

تجدید آگهی ارزیابی کیفی 

اداره كل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد، بنابر آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات مصوبه شماره 84136/ت33560 هـ مورخ 85/7/16 نسبت به شناسایی تامین كنندگان كاالی صاحب  

صالحیت جهت دعوت به مناقصه ای به شرح زیر اقدام نمایند :

1(شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید  720.000 عدد پابند فنری  
W14 جهت اتصال ریل به تراورس بتنی

2(مبلغ برآورد اولیه: 194.400.000.000 ریال
3(مدت زمان : 9 ماه

4(مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 
1401 /05 /08

5(مهلت تکمیل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 16:00  مورخ  
1401 /05 /22

6(کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی 
تا انتهای فرآیند مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

نشانی www.setadiran.ir و به طور برخط انجام می شود.

7(پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی : 
HTTP://IETS.MPORG.IR، صرفًا  جنبه اطاع رسانی دارد . 

قبلی در  مناقصه در صورت عدم عضویت  8(متقاضیان شرکت در 
سامانه ستاد، ضروری است مراحل ثبت نام در این سامانه و دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند.

)شماره تماس سامانه ستاد 021-41934(
9(مناقصه گران تائید صالحیت شده در ارزیابی کیفی، درصورت ارائه 
پیشنهاد قیمت، برای انجام موضوع مناقصه، باید با لحاظ قیمت کاالی  

مرغوب  ساخت داخل، ارائه پیشنهاد نمایند.                     

اداره کل خط و سازه های فنی-   راه آهن جمهوری اسالمی ایران

وزارتراهوشهرسازی» شماره 1400-31-19«
رشكتراهآهنجمهوریاسالمیاریان)سهامیخاص(

ت دوم
نوب

شناسه آگهی1353406- شماره میم الف1622

1401- تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03 /05 تاریخ انتشار نوبت اول: 02/

کهگیلویه و بویراحمد-  مدیرکل محیط زیست استان 
از قاچاق  کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون موردی 
ایم. نداشته  و  نشده  استان گزارش  این  در   سنجاب 
"اسالم جاودان خرد" در گفت و گو با خبرنگار ایسنا 
برعهده  را  مجموعه  این  مدیریت  روزی که  از  گفت: 
گرفتم تاکنون موردی از قاچاق سنجاب های جنگل های 
ایم. نداشته  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان   بلوط 
او با بیان اینکه از مردم استان کهگیلویه و بویراحمد انتظار 
داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه به 
محیط زیست استان گزارش دهند، اظهار کرد: در صورت 

مشاهده و گزارش هرگونه تخلف در زمینه قاچاق سنجاب 
 ها در این استان طبق قانون با متخلفان برخورد می شود.
طبیعی  گونه های  از  حفاظت  بیان کرد:  خرد  جاودان 
ملی  و  همگانی  وظیفه  حیات وحش  جانوری  و 
داریم. مسئولیت  زمینه  این  در  ما  همه  که   است 
گفتنی است که سنجاب از میوه هایی مانند بلوط، گردو، 
تغذیه می کند.  بادام، فندق، برگ و پوست درختان 
سنجاب ایرانی دانه هایی مانند بلوط را در زیر خاک پنهان 
می سازد که کمک فراوانی به رشد و تجدید حیات و 
زادآوری جنگل های بلوط منطقه زاگرس ایران می کند.

زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
گفت: تاکنون بیش از ۶2 هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی 
 کشاورزی استان به آبیاری نوین مجهز شده است.
روح هللا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای طرح 
آبیاری نوین در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در 
زمین هایی که طرح آبیاری نوین اجرا می شود، مصرف 
آب هم کاهش می یابد.وی با بیان اینکه 1۸۶ هزار 
هکتار اراضی آبی کشاورزی استان زنجان است، ابراز 
داشت: 124 هزار هکتار از این اراضی مستعد آبیاری 
است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
گفت: تاکنون بیش از ۶2 هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی 
 کشاورزی استان به آبیاری نوین مجهز شده است.

این  در  بخش کشاورزی  در  اینکه  بیان  با  حسنی 
اقدامات در  انجام  استان بیشترین حجم عملیات، 
راستای ارتقای بهره وری است، تاکید کرد: این استان 
در زمینه اجرای طرح های مربوط به سامانه های نوین 
آبیاری از استان های پیشرو در کشور مطرح است.
او ابراز داشت: کشاورزان در استان نسبت به اجرای 
طرح آبیاری نوین همت الزم را مد نظر قرار دهند چرا 
که توجه به این مهم از هدر رفت آب بسیار جلوگیری 
می کند.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
راستای  در  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گفت: 
برای  تشویقی  ابزارهای  نوین  آبیاری  طرح  توسعه 

کشاورزان در نظر گرفته است.

 مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:

 قاچاق سنجاب گزارش نشده است

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

62 هزار هکتار از اراضی کشاورزی زنجان 
 به آبیاری نوین مجهز است

کردستان - وزیر نیرو در سفری کوتاه به کردستان 
از سد آزاد و سامانه انتقال آن بازدید کرد و در جریان 
 اجرای پروژه های حوزه آب و برق استان قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، در این سفر معاونین حوزه 
آب و آبفا و رئیس حوزه کرخه و مرزی غرب، 
 علی اکبر محرابیان وزیر نیرو را همراهی می کردند.
با  که  کوتاهی  نشست  در  کردستان  استاندار 
حوزه  اعتباری  چالش های  داشت،  نیرو  وزیر 
تسریع  و خواستار  را مطرح  استان  برق  و  آب 
شد. پروژه ها  نیاز  مورد  اعتبارات  تخصیص   در 
اسماعیل زارعی کوشا با بیان اینکه مصوبات سفر 
دستاوردهای  نیرو  وزیر  سال گذشته  ماه  دی 
زیادی برای استان به همراه داشت، به مصوبات 
و  اشاره کرد  استان هم  به  رئیس جمهور  سفر 
گفت: با نگاه ویژه ای که وزارت نیرو به کردستان 
دارد، امیدواریم در کمترین زمان ممکن شاهد 
مصوبات  نشستن  ثمر  به  و  اعتبار  تخصیص 
این دو سفر باشیم.وزیر نیرو در بازدیدی هوایی 
از سد آزاد و ژاوه در جریان روند اجرای سامانه 
در  سد  گرفت.پنج  قرار  سنندج  به  آب  انتقال 
کردستان در حال بهره برداری و هشت سد در 
حال احداث وجود دارد که با تکمیل این سدها 
و طرح های آبی استان، بخش قابل توجهی از 
ژاوه  مرتفع می شود. سد  استان  آبی  مشکالت 
 سنندج 12۰ میلیون مترمکعب حجم ذخیره دارد.
خط انتقال آب از سد آزاد به تصفیه خانه سنندج 
2۷ کیلومتر طول دارد و برای تأمین آب شرب 
جمعیت ۷۰۰ هزار نفری شهر سنندج در افق 142۵ 

طراحی شده است.

بازدید وزیر نیرو 
از طرح های حوزه 
 آب و برق کردستان

 جناب آقای محسن حیدری
بعنوان  جنابعالی  شایسته  انتصاب 

اقتصاد  وزارت  دفترامورمجلس  سرپرست 
نماییم.  می  عرض  راتبریک  ودارایی 
نیزهمچون  جایگاه  دراین  امیدواریم 
تشخیص  ازجمله  پیشین  مسئولیتهای 
مصلحت نظام، مشاورعالی استانها، معاونت 
ویژه  بازرس  و  قضاییه  قوه  انسانی  منابع 
 اموراقتصاددودارایی و.. پیروز وسربلند باشید.

 محمدابولیان نوروزی
سرپرست روزنامه پیام ما« درخوزستان
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 آقای ابوترابی! ابتدای هفته جاری شما 
در مصاحبه مختصری درباره مدیریت 
آب، از لزوم تدوین »طرح جامع مدیریت 
منابع آبی« سخن گفتید؛ آیا اقدامی در این 
راستا انجام شده و مشخصًا منظورتان از این 

طرح جامع چیست؟
از  به هرحال  ایران که  فالت  منطقه  ساکنان 
گذشته های دور در این سرزمین کم آب زندگی 
می کردند، در طول سالیان و با اتکا به دانش 
و تجربه غنی که به مرور به دست آوردند، طرِح 
پیچیده و البته خالقانه و مبتکرانه »قنات« 
را به منظور مدیریت آب و منابع محدود آبی 
این سرزمین پیشنهاد و اجرا کردند که تا به 
امروز و پس از چند هزار سال، به رغم پیشرفت 
همچنان  امروز  جهان  در  فناوری   چشمگیر 
مهمترین  از  به واقع  و  می شود  تحسین 
این  می آید.  حساب  به  ایرانیان  افتخارات 
طرح جامع مدیریت آب که ایرانیان بر پایه 
از  استفاده  و  پیچیده  مثلثات  و  ریاضیات 
مجموعه دانش های بشری که طی اعصار و 
قرون متمادی به آن دست یافته و با تحمل 
مشقت و سختی فراوان با تالش و پشتکار 
خستگی ناپذیر اقدام به حفر قنات کردند، نه تنها 
روشی خالق و موثر در بهره برداری حداکثری 
از منابع حداقلی آب در این سرزمین است، 
بلکه اتفاقًا بسیار سازگار با محیط  زیست است 
و بدون این که همچون امروز به آب خوان ها 
و سفره های آب زیرزمینی آسیب وارد شود، 
امکان بهره برداری بهینه از این منابع را فراهم 
می کرد. در عظمت این طرح جامع مدیریت 
سالیان  طول  در  ایرانیان  است که  نقل  آب، 
مسافتی تا ۳ برابر کمربند دورتادور کره زمین، 
قنات حفر کردند. همچنین مردم ساکن این 
سرزمین اقدام به ساخت آب انبارهایی کردند 
دیگر شاهکار  از  یکی  به عنوان  نیز  آن  از  که 
قنات ها،  و کنار  می شود  یاد  ایرانی  معماری 
محیط  با  سازگار  و  بهینه  بهره برداری  زمینه 
زیست از منابع محدود آب را فراهم می کرد.
آن  به رغم  معاصر  دوران  در  آن که  حال 
پیشینه افتخارآمیز در مدیریت آب، چنان 
زیرزمینی مان  آب  بر سر سفره های  بالیی 
بدون  و  بی برنامه  چنان  و  آورده ایم 
این  از  جامع نگری  و  آینده نگری  هرگونه 
به واقع  امروز  که  کردیم  استفاده  منابع 
بیان  به  داریم.  قرار  خطیر  وضعیتی  در 
دهه های گذشته  و  سال ها  این  در  دیگر 
مدیریت  در  جامعی  طرح  هیچ  نه تنها 
نکردیم،  ارائه  آبی مان  محدود  منابع 
بعضًا  و  بی رویه  مجوزهای  صدور  با  بلکه 
غیرقانونی حفر چاه، بخش قابل توجهی از 
نیز  را  قنات های چندهزارساله مان  زنجیره 
احیای  باید ضمن  بنابراین  نابود کرده ایم. 
قنات ها، به سمتی حرکت کنیم که حفر این 
چاه های زیرزمینی را متوقف کنیم؛ چراکه 
جدی ترین  از  یکی  زمین  فرونشست 
را تهدید  خطراتی است که محیط زیست 
می کند و این در حالی است که بنابر اعالم 
و  مهندسی  زلزله شناسی  بخش  رئیس 
راه  وزارت  تحقیقات  مرکز  خطرپذیری 
دارای  ٣ کشور  جزو  ایران  شهرسازی،  و 
است.  زمین  فرونشست  نرخ  بیشترین 
به طور  گذشته،  ساله   ٢٥ زمانی  بازه  در 
داشته ایم.  فرونشست  متر   1.۵ میانگین 
در  نیز  کالنشهرها  از  بسیاری  حتی  امروز 
به  دارند.  قرار  فرونشست  خطر  معرض 
آثار  از  چشمگیری  بخش  دلیل  همین 
تاریخی و باستانی مان در اصفهان، شیراز 
و دیگر نقاط کشور در آستانه نابودی قرار 
گرفته و این مسئله به واقع در حال تبدیل 

است. وحشتناک  بحرانی  به  شدن 

 باتوجه به اشاره ای که به قنات و احیای 
این سازه های باستانی داشتید، احیانًا 
منابع  مدیریت  جامع  »طرح  از  منظورتان 
آبی«، همان احیای قنات است؟ به عبارت 
با  می توان  می کنید  فکر  به واقع  آیا  دیگر 
احیای قنات به مقابله با بحران های محیط  
پیچیده ای  مشکالت  و  مصائب  و  زیستی 
رفت که امروز این سرزمین را تهدید می کند؟
خیر! اتفاقًا بحثم این است که پیشینیان 
ما برای حل مشکالتی که در بهره برداری از 
منابع اندک آب در این سرزمین داشتند، 
جامع  طرحی  به عنوان  را  قنات  ساخت 
اجرا  و  پیشنهاد  منابع  این  مدیریت  در 
کردند و ما نیز در شرایط کنونی، به فراخور 
نیازها و مشکالتمان، برنامه ریزی و اقدام 
مجموعه ای  و  زنجیره  با  ما  امروز  کنیم. 
از  مواجهیم.  محیط  زیستی  مشکالت  از 
طبیعتًا  جمعیت،  ازدیاد  و  افزایش  طرفی 
شده  مصارف  میزان  افزایش  به  منجر 
و  ناموجه  تغییرات  به دلیل  دیگرسو  از  و 
و کشاورزی  الگوی کشت  در  نادرستی که 
در کشور ایجاد شده، با مصائب و دشواری 
متاسفانه  آن که  حال  مواجه ایم.  بسیاری 
به سمت  آب،  محدود  منابع  این  به رغم 
کشت محصوالت پرآب بر کشاورزی رفتیم 
و به عنوان مثال در فالت مرکزی به سمت 
کشت برنج، پیاز، گوجه، گیالس، آلبالو و 
پرآب برند،  محصوالتی  همگی  که  را  هلو 
رفته ایم که اشتباه محض است. به طرحی 
همه جانبه،  نگاهی  با  داریم که  نیاز  جامع 
هم مصارف، هم تولید، هم محیط زیست 
و هم مباحث حقوقی بهره برداری از منابع 
سده  آغاز  در  امروز  دهد.  پوشش  را  آب 
جدید خورشیدی دیگر نمی توانیم همچنان 
مصوب  آب  عادالنه  توزیع  قانون  پایه  بر 
سال ١٣٦٠ اتکا کنیم و این قانون به واقع 
کشور  امروز  نیازهای  پاسخگوی  دیگر 
نیست. ما امروز به »بورس آب« نیاز داریم 
تا بسترهای حقوقی برای خرید و فروش 
آب را فراهم کنیم. بنابراین باید همه این 
و  جامع  طرح  و  بسته  یک  در  را  مسائل 

دهیم. قرار  مدنظر  راهبردی 

در  و  گاه  از   در چند دهه گذشته، هر 
مختلف،  زمانی  بازه های  و  مقاطع 
آب  مصرف  و  مدیریت  برای  طرح هایی 
و  طرح ها  این  اغلب  اما  شد  پیشنهاد 
قانون نویسی های مکرر به نتیجه نرسید. به 

نظر شما چرا با چنین شرایطی مواجه ایم؟
ریاست جمهوری  زمان  در  است.  همین طور 
مرحوم هاشمی رفسنجانی طرح »ایران رود« 
از سوی دولت وقت پیشنهاد شد که قرار بود 
آب شور از دریای خزر و خلیج فارس به فالت 
مرکزی منتقل شود و با نصب آب شیرین کن و 
ایجاد انشعاب، آب شیرین را به  نقاط مختلف 
کشور  انتقال دهند. این طرح البته به نتیجه 
نرسید و با انتقادهایی مواجه شد اما اتفاقًا 
چینی ها طرحی مشابه را با حفاری مسافتی 
در حدود ١٣٠٠ کیلومتر، بزرگترین پروژه انتقال 
آب جهان را در این کشور ارائه و اجرا کردند. 
را مطرح  پیشنهاد مشابهی  برخی  همچنین 
کردند که بر ساخت تونل بجای کانال ها و معابر 
آب متمرکز بود. همچنین طرح دیگری نیز 
پیشنهاد شد که ترکیبی بود از این دو طرح 
طرح  طرح،  سه  این  بجز  همچنین  قبلی. 
دیگری نیز به این ترتیب پیشنهاد شد که بر 
پایه آن، به نحوی احیای قنات مورد توجه قرار 
می گرفت. این در حالی است که مرحوم شیخ 
بهایی حدود ٥٠٠ سال پیش طرح جامع آب 
فالت مرکزی را تدوین و اجرا کرد. چنان که 

در  دوم  و  اول  تونل های  هم  امروز  همین 
کوهرنگ، همان تونل هایی است که مرحوم 
شیخ بهایی در آن طرح پیشنهاد کرده  بود و 
و منبع ما  بهترین مرجع  بسیاری معتقدند 
طرح  همان  آب، کماکان  مدیریت  بحث  در 
شیخ بهایی است. اما متاسفانه امروز با وجود 
این همه متخصص و کارشناس دانشگاهی، 
این  به طرحی جامع در  هنوز موفق نشدیم 
زمینه دست پیدا کنیم و همچنان نمی دانیم 
اجرا کنیم،  را  ایران رود  که می خواهیم طرح 
و  الگوی کشت  احیا کنیم،  را  قنات هایمان 
کشاورزی مان را اصالح کنیم یا به سراغ روش 

و طرح دیگری برویم.

پژوهشگران،  این که  به  توجه  با  اما 
کارشناسان و متخصصان ایرانی در حوزه 
محیط زیست همچون دیگر حوزه ها صاحب 
مهمترین کرسی های دانشگاهی هستند و 
فراوانی  خبره  کارشناسان  نیز  داخل کشور 
داریم، به نظر شما آیا به واقع این بالتکلیفی 
در  نبود تخصص  و  علمی  از ضعف  ناشی 

کشور است؟
ببینید مسئله این است که هر دولتی مسیر 
کار  سر  بر  دولتی که  هر  و  می رود  را  خود 
ندارد.  قبول  را  پیشین  دولت  نگاه  می آید، 
مرحوم  »ایران رود« که  همان طرح  چنان که 
هاشمی مطرح کرد، از سوی دولت های بعدی 
پیگیری نشد. همینطور آقای احمدی نژاد در 
در سال ٩١، بحث  پایانی دولت دوم  مقطع 
ساخت و ساز تونل جهت انتقال آب دریای 
خزر به سمنان را پیگیری کرد و حتی مراسم 
اما  شد  برگزار  نیز  طرح  افتتاح  کلنگ زنی 
با روی کار آمدن دولت روحانی، از آن جا که 
خانم ابتکار مخالف بود و ایرادهایی را به لحاظ 
محیط زیستی به این طرح وارد می دانست، 
مانع از پیشبرد کار شد. بنابراین مشکل این 
است که ما در بحث محیط زیست و مشخصًا 
با  واحدی که  آبی، سیاست  منابع  مدیریت 

تغییر دولت ها تغییر نکند، نداریم.

 شاید یکی از مشکالتی که ما در بحث 
محیط  مسائل  راهبری  و  مدیریت 
زیستی در کشور با آن مواجه هستیم همین 
غلبه سیاست و اولویت های سیاسی بر نگاه 
کارشناسی در این مباحث است. شما با اشاره 
به تغییر دولت ها، تلویحًا به برخی اقدامات 
محیط  مباحث  در  دولتمردان  سیاسی 
زیستی اشاره کردید. می خواهم تاکید کنم که 
اگر منظور از دولت، صرفًا قوه مجریه باشد، 
باید بگوییم که این معضل صرفًا مختص 
دولت ها نیست و ما با شکلی دیگر از همین 
معضل در مجلس و اظهار نظرهای سیاسی و 
غیرکارشناسی نمایندگان نیز مواجه هستیم.

کاماًل موافقم! مقام معظم رهبری در بحثی که 
در خصوص گسل های تفرقه ساز به قومیت، 
... اشاره می فرمایند و بنده  زبان، مذهب و 
معتقدم که بحث آب نیز در این راستا محل 
بحث است. در دیدار خصوصی که نمایندگان 
اصفهان در دوره قبل و به بهانه »روز اصفهان« 
تاکید کردند که  ایشان  داشتند،  رهبری  با 
نکشانید.  مردم  میان  به  را  آب  موضوع 
اهمیت  به  توجه  با  بگویم  باید  متاسفانه 
بحث آب در رای آوری نمایندگان در انتخابات، 
و  سیاسی کاری  به دلیل  مجلس  نمایندگان 
اقدامات پوپولیستی و عوام فریبی درموردآب، 
بزرگترین مانع برای حل مشکل کارشناسی در 
بحث مدیریت و توزیع آب هستند. در واقع 
در خصوص حل معضل  ما  مانع  بزرگترین 
موضوع  نمایندگان مجلس هستند که  آب، 
آب را به عنوان حربه ای برای رای آوری مورد 

می دهند. قرار  سوءاستفاده 

باتوجه به نکات مختلفی که مطرح 
درباره  آن چه  به خصوص  و  کردید 
نقش مخرب برخی نمایندگان گفتید، آیا 
آب« که  جامع  »طرح  این  نیست  بهتر 
پیشنهاد می کنید، در قالب الیحه ای در 

دولت تدوین شود؟
از  فراتر  نهادی  در  باید  کار  این  تنها  نه  
دنبال  از دولت  فراتر  بلکه حتی  مجلس، 
به عنوان  باید  بحث  این  درواقع  شود. 
در  نظام  کالن  سیاست های  از  بخشی 
مورد  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
خروجی  و  گیرد  قرار  بررسی کارشناسی 
را  نهادها  همه  که  باشد  به نحوی  کار 
در  هماهنگ  و  همسو  که  کند  مکلف 
راستای طرحی جامع و دقیق گام بردارند 
در  خللی  نیز  مجلس  و  دولت  تغییر  و 
این مسیر ایجاد نکند. چرا که این دست 
در  معمواًل  زیستی  محیط  سیاست های 
دولت   عمر  از  طوالنی تر  زمانی  بازه های 
همچون  و  هستند  قابل اجرا  مجلس  و 
پرونده انرژی هسته ای یا صنایع موشکی 
دو  یکی،  از  امروز پس  پهبادی مان که  و 
دهه تالش و پیگیری به بازدهی رسیده و 
به آن افتخار می کنیم، به حدود ٢٠ تا ٣٠ 

دارد. نیاز  زمان  سال 

اقدام مشخصی در   در حال حاضر 
در  نهادها  دیگر  یا  مجلس  دولت، 
آب  جامع  طرح  این  تدوین  راستای 

صورت می گیرد؟ 
متاسفانه باید بگویم هیچ! اتفاقًا در زمان 
پیشین  دولت  در  اردکانیان  آقای  وزارت 
به ایشان پیشنهاد دادم که کار گروهی را 
همراهی  با  تا  دهند  تشکیل  وزارتخانه  در 
مباحث  همه  مجلس،  در  نمایندگان  ما 
مدیریت آب را در قالب قانون جامع آب 
نحوه  بحث  از  امور  همه  تا  کند  طراحی 
استفاده از منابع، بحث الگوهای کشت و 
کشاورزی، مدیریت و توزیع آب، بورس و 
بگیرد.  بر  را در   ... خرید و فروش آب و 
اما متاسفانه این مهم در بازه زمانی وزارت 
آقای اردکانیان به نتیجه نرسید. امروز هم 
دولت ها  درواقع  نیست.  متفاوت  اوضاع 
چنان درگیر روزمرگی می شوند که اساسًا 
بنابراین  ندارند.  مسائل  این  به  توجهی 
این  دولت  از  فراتر  نهادی  باید  معتقدم 
موضوع را پیگیری کند و این بحثی است 
مصلحت  تشخیص  مجمع  است  الزم  که 
به عنوان  را  آب  جامع  طرح  این  نظام 
رهبری  به  کالن  سیاست های  از  بخشی 
رهبری  تصویب  از  پس  تا  دهد  پیشنهاد 
به عنوان سندی باالدستی به اجرا دربیاید.

در  دفعات  به  رئیسی  آقای  اما   
سخنرانی های مختلف به خصوص در 
از همین »طرح  استانی  جریان سفرهای 
جامع آب« صحبت کرده و می کند. با این 
این  در  اقدامی  دولت  می گویید  وجود 

راستا انجام نداده است؟
بی اطالعم.  بنده  بگویم که  باید  دست کم 
اشاره کنم  آن  به  باید  نکته مهمی که  اما 
این است که در این موضوع فقط شخص 
رهبری چند سال پیش اقدام بسیار مهمی 
مدیریت کردند که کار  و  راهبری  راسًا  را 
بسیار بزرگی در بحث آب های گرم سیری و 
مرزی در غرب کشور در استان های ایالم، 
کرمانشاه، کردستان و همچنین در جنوب 
و  سیستان  استان های  در  کشور  شرق 
بلوچستان و خراسان جنوبی انجام گرفت. 
و  هوشمندانه  بجا،  دقیق،  بسیار  اقدامی 
مدیریت  شخصًا  رهبری  بود که  آینده نگر 
انجام  شکل  این  به  عمل  در  و  کردند 
آقای  که  گزارشی  از  پس  که  می شد 
رحیم صفوی به رهبری ارائه کرد، این بحث 
ما  سال  هر  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 
در مجلس، اعتبارات الزم را در بودجه های 
از  پس  و  می کردیم  پیش بینی  سنواتی 
دریافت موافقت رهبری، بودجه مورد نیاز 
می شد.  برداشت  ارزی  ذخیره  از صندوق 
اقدام بزرگی با ساخت ده ها کیلومتر تونل، 
سد، لوله گذاری و کانال کشی انجام گرفت 
که آخرین نمونه آن تونلی است که برای 
و  طراحی  ارومیه  دریاچه  به  آب  انتقال 
اجرا شده و احتماال تا پایان سال جاری 

می رسد.  بهره برداری  به 

صحبت های  مجموع  از  برداشتم   
نگاهی  به  شما  که  است  این  شما 
کالن و حاکمیتی در بحث مدیریت آب 
آمد  و  رفت  تحت الشعاع  که  دارید  باور 
دولت ها و تغییر مجالس نباشد. اما در 
از اجرای  حالی که می دانیم آن چه مانع 
و  ذی نفوذ  گروه های  شده،  پروژه ها 
ذی نفعی هستند که طبیعتًا در هر حال 
فعال خواهند بود؛ آیا واقعا می توان به 
شما  که  ایده ای  این  شدن  عملیاتی 

مطرح می کنید، امید بست؟
این شلختگی در مدیریت صنایع و محیط 
این  از  ناشی  چیز  هر  از  بیش  زیست، 
است که برخی نمایندگان برای رای، کشور 
برای  می دهند.  سوق  بحران  به سمت  را 
نیازمند  به شدت  که  صنعتی  رای،  چند 
منتقل کرده  مناطق خشک  به  آب است، 
نباید  که  سدهایی  اجرایی  پروژه های  و 
مسئله  درمی آورند.  اجرا  به  شود،  ساخته 
شورای  کارشناسی  جلسات  در  باید  آب 
افکار عمومی  از فشار  دور  به  و  آب  عالی 
مورد  سیاسی  آلودگی های  دست  این  و  

گیرد. قرار  مدیریت  و  بررسی 

 گفت وگو با ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 

پوپولیسم  نمایندگان مانع حل بحران آب است
طرح جامع آب تحت مدیریت رهبری شکل بگیرد 

گفت وگوی تلفنی 
 دو ساعته رئیسی

و مکرون با محوریت برجام
ابراهیم رئیسی و امانوئل مکرون روسای جمهور 
یک گفت وگوی  در  شنبه  ظهر  فرانسه  و  ایران 
تقویت  راهکارهای  درباره  دقیقه ای  تلفنی12۰ 
تحوالت  همچنین  و  دوجانبه  همکاری های 
منطقه ای و بین المللی و چالش های عمده جهانی 
از جمله امنیت غذایی و امنیت انرژی مذاکره 
کردند. به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی در این 
گفتگو با اشاره به رشد چشمگیر همکاری های 
سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای مختلف 
جهان، تحریم های آمریکا ضد ایران را به ضرر 
اقتصاد جهانی به خصوص اروپا دانست. رئیسی 
با اشاره به اینکه اگر نقش امنیت ساز جمهوری 
اسالمی در منطقه به خصوص مبارزه با تروریسم 
و حمایت تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها 
نبود امروز داعش در اروپا اعالم خالفت کرده بود، 
تاکید کرد راه حل مسائل منطقه در دست ملت ها 
و دولت های منطقه است و مداخله خارجی ضد 
امنیت و ثبات است. او با نفی اصالت جنگ در 
حل اختالفات بین کشورها و لزوم اعتماد سازی 
امنیتی تاکید کرد جمهوری اسالمی ایران آماده 
نقش آفرینی در پایان بخشیدن به درگیری ها در 
اوکراین و حل و فصل مسائل از طریق گفتگوهای 
سیاسی است. رئیسی همچنین با تقبیح اقدامات 
و مواضع غیرسازنده آمریکا و کشورهای اروپایی، 
بیان کرد: صدور قطعنامه در آژانس انرژی اتمی 
اقدامی بحران ساز و با هدف ایجاد فشار علیه ملت 
ایران بود که موجب ضربه زدن به اعتماد سیاسی 
است. رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران حصول توافق 
را در گرو حل و فصل کامل مسائل پادمانی و 
ارائه تضمین های الزم از جمله در قبال استمرار 
پایبندی معتبر طرف ها به توافق و تامین منافع 
مکرون  امانوئل  می داند.  ایران  ملت  اقتصادی 
رئیس جمهور فرانسه نیز در این گفت وگوی تلفنی 
با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی جمهوری اسالمی 
در  سیاسی  روندهای  رسیدن  ثمر  به  در  ایران 
منطقه، تصریح کرد: فرانسه از موضع ایران مبنی 
بر مخالفت با عملیات نظامی برخی کشورهای 
منطقه ضد سوریه حمایت می کند. رئیس جمهور 
فرانسه همچنین بر تداوم نقش آفرینی کشورش 
نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای  به  در مسیر 

تاکید کرد.

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی از انگیزه 
عامالن قتل برادر مالک متروپل گفت

اختالفات شخصی 
عامل شلیک به عبدالباقی

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور انگیزه عامالن قتل 
برادر مالک ساختمان متروپل در آبادان را اختالفات شخصی 
اعالم کرد. به گزارش ایسنا، سردار مهدی حاجیان با اشاره 
برادر مالک ساختمان متروپل   بازداشت عامالن قتل  به 
در آبادان گفت: درپی حادثه تیراندازی افراد ناشناس به 
خودروی مجید عبدالباقی؛ برادر مالک ساختمان متروپل 
در آبادان، پلیس آگاهی استان خوزستان با اشراف و تسلط 
کامل اطالعاتی و اقدامات فنی،  در کمتر از دو ساعت عوامل 
تیراندازی و قاتل این فرد  را شناسایی و دستگیر کرد. بر 
اساس اعالم سایت پلیس، سخنگوی فراجا درباره انگیزه 
این افراد از ارتکاب به قتل نیز گفت: بر اساس بررسی های 
اولیه، اختالفات شخصی انگیزه قاتالن از این اقدام بوده 
است. پیش از این سرهنگ حسین زلفی، فرمانده انتظامی 
آبادان از دستگیری پنج نفر عامالن تیراندازی منجر به قتل 
مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپل خبر داده و 
گفته بود: »روز گذشته به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی 
منجر به قتل فردی به هویت مجید عبدالباقی با سالح 
جنگی در منطقه امیری این شهرستان، بالفاصله دستورات 
ویژه برای شناسایی و دستگیری عامالن تیراندازی صادر 
شد و کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد اطالعاتی و اقدامات 
خاص پلیسی پنج نفر از عامالن طراحی و تیراندازی را در 
کمتر از 24 ساعت شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی 
در عملیات های منسجم و غافلگیرانه دستگیر کردند.« به 
گفته فرمانده انتظامی آبادان »در بازرسی از مخفیگاه های 
متهمان یک قبضه سالح کلت کمری به کار رفته در قتل 
و همچنین خودروی ساینا که به وسیله آن فرد مقتول 
را تعقیب می کردند، کشف شد.« مجید عبدالباقی، برادر 
مالک و سازنده ساختمان متروپل آبادان روز شنبه به ضرب 

گلوله به قتل رسید.

دستگیری تعدادی 
از عوامل موساد در ایران

رژیم صهیونیستی  عوامل سازمان جاسوسی  از  شبکه ای 
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( شناسایی و کلّیه ی 
خبرگزاری  گزارش  به  شدند.  بازداشت  عملیاتی  عناصر 
اعالم  بیانیه ای  در  اطاّلعات  وزارت  عمومی  روابط  فارس، 
کرد: به استحضار مّلت شریف ایران می رساند. شبکه ای 
برای  صهیونیستی که  رژیم  جاسوسی  سازمان  عوامل  از 
بودند،  شده  اعزام  کشور  به  تروریستی  عملیات  انجام 
پیش از هر اقدام خرابکارانه ای توسط سربازان گمنام امام 
زمان)عجل هللا تعالی فرجه الشریف( شناسایی و کلّیه عناصر 
عملیاتی بازداشت شدند. اعضای این شبکه که از طریق 
جاسوسی  سازمان  عوامل  با  همسایه  کشورهای  از  یکی 
اقلیم کردستان  از  بوده و  ارتباط  - تروریستی موساد در 
وارد کشور شده بودند، با بهره گیری از به روزترین تجهیزاِت 
عملیاتی و ارتباطی و قوی ترین مواد انفجاری، قصد انجام 
بی سابقه ای  تروریستی  عملیات  و  خرابکارانه  اقدامات 
شده  تعیین  پیش  از  اهداِف  و  حّساس  نقاط  برخی  در 
را داشتند که با عنایات الهی و عملیات چند مرحله ای و 
پیش دستانه ی مجاهدان گمنام ایران اسالمی جملگِی آنها 
به دام افتاده، تسلیحات، مواد انفجاری، تجهیزات فّنی و 

ارتباطی آنها نیز به طور کامل کشف و ضبط شد.

شرایط انحالل 
فعالیت تشکل های 

صنفی تعیین شد
با  نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس، 
تصویب مواد 1۸، 19، 2۰ و 21 طرح نحوه تشکیل 
و فعالیت تشکل های صنفی–تخصصی، شرایط 
انحالل و خاتمه فعالیت تشکل های صنفی را 
مشخص کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، 
در ماده 1۸- انحالل و خاتمه فعالیت تشکل به 
دو شکل زیر صورت می پذیرد: الف - انحالل 
اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه ب - 
انحالل به موجب رای دادگاه صالح. تبصره 1- در 
مواردی که مفاد اساسنامه برای تاسیس و یا 
تعیین اعضای ارکان تشکل برای دو سال اجرا 
نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رای 
کمیته توقیف شود، کمیته موظف است موضوع 
نماید.    ارجاع  دادگاه صالح  به  انحالل  را جهت 
تبصره 2- در صورت انحالل تشکل، ضمن آگهی 
انحالل در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا 
استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه 
اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص زیر 
نظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور 
نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد 
و نماینده دادستان بر اساس اساسنامه انجام 
می شود.   تبصره ۳- پس از انحالل تشکل، هر 
نوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم می باشد 
و مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش 
به استثنای  اسالمی  مجازات  قانون   )19( ماده 
مجازات حبس محکوم می شود.   ماده 19 - 
تشکل های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف 
یک سال از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون 
وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون 
به کمیته ذیربط  را  تطبیق دهند و گزارش آن 
ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل 
از سوی کمیته مربوطه، پروانه فعالیت تشکل 
تمدید می شود. کمیته ذیربط در صورت وجود 
دالیل موجه می تواند مدت مقرر در این ماده را 
حداکثر برای مدت شش ماه تمدید نماید. ماده 
2۰- تعاونی  ها، سازمان  ها و اتحادیه های صنفی 
و حرفه  ای، احزاب و تشکل  های  سیاسی،  کانون  
ها و سازمان  های  دانشجویی و دانش  آموزی، 
در  فعال  کارفرمایی  و  کارگری  سازمان  های 
دانشگاه  ها، مدارس و کارخانجات، انجمن  های 
علمی،  مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت  
های مذهبی،  باشگاه  های ورزشی،  مراکز ترک 
اعتیاد، موسسات تجاری و انتفاعی و موسسات 
موضوع بند های )1( تا )12( ماده )2۶( قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 
1۳۸۰ - از شمول این قانون مستثنی هستند. 
ماده 21- آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر 
ظرف سه ماه پس از تاریخ الزم االجرا شدن آن 
توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب 

هیات وزیران می رسد.

دیوان محاسبات گزارش تفریغ 
بودجه 1400 را به مجلس تقدیم کرد

140 شرکت دولتی 
در سال 1400 زیان ده بوده اند 

گزارش تفریغ بودجه سال 14۰۰ کل کشور، ۶ ماه پیش 
از موعد مقرر قانونی، روز شنبه یکم مرداد ماه، به مجلس 
شورای اسالمی ارائه شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، 
دیوان محاسبات کشور اعالم کرد: این گزارش در راستای 
اقدامات تحولی در برخط رسانی این نهاد نظارتی صورت 
گرفته است. عالوه بر ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه 
تحلیلی موضوعات  تبصره ها، گزارش های  و  واحده  ماده 
بر  »تحلیلی  و گزارش  بودجه ای  در 19 سرفصل  خاص 
به  نیز  کشور«  ریزی  بودجه  نظام  ساختار  آسیب های 
می شود  باعث  اقدام  این  است.  شده  تقدیم  پیوست، 
نمایندگان مجلس، اعضای دولت، دستگاه های اجرایی، 
نخبگان و عموم مردم با در اختیار داشتن فرصت کافی 
از یافته های آن بهره مند شوند و بستر تدوین و تصویب 
بودجه ای کارآمدتر و موثرتر برای سال آتی فراهم شود. 
 ۵۰ بین  از  است  شده  اشاره  این گزارش  از  بخشی  در 
مورد احکامی که باید برای آن ها ابالغ نامه، دستورالعمل، 
سازوکار اجرایی، شیوه نامه پرداخت و ... تهیه، تصویب و 
ابالغ می شد، آیین نامه 14 مورد)2۸ درصد( در موعد مقرر 
قانونی تصویب، 2۸ مورد )۵۶ درصد( خارج از مهلت مقرر 
قانونی تصویب شده و در ۸ مورد )1۶ درصد( نیز تصویب 
نشده است. بررسی ماهیت احکام بودجه سال 14۰۰ نشان 
می دهد که تعداد 22۰ مورد یعنی ۵4 درصد از 4۰۵ حکم، 
جزء و تبصره های این قانون، ماهیت بودجه ای و تعداد 
1۸۵ مورد یعنی 4۶ درصد از آن ها ماهیت غیر بودجه ای 
داشته اند. همچنین حدود 19 درصد )۷۶ مورد( از احکام 
اجازه ای، ۷9 درصد )۳21 مورد( تکلیفی یا وظیفه ای و 2 
در بخش  است.  بوده  دارای ممنوعیت  مورد(  درصد )۸ 
تعداد ۶2 شرکت  است که  آمده  این گزارش  از  دیگری 
دولتی در دو بخش »اقتصادی« و »فرهنگ، تربیت بدنی 
و گردشگری« و بخش بانک ها تحت عنوان شرکت های 
زیان ده درج شده در حالی که در عمل تعداد 14۰ شرکت در 
سال 14۰۰ زیان ده بوده اند و به این شرکت ها مبلغ 4 هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت کمک زیان از محل منابع عمومی 
دولت پرداخت شده است. جزییات بیشتر گزارش تفریغ 
بودجه سال 14۰۰ کل کشور پس از قرائت در صحن علنی 

مجلس در اختیار عموم قرار می گیرد.

متاسفانه باید بگویم با توجه به 
اهمیت بحث آب در رای آوری 
نمایندگان در انتخابات، 
نمایندگان مجلس به دلیل 
سیاسی کاری و اقدامات 
پوپولیستی و عوام فریبی 
درموردآب، بزرگترین مانع 
برای حل مشکل کارشناسی 
در بحث مدیریت و توزیع آب 
هستند. در واقع بزرگترین مانع 
ما در خصوص حل معضل 
آب، نمایندگان مجلس هستند 
که موضوع آب را به عنوان 
حربه ای برای رای آوری مورد 
سوءاستفاده قرار می دهند

مسئله آب باید در جلسات 
کارشناسی شورای عالی آب و به 
دور از فشار افکار عمومی و  این 
دست آلودگی های سیاسی مورد 
بررسی و مدیریت قرار گیرد

 ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، در یک سالی که به عنوان رئیس دولت سیزدهم به بیست ونه سفر استانی رفته، بارها در سخنرانی هایی 
که این جا و آن جا ایراد کرده، از »طرح جامع مدیریت آب« سخن گفته است. حاال یک نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور بر لزوم تدوین و اجرای چنین طرحی برای مدیریت منابع محدود آب تاکید می کند. ابوالفضل ابوترابی که از زمان روی کار آمدن 
مجلس نهم تاکنون به نمایندگی از مردم نجف آباد اصفهان در مجلس حاضر است و در این بیش از یک دهه با نمایندگی، از نزدیک با 
برخی مهمترین مصائب مدیریت آب در کشور آشناست، در  گفت وگو با »پیام ما« تعارف را کنار گذاشته و در حالی بر نقش مخرب نفوذ 
و البی گری بعضی همکارانش در مجلس اذعان دارد که در عین حال معتقد است مسئله آب باید زیر نظر رهبری نظام مدیریت شود. 
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پیامک شما را دربـاره 
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پس از انتشار ویدئویی که نشان می داد چنارهای 
مقابل یک ساختمان نوساز در خیابان ولیعصر 
تقاطع محمودیه خشکیده اند، ناصر امانی عضو 
شورای شهر تهران شمار درختان خشک شده 
را 1۰ اصله اعالم کرد و از اقدامات قانونی برای 
او در عین حال  بررسی این موضوع خبر داد. 
این اتفاق را مربوط به سال های گذشته دانست: 
»براساس گزارشی که از شهرداری منطقه دریافت 

کردیم تعداد 1۰ اصله درخت در سال های گذشته 
شده  خشک  ساختمانی  عملیات  حین  در  و 
توسط کارشناس  بررسی کارشناسی  با  است. 
رسمی دادگستری و پیگیری اداره کل حقوقی 
منطقه یک، موضوع در کمیسیون ماده ۷ منطقه 

نیز در حال بررسی است.«
به گزارش ایسنا، امانی گفته است: »کمیسیون 
باالترین  با  ماده ۷ در حال صدور رای جریمه 

پروانه  فاقد  این که ملک مذکور  است.  ضریب 
بوده و تا تعیین تکلیف درختان خشک شده 
پایان  هیچ گونه  مربوطه  جرائم  پرداخت  و 
کاری برای آن صادر نمی شود.« در همین حال 
تهران  یک  منطقه  شهردار  حاجوی،  حمیدرضا 
دیروز در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران توضیحات 

ناصر امانی را تکرار کرد. 
در این میان  رئیس کمیسیون محیط زیست 

درختان  پای  مصالح  ریختن  تهران  شهرداری 
را دلیل خشک شدن چنارها اعالم کرده است: 
»بر اساس گزارش ها مصالحی که پای درختان 
ریخته شده بودند منجر به خشکیده شدن 1۰ 
به  است.«  ولیعصر شده  خیابان  درخت  اصله 
اینکه  بیان  با  پیرهادی  مهدی  مهر،  گزارش 
شهرداری منطقه یک به مالک »تذکرات کتبی« 
داده بوده، گفت: »ساختمان ساز به مرور درختان را 

خشک کرده است یعنی طی دو سال سه گذشته 
اینها خشک شدند.« این توضیحات عضو شورای 
شهر تهران نشان می دهد که خشکاندن 1۰ درخت 
ارزشمند خیابان ولیعصر تعمدا اتفاق افتاده است 
و در این مدت شهرداری فقط تذکر داده است. 
اکنون که درختان خشک شده اند مطابق قانون 
مالک ساختمان در صورتی که متخلف شناخته 
را  درختان  نقدی خشکاندن  باید جریمه  شود 
بپردازد و تمام. این همان حفره قانونی است که 
موجب شده در تهران و بسیاری از شهرهای ایران 
متخلفان به راحتی درختان را بخشکانند، بسوزانند 
و قطع کنند و در نهایت هم جریمه اش را بپردازند 
و پرونده مختومه شود. »پیام ما« پیش از این 
در گزارش هایی این حفره قانونی را بررسی کرده 
است.  مطابق قانون و بر اساس قانون حفظ و 
گسترش فضای سبز شهرها که در سال ۸۸ به 
دولت ابالغ شد، قطع درخت بدون اجازه متولیان 
و  حفظ  منظور  است:  »به  ممنوع  شهری  امر 
گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه 
نابود کردن  یا  و  نوع درخت  هر  قطع  درختان، 
بزرگراه ها،  میادین،  معابر،  در  هر طریق  به  آن 
پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که 
به تشخیص شورای اسالمی شهر، باغ شناخته 
شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه 
شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.« 
درختان  به  رساندن  آسیب  اساس  همین  بر 
جریمه نقدی در پی دارد. شورای شهر تهران در 
سال 99 تالش کرد جریمه قطع درختان را 2۵ 
درصد افزایش دهد راهکاری که از نظر فعاالن 
محیط زیست چندان هم بازدارنده نیست. هادی 
داوطلبان  جمعیت  تشکل  مدیرعامل  کاشانی، 
سبز به روزنامه »پیام ما« گفته بود که این جریمه 
نه تنها باعث ایجاد ابزار بازدارندگی نمی شود بلکه 
می تواند رانتی ایجاد کند: »در عمل در سال های 
اخیر هدف بازدارندگی ایجاد نشده است و برای 
عمل کردن  سلیقه ای  باعث  خسارت  محاسبه 
درباره درختان شده است.« این قانون صرفا به 
محلی برای کسب درآمد از سوی شهرداری ها 
بدل شده و کارایی الزم را ندارد.  مهدی بابایی 
آبان  هم  تهران  دوره ششم  شهر  شورای  عضو 
ماه پارسال به روزنامه »پیام ما« گفته بود که 
به گفته  بازنگری شود.  باید  این حوزه  قوانین 
بابایی قانون در ابتدا ۶ ماه زندان برای مجرمان به 
عنوان جریمه در نظر گرفته بود اما بعدا حبس به 
جریمه نقدی تبدیل شده است. بابایی وعده داده 
بود از طریق شورای عالی استان ها و مجلس 
اصالح قانون را در رابطه با حفظ باغات و فضاهای 
سبز شهرها دنبال کند. اقداماتی که اگر شروع 
شده باشد هم نتیجه اش به این سال و ماه ها 
نیست.  خوب  تهران  چنارهای  حال  نمی رسد. 
شوک حرارتی و آفات در کنار رفتارهای قانون 
سبز  فضای  و  درختان  برای  تهدیدی  شکنانه 
شهری و به خصوص درختان کهنسال خیابان 

ولیعصر است. 

با خشک شدن 10 درخت چنار در خیابان ولیعصر تهران دوباره این پرسش مطرح می شود که آیا جریمه های 
مالی بازدارندگی از خطاهای بزرگ علیه محیط زیست را دارند؟

درختان را می خشکانند؛ جریمه اش را می دهند
با دستور رئیس کل دادگستری استان، دادستان تهران مامور پیگیری پرونده شد 

یک کارشناس حوزه آب مطرح کرد:

تلفات سیل، تاوان تجاوز 
به حریم  رودخانه ها 

پایدار  خاک  و  آب  انجمن  عضو  یک 
از  آموزش  مسئله  به  بی توجهی  ایرانیان 
زمان کودکی را از سویی و تجاوز به حریم 
از سوی دیگر  را  کمی و کیفی رودخانه ها 
کشور  در  سیل   تلفات  افزایش  موجب 

نست. دا
مناطق  در  سیل  وقوع  ایسنا،  گزارش  به 
رودخانه  محدوده  و  فارس  استان  شرقی 
بسیاری  مالی  و  جانی  خسارات  رودبال 
سیل  این  وارد کرد.  استان  این  مردم  به 
تاکنون 21 کشته داشته است و 2 تن نیز 
و  خسارت  بیشترین  هستند.  مفقود  هنوز 
آسیب در منطقه تفریحی امامزاده سلطان 
شهباز استهبان در مسیر رودخانه رخ داده 
ساز  و  حالیست که ساخت  در  این   است 
باعث  نیز   9۸ سال  در  رودخانه  حریم  در 
شد. شیراز  قرآن  دروازه  در  ویرانگری  سیل 
گفت وگو  در  موسوی خوانساری  محمد 
جهت  دو  از  را  سیالب ها  خطر  ایسنا  با 
مسیر  در  سازه ای)سخت افزاری(  بحث 
رودخانه ها و بحث غیرسازه ای)نرم افزاری( 
توضیح  و  دانست  پیگیری  قابل 
موارد  حائل  دیوار  و  سیل بندها  داد: 
جلوگیری  باعث  که  هستند  سخت افزاری 
از ورود سیل به حریم رودخانه می شوند. 
ساخت  نیز  سخت افزاری  مخرب  موارد 
ساختمان هایی در حریم رودخانه است که 
باعث مزاحمت می شوند و سیل را تشدید 
اولین  غیرسازه ای  موارد  نظر  از  می کنند. 
دوران  در  و  زمان کودکی  از  آموزش  مورد 
موارد  چه  دارای  سیل  که  است  تحصیل 
مسیر  در  تا  چه کنیم  و  است  آسیب زایی 

نگیریم. قرار  سیل 
او بیان کرد: متاسفانه در کشور ما به این 

موارد اصال توجه نمی شود.
موارد  دیگر  به  آب  حوزه  کارشناس  این 
سازمان های  هشدار  یعنی  غیرسازه ای 
سیل  درباره  گفت:  و  کرد  اشاره  مربوطه 
هیچ  فارس  استان  متاسفانه  فارس 
سازمان  تنها  بود،  نداده  جدی  هشدار 
بسیار  هشداری  کشور  هواشناسی 
را  پیش بینی  چنین  بود.  داده  معمولی 
باید اداره هواشناسی فارس انجام می داد 

بود. نداده  انجام  متاسفانه  که 
موضوعات  در  را  کشور  اقدامات  موسوی 
غیرسازه ای و نرم افزاری به شدت ضعیف 
موضوعات  که  حالیست  در  این  دانست 
هستند. اهمیت  دارای  بسیار  غیرسازه ای 
رودبال  سد  به  زیست  محیط  فعال  این 
این سد  داد:  توضیح  و  اشاره کرد  فارس 
که  بود  سیل  این  پایین دست  منطقه  در 
مسلما جلوی سیل را  می گیرد و از جهت 
داراب  و آب شرب شهر  توسعه کشاورزی 

است. مفید  بسیار 
اشاره کرد  نیز  استهبان  انجیر  باغات  به  او 
که روی شیب قرار گرفته اند و گفت: تمام 
که  هستند  حوضچه هایی  دارای  باغات 
صورت گرفت،  بارندگی  این  وقتی  مسلما 
بسیار  و  شدند  آبگیری  همه  حوضچه ها 

بود. مفید  اقدام  این 
سطح  بر  حوضچه ها  کرد:  بیان  موسوی 
می تواند  که  است  خوبی  پدیده  شیب دار 
تا  باشد  کشور  سراسر  در  مناسبی  الگوی 
ایجاد  و  آبخیزداری  شیوه های  اجرای  با 
در سطح شیب دار  درختان  برای  حوضچه 

جلوگیری کند. باغات  به  سیل  ورود  از 
پایدار  خاک  و  آب  انجمن  عضو  این 
را  بود  این سیل مخرب  در  آنچه  ایرانیان، 
عمدتا عدم آموزش به مردم منطقه دانست 
و گفت: مردم با مشاهده رگبار قبل از وقوع 
هم  باز  رودخانه  به  بودن  نزدیک  و  سیل 

نکردند. ترک  را  رودخانه  حریم 
آموزش  را  الزم  اقدام  مهم ترین  موسوی 
سیل  هشدار  دستگاه های  به کارگیری  و 
به  باید  افزود:  و  دانست  باالدست  در 
رودخانه ها  کنار  اتراق  عدم  خود  فرزندان 
در چنین شرایطی را آموزش دهیم. اقدام 
از  نیز  هشدار  دستگاه های  از  به کارگیری 
نیرو است. در کشور  جمله وظایف وزارت 
نیز  مهم تر  بسیار  رودخانه های  برای  حتی 

نمی کنیم. استفاده  را  دستگاه ها 

پیام ما| چنارهای خیابان ولیعصر هر چند در نظر اهل فن به عنوان میراث گرانبهای پایتخت شناخته می شوند اما وضعیت نگهداری از 
آنها به گونه ای نیست که خیال فعاالن محیط زیست و میراث فرهنگی را از حفظ این میراث طبیعی راحت کند. در تازه ترین اتفاق انتشار 
ویدئویی درباره خشک شدن تعدادی از چنارهای خیابان ولیعصر تهران به قدری در رسانه ها بازتاب داشت که موجب شد سرانجام اعضای 
شورای شهر و شهردار منطقه یک تهران به این مسئله واکنش نشان دهند و از تالش برای شناسایی مقصران احتمالی سخن بگویند. در 
همین رابطه علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران هم به دادستان تهران ماموریت داد تا ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی، 
علل وقوع این حادثه را احصاء و در صورت احراز وقوع تخلف و یا جرم اقدامات الزم در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. رئیس 
کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه محیط زیست شهری از مصادیق حقوق عامه محسوب می شود، گفت: از آن جا حفظ حقوق 
عامه یکی از ماموریت های دستگاه قضایی محسوب می شود، در صورت احراز تعدی به حقوق عمومی جامعه با جدیت برخورد خواهد شد.

اکنون که درختان خشک 
شده اند مطابق قانون مالک 

ساختمان در صورتی که متخلف 
شناخته شود باید جریمه نقدی 
خشکاندن درختان را بپردازد و 
تمام. این همان حفره قانونی 
است که موجب شده در تهران 

و بسیاری از شهرهای ایران 
متخلفان به راحتی درختان را 

بخشکانند، بسوزانند و قطع کنند 
و در نهایت هم جریمه اش را 

بپردازند و پرونده مختومه شود
|  

IIP
A 

 |

اقلیم

| سمت |

| نویسنده |

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست:
سطح دانش مدیران درباره محیط زیست باید افزایش یابد

مردمی  های  مشارکت  و  آموزش  معاون 
باید  زیست گفت:  محیط  حفاظت  سازمان 
سطح دانش مدیران در زمینه محیط زیست 
افزایش یابد تا بتوانیم محیط زیست را به 
به گزارش  جایگاه واقعی خودش برسانیم. 
ایرنا، نورهللا مرادی روز یکشنبه در کارگروه 
ملی ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست 
افزود: در دولت مردمی شاهد توجه ویژه ای 
محیط   مقوله  به  جمهور  رئیس  سوی  از 
زیست هستیم، در مدت یک سال گذشته 
یکی از نکاتی که رئیس جمهور مرتب بر آن 

تاکید کرد مساله محیط زیست است.
او با اشاره به تدوین برنامه ارتقای فرهنگ 
این  بیان کرد:  زیست  محیط  از  حفاظت 
برنامه در سال 1۳9۸ مصوب شد اما تاکنون 
صورت  آن  اجرای  زمینه  در  خاصی  کار 
نگرفت، امروز اولین جلسه آن برگزار شد تا 
همکاری در زمینه اجرای آن میان دستگاه ها 
شکل گیرد. به گفته او این برنامه یک سند 
است  زیست  محیط  برای  مهم  و  راهبردی 
که هدف اصلی آن حفاظت از محیط زیست 
طریق  از  آن  طبیعی  شرایط  حفظ  و  کشور 

زیست  محیط  از  حفاظت  فرهنگ  ارتقای 
در جامعه است ، همچنین افزایش آگاهی 
عمومی برای آشنا شدن تمامی افراد جامعه 
حفاظت  فرهنگ  ارتقای  در  خود  نقش  با 
از  از محیط زیست و مشارکت در حفاظت 
برنامه  این  اهداف  دیگر  از  زیست  محیط 

است.
ارتقای  دانش ،  افزایش  داد:  ادامه  مرادی 
نگرش و مهارت سیاست گذاران ، برنامه ریزان ، 
مدیران و کارشناسان دستگاه ها و نهادها در 
زمینه فرهنگ سازی برای حفاظت از محیط 

زیست ، استفاده مناسب و علمی از ظرفیت 
و  مکتوب  شنیداری ،  دیداری،  رسانه های 
فرهنگ  تقویت  جهت  در  مجازی  فضای 
از تولید  حفاظت از محیط  زیست، حمایت 
محصوالت و آثار فرهنگی و هنری با مضامین 
محیط  زیستی، پشتیبانی از پویش های ملی 
و منطقه ای در زمینه ارتقای فرهنگ حفاظت 
از محیط زیست بر مبنای ارزش های اسالمی 
و ایرانی از جمله محورهای این برنامه است. 
این  اجرای  برای  نیاز  مورد  اقدامات  به  او 
و  راه اندازی  گفت:  و  کرد  اشاره  برنامه 
حفاظت  فرهنگ  ارتقای  کارگروه  بر  نظارت 
فرهنگ  شورای  ذیل  زیست  محیط  از 
ارتقای  جامع  برنامه  تدوین  عمومی کشور، 
تدوین  و  طراحی   ، زیست  محیط  فرهنگ 

برای  زیست  محیط  از  حفاظت  مرام نامه 
مشخص  الگویی  داشتن  و  آگاهی  ارتقای 
تشکیل  جامعه،  افراد  عموم  به  ارائه  برای 
در  زیست  محیط  از  حفاظت  انجمن های 
ترویج  مختلف،  بخش های  و  دستگاه ها 
فرهنگ درختکاری و گسترش فضای سبز 
از طریق اجرای پویش های عمومی و صنفی، 
بستر سازی مناسب برای جذب حمایت های 
مالی سازمان های بین المللی حامی محیط 
زیست، برای رشته های مختلف دانشگاهی ، 
طراحی و تدوین الگوی متناسب کشاورزی 
و کشت برای بهره گیری کشاورزان در مناطق 
مختلف کشور ، به منظور نکوداشت مبتکران و 
فعاالن شاخص این عرصه برخی از اقدامات 

است. برنامه  این  اجرای 

آگهی مفقودی 
مهناز  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرك 
محمدی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 
مقطع  در  رودسر  از  صادره   ٢6٨٠١٠٣٢١١
کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی صادره از 
واحد دانشگاهی قزوین با شماره ١٩6١٨٨٢ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد 
. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به 

به  قزوین  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
باالتر   – نخبگان  بلوار  قزوین  نشانی 
و   34199-15195 پستی  كد  پونك  از 
ارسال   341851416 پستی:  صندوق 

نماید.

ن
وی

قز

نوبت دوم

دستگاه  یک  فروش  مزایده  دارد  نظر  در  بم  شهرداری 
خودروی سواری لیفان AT820 - مدل 1395 به شماره 
پالک انتظامی 75-149ج 31 را طبق مجوز شورای اسالمی 
 1400 /7 به شماره ص /ش / 6/ 214 / 1400  مورخ 24/
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید 
، کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا 
ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : 
است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
 1- متقاضیان و شرکت های عالقه مند می توانند با پرداخت 
مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 0105659390003 بنام 
 شهرداری بم نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 240/000/000 ریال در 
وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی 

می باشد .
3 - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

است.

به مزایده در اسناد  4 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط 
. است  مندرج 

 1401 /05 /05 تاریخ  سامانه  در  مزایده  انتشار  تاریخ   -5
می باشد.

6- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت:ساعت 19:00 
1401 /05 مورخ  15/

7 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 19:00 
1401 /05 مورخ 25/

مورخ   10:00 ساعت   : پاکت ها  بازگشایی  زمان   -8
1 4 0 1 /0 5 /2 7

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: 

ادرس بم بلوار شهید رجایی سایت اداری- شهرداری بم امور 
قراردادها- تلفن : 034-44345214

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه:  مرکز تماس: 021-41934 

دفتر ثبت نام 85193768-88969737
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1/۰۵/۰۳     

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/1۰

دستگاه  یک  فروش  مزایده  دارد  نظر  در  بم  شهرداری 
خودروی سواری چری تیگو CNT 5- مدل 1395 به 
مجوز  طبق  را  ج 23  انتظامی 823-75  پالک  شماره 
شورای اسالمی به شماره ص /ش / 6/ 214 / 1400  مورخ 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   1400/7/24
دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت 
بازگشایی  ارائه پیشنهاد مزایده  گران و  تا  اسناد مزایده 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  ها  پاکت 
)ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد 
است مزایده گران در صورت عدم عضویت  و الزم  شد 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
محقق  مزایده  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای 

سازند.
 1- متقاضیان و شرکت های عالقه مند می توانند با پرداخت 
مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 0105659390003 بنام 

شهرداری بم نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 225/000/000 ریال در 
وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی 

می باشد .
3 - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

به مزایده در اسناد  4 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط 
. است  مندرج 

 1401 /05 /05 تاریخ  در سامانه  مزایده  انتشار  تاریخ   -5
می باشد.

6- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت 
1401 /05 /15 مورخ   19:00

 19:00 ساعت  پیشنهاد:  ارائه  زمانی  مهلت   -7
1 4 0 1 /0 5 /2 5 خ ر مو

مورخ   10:00 ساعت   : پاکت ها  بازگشایی  زمان   -8
1 4 0 1 /0 5 /2 7

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: 

آدرس بم بلوار شهید رجایی سایت اداری - شهرداری بم 
034-44345214 : تلفن  قراردادها-  امور 

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

85193768-88969737
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1/۰۵/۰۳     

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/1۰

آگهی مزایدهآگهی مزایده

علیرضا ریاضی - شهردار بمعلیرضا ریاضی - شهردار بم

 )نوبت اول( )نوبت اول(
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 4
پرتره شاه را از مجموعه 

سلطنتی کویت پس بگیرید
تابلو  فروش  و  وقتی سرقت  اما  نهایت  در 
از  این ماجرا  اکنون  و  عیان شد، پذیرفتند 
پیگیری  حال  در  موزه ها  کل  اداره  طریق 

است. 
اما این مشکل را باید جایی حل کرد. باید 
تمام موزه ها به این نتیجه برسند که تمام 
بار  یک  و  کنند  مستندنگاری  را  آثارشان 
کارشناسان  توسط  آثار  همه  همیشه  برای 
خود موزه یا کارشناسانی که از بیرون دعوت 
شوند،  فهرست برداری  و  مستند  می شوند 
اطالعات  و  شود  تهیه  شناسنامه  آثار  برای 
به روزشده به آنها اضافه شود. در نهایت این 
اطالعات روی وبسایتی قرار بگیرد که بتواند 

باشد. هم  پژوهشگران  اختیار  در 
فقط در شهر لندن سه حراج خانه کریستیز، 
هنر  حراج  بار  دو  سالیانه  بونامز  و  ساتبیز 
اسالمی دارند. در اغلب این حراج ها بیش 
ایران است.  آثار متعلق به  از این  از نیمی 
این اتفاق مربوط به دیروز و امروز نیست. 
بیش از نیم قرن است که هر ساله تعداد 
قاچاق  می شود.  خارج  ایران  از  اثر  زیادی 
به  رسیدنشان  و  خارج کشور  به  آثار  این 
دارد.  مشخصی  مسیر  هم  حراجی ها 
سال هاست که این حراجی ها اطالع دارند 

ایران می آید. از  آثار  این 
تغییر  اروپا  در  قوانین  اخیر  سال های  در 
کرده است. به خصوص به دلیل اینکه خیلی 
می کنند  خرید  حراجی ها  این  از  موزه ها  از 
قانونی تصویب کردند که طبق آن اثری که در 
حراجی ارائه می شود حداقل باید سی سال 
در خاک اروپا بوده باشد. مثال در کلکسیون 
بخواهد  موزه ای  یا  باشد  نفر  یک  شخصی 
آن را به حراج بسپارد. البته در سال 2۰۰۰ که 
پرتره مظفرالدین شاه به حراج گذاشته شده 
و  نبودند  آنقدر سفت و سخت  قوانین  این 

آثار زیادی از کشور خارج می شده است.  
بین المللی،  قوانین جدید  تصویب  وجود  با 
دالل ها  و  می شوند  خارج  ایران  از  آثار  این 
ساخت  مثل  ترفندهایی  با  قاچاقچی ها  و 
برای  را  آنها  جعلی  تاریخچه  و  شناسنامه 

می دهند. حراج خانه ها  به  فروش 
اثر کمال الملک توسط خاندان الصباح برای 
و  شده  خریداری  سلطنتی کویت  مجموعه 
طبق اطالعاتی که منتشر کرده اند تابلو االن 
بازپس گیری  قابل  اما  آنهاست.  به  متعلق 
است. وقتی آثار از موزه کشور سرقت شده 
و به طور غیرقانونی خارج می شوند قابلیت 
پیگیری دارند. باید از طرف اداره میراث و 
آغاز  حقوقی  مکاتباتی  موزه ها  سازمان کل 
مظفرالدین شاه  تابلوی  بازپس گیری  شود. 

نیست. اما کار ساده ای  شدنی ست 

پیام مریاث

1ادامه از صفحۀ

ماجرا از سه سال قبل شروع شد، زمانی که رضا 
با  بررسی هایش  در  تاریخ  پژوهشگر  کسروی، 
پرتره مظفرالدین شاه روبه رو شد، پرتره ای که 
در جست وجوهایش تنها یک عکس بی کیفیت 
از آن موجود بود. »پژوهش درباره نقاشی های 
کمال الملک را سال هاست که انجام می دهم و 
حتی کتابی با نام »کمال لملک در ورای افسانه« 
را دست انتشار دارم. تمام آثار کمال الملک در 
مجموعه های  و  گالری ها  کتابخانه ها،  موزه ها، 
خصوصی را رصد کرده ام. در همین بررسی ها بود 
که به عکس بی کیفیتی از پرتره مظفرالدین شاه 
برخوردم. همان زمان یکی از دوستانم کاتالوگی 
از حراج کریستیز به من داد که در کمال تعجب 
دیدم عکسی باکیفیت از این پرتره در آن منتشر 
شده است.« از همان زمان ماجرا برای او جدی 
می شود و او به دنبال پرتره گم شده شاه قاجاری 
می گردد. به خاطرات کمال الملک سر می زد و 
در آنجا می خواند که این نقاش تنها یک پرتره 
نقاش  او  چون  و  شاه کشیده  مظفرالدین  از 
کاخ  در  باید  پرتره حتما  این  بوده، پس  دربار 
نگهداری شود. »دو سال قبل اما اتفاق جالب 
دیگری افتاد. عکس سیاه و سفیدی را یکی از 
دوستانم نشانم داد که در تاالر برلیان کاخ گلستان 

سه نقاشی آویزان بود. یکی از آنها همین پرتره 
مظفرالدین شاه بود. دیگری پرتره احمدشاه بود 
که حاال در تاالر عاج نگهداری می شود. آن پرتره 
را هم کمال الملک در سال 1۳۳1 هجری قمری 
کشیده بود. زمان دقیق این عکس مشخص نبود 
اما فقط می دانیم متعلق به دوران قبل از رضاخان 
از دیوار  را  این پرتره ها  است. چرا که رضاخان 
پایین کشیده بود. در نتیجه این عکس، سندی 
بود که نشان می داد این تابلو جزو اموال کاخ 
بوده است. بعد با کمک الناز بایرام زاده، پژوهشگر 
حوزه تاریخ قاجار تحقیقات را بیشتر کردیم.« 
این تحقیقات در نهایت عاملی شد تا مسئوالن 
کاخ گلستان نسبت به آن واکنش نشان دهند و 
از سویی صحبت هایی از سوی دو کارمند سابق 
موزه مطرح شد که مدعی بودند این پرتره در 

سال 1۳۷۸ از کشور خارج شده است.

تابلو قاچاق شده است
بود  تکذیب گرم  بازار  روزهای گذشته  در 
و برخی از مسئوالن حتی وجود این پرتره را 
از اساس تکذیب کردند. آفرین امامی، مدیر 
اما  گلستان،  کاخ  جهانی  میراث  مجموعه 
پرتره   تنها  »نه  ایسنا گفت:  به  پیش  روز  دو 
مظفرالدین شاه که در این عکس ها تصویر آن 

بلکه سایر  دیده می شود  برلیان  کاخ  تاالر  در 
می شوند،  دیده  عکس  این  در  تابلوهایی که 
برخی از تابلوها در لیست امین اموال بخش 
تابلوها وجود ندارد. ضمن آنکه امین اموال های 
اموال های  امین  از  را  جدید، لیست های خود 
تصاویر  اساس  بر  گرفته اند.  تحویل  قبلی 
منتشر شده که در مرحله نخست باید اصالت 
آنها سنجیده شود، نشان داده شده که چنین 
تابلویی در کاخ گلستان بوده اما هیچ مدرکی 
دال بر آنکه این تابلو چه زمانی از دیوار پایین 

نیست.« دست  در  آمده، 
او بعد از آن گفت میان تابلویی که در کریستیز 
به فروش رفته با تابلویی که در عکس سیاه 
سفید وجود دارد، فرق هایی است و بعد هم 
تاکید کرد که این مجموعه از سال 1۳۵۷ تا 
1۳۶1 توسط گروهی اداره و آثار شماره گذاری 
شدند و در آن سال ها کاخ گلستان در زمره ی 
وزارت فرهنگ و هنر و آثار ملی نبود و بخشی 

از اداره دارایی بوده است.
مجموعه کاخ  ریاست  دزواره ای که  احمد  اما 
 1۳۸۶ تا  انقالب  اوایل  سال های  در  گلستان 
اخباری درباره  انتشار چنین  برعهده داشت،  را 
در  شاه  مظفرالدین  پرتره ی  تابلوی  خروج 

سال 1۳۷۸ از کاخ گلستان را کذب دانست و 
گفت: »در تاالر برلیان تابلویی از مظفرالدین شاه 
نداشتیم. اصال تابلوی ایرانی نداشتیم و تمام 
تابلوها خارجی هستند. این تابلوها هم اکنون هم 

برلیان هستند.« تاالر  در 
مکاتباتی   1۳1۷ دفتر  اساس  بر  او  گفته  به 
این  در  آثاری که  و  شده  انجام  با کریستیز 
برگردانده شده  به کشور  بود  ثبت شده  اسناد 
دزواره ای  است«.  موجود  آن هم  »نامه های  و 
مدعی شد که اگر اثری وجود داشت که در اسناد 
1۳1۷ ثبت شده بود و در اوایل انقالب از کشور 
خارج شده بود، با نامه نگاری های انجام شده، 
بازگردانده شده است. »چنین تابلویی از پرتره ی 
مظفرالدین شاه که گفته می شود در کاخ گلستان 
وجود داشت، در این استعالمات وجود نداشت. 
از  شده  بازگردانده  تابلوهای  پرونده های  تمام 
جمله مرقع دوره  صفوی در اسناد کاخ گلستان 

است.« موجود 
اما جبار آوج که پس از دزواره ای به مجموعه 
آمده و تا سال گذشته آنجا بوده هم به ایسنا 
انقالب که  اوایل  در  است  »ممکن  گفت که 
حساسیت و حراست از میراث به حد و اندازه 
اکنون نبود، چنین اتفاقی افتاده باشد. اشیای 
کاخ گلستان به طور دقیق که در زمره دفاتر ثبت 
شده است بین سال های 1۳۶1 تا 1۳۶4 بود. 
همچنین نباید فراموش کرد که کاخ گلستان 
در دوره پهلوی موزه بود و مواقعی که مهمان 
ویژه داشتند، کاخ تعطیل و تبدیل به مهمانسرا 
می شد. در واقع می توان گفت طی دهه های 
و  تغییر  دستخوش  گلستان  کاخ  گذشته 
متعددی  متولیان  و  شده  زیادی  تحوالت 

است.« داشته 
بعد از همه این تکذیب ها، مرتضی ادیب زاده، 
میراث فرهنگی،  وزارت  موزه های  مدیرکل 
گردشگری و صنایع دستی آب پاکی را بر دست 
مظفرالدین  پرتره  و گفت که  ریخت  همگان 
شاه در فاصله سال 1۳1۷ تا 1۳۶1، از مجموعه 
کاخ گلستان خارج و بعدها از طریق قاچاق به 
خارج از کشور منتقل و به فروش رفته است 
برای  اقدام  بین المللی،  قوانین  با  مطابق  که 
بازگرداندن آن در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته او، نام تابلو و مشخصات دقیق آن از 
جمله ابعاد )همراه با قاب( در دفتر سال 1۳12 
اموال  جزو  اما  است،  شده  ثبت  خورشیدی 
بنای موسوم به خوابگاه )اندرونی ناصرالدین 
شاه( ثبت شده است و نه کاخ اصلی و تاالر 
از سال 1۳12  نظر می رسد پیش  به  برلیان. 
تابلوهای شاهان قاجار در اوایل دوره پهلوی از 
تاالر برلیان خارج شده و به بنای خوابگاه منتقل 
شده اند اما در دفاتر سال 1۳۶1 که مربوط به 
وزارت فرهنگ و هنر وقت است، هیچ  نشانی از 

نام تابلو مذکور نیست.
حاال کسروی هم به »پیام ما« می گوید که بر 
قدیمی های  صحبت های  و  بررسی ها  اساس 
کاخ گلستان و از طرفی آنچه در کتاب »تاریخ 
زمان  است؛  موجود  گلستان«  کاخ  شفاهی 
خروج این اثر باید سال ۵۷ باشد. زمانیکه آثار 
از کشور خارج شده اند »در حال  دیگری هم 
حاضر یک پرونده دیگر متعلق به کاخ گلستان 
را در دست بررسی دارم اما نمی توانم از جزئیات 
آن صحبتی کنم. با این حال باید بدانیم آثاری 
از این دست از کشور خارج شده اند اما فهرستی 

از آنها در میان نیست.«
او می گوید پرتره های بسیاری از مظفرالدین شاه 
کشیده شده و افرادی چون میرزا مهدی خان 
مصورالملک و صمصام الدین ذوالفقاری ملقب 
به مصورالممالک هم تصویر این شاه قاجاری 
تابلو  اما کمال الملک همین یک  را کشیده اند 
و  است  کشور  از  خارج  هم  آن  را کشیده که 

امیدواریم به کشور برگردد.

مسیر قاچاق پرتره 
از کاخ گلستان تا لندن

ماجرای گم شدن این پرتره و سر درآوردنش از 
حراج کریستیز، داغ کهنه ای را تازه کرد. اتفاقی 
آثار  برای  برنامه ریزی  نبود  از  نشان  آن  در  که 
و نداشت لیست دقیق از آنها و از سوی دیگر 
وجود مافیا یا افرادی برای فروش آثار فرهنگی و 
تاریخی را بار دیگر زنده کرد. حاال رضا دبیری نژاد، 
به  فرهنگی  میراث  فعال  و  موزه  کارشناس 
با  از کشورها  بسیاری  »پیام ما« می گوید که 
سابقه تاریخی و داشتن آثار باستانی، فهرست 
قرمزی از آثارشان دارند که مدام به روز کرده و 
منتشر می کنند. وجود این فهرست عاملی است 
حراجی های  یا  دنیا  در  مختلف  موزه های  که 
یا  فروش  از  ببینند  را  آثار  این  اگر  گوناگون، 
هیچ  »ایران  اما  کنند.  خودداری  آن  نمایش 
فهرست قرمزی برای اشیای گم شده یا سرقت 
تا  تهیه شود  این لیست  باید  ندارد.  شده اش 
موزه ها و حراجی های دنیا آثار ایرانی را به راحتی 

به تاراج نبرند«.

رخ  ایران  موزه های  در  اتفاقی که  او  به گفته 
داده، بی توجهی به حوزه پژوهش و تاکید بر 
پژوهشی  »وجه  است.  موزه  حوزه گردشگری 
و علمی موزه ها از دست رفته و آنها مرجعیت 
علمی ندارند. یک موزه فقط محل نمایش آثار 
نیست. وقتی صحبت از پژوهش می کنیم یعنی 
کارهایی از این دست که سابقه آثار درمی آید، 
باشند  هدفمند  اگر  و  می شوند  مستندنگاری 
باعث ساماندهی آثار باستانی کشور می شوند. 
اما االن موزه ها فقط درگیر این هستند که تعداد 
بازدیدهایشان باال برود و این آفت بزرگی برای 

این حوزه است«
می خواهد  که  نگاه  این  می گوید  دبیری نژاد 
افراد  ندهد  اجازه  یا  را کتمان کند  مشکالت 
و  کند  تغییر  باید  شوند  کار  وارد  پژوهشگر 
اتفاقاتی مانند گم شدن پرتره و سردرآوردنش 
در حراج کریستیز باید تلنگری در این زمینه 
اینجاست  »سوال  می گوید:  آخر  در  او  باشد. 
آثار  فهرست کردن  برای  ملی  عزمی  چرا  که 
باستانی، موزه ای و همه آثار مهم که متعلق به 
باید سامانه ای  ایرانیان است وجود ندارد؟ ما 
به روز برای این کار داشته باشیم. موزه ها باید 
پژوهشگرانی داشته باشند که پیگیر آثار باشند 
ملی  وظیفه  است.  حاکمیتی  وظیفه  این  و 
آنهاست که باید به فکر حفظ این آثار باشند و 
به راحتی از کنار قاچاق و تخریب آنها نگذرند. 
در عین حال باید بدانیم فقط وزارت میراث هم 
متولی نیست و سازمان ها و ارگان های بسیاری 

باید در این راه قدم بردارند.«

 پیگیری های »پیام ما« نشان می دهد که اثر کمال الملک در سال 57 به سرقت رفته است

 واکاوی سرقت بزرگ از کاخ گلستان
رضا کسروی: بر اساس بررسی ها و اسناد، زمان خروج این اثر باید سال 57 باشد
رضا دبیری نژاد: ایران هیچ فهرست قرمزی برای اشیای گم شده یا سرقت شده اش ندارد 

کشف پایه ستون 
ساسانی در یکی 

از روستاهای فاروق
از  یکی  در  فرهنگی  میراث  کنشگر  یک 
روستاهای شهر فاروق مرودشت در استان 
پایه ستون ساسانی  یک  از  بخشی  فارس 

را کشف کرد.
بیان کرد:  با مهر  آریا در گفت و گو  سیاوش 
و  بررسی  به  فاروق  روستاهای  از  یکی  در 
عکسبرداری از یادمان های تاریخی مشغول 
را  نظرم  تکه سنگی  آن سوتر  بودم که کمی 
جلب کرد جلوتر که رفتم به بخش یا نیمی 
برخورد کردم.  ساسانی  ستون  پایه  یک  از 
عکس برداری،  و  آن  دقیق  بررسی  از  پس 
فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  مسئول  به 
و  کردم  اطالع رسانی  را  موضوع  مرودشت 
خواستار بررسی نیروهای یگان حفاظت در 
شدم.  ستون  پایه  جابه جایی  برای  منطقه 
پایه ستون  این  چون بی گمان جای اصلی 
افرادی  از سوی  و  نبوده  اینجا  در  ساسانی 
اینجا  به  نامشخص  بهانه ای  به  ناشناس 
آورده شده است ضمن اینکه این پایه ستون 
در نزدیکی زمین های کشاورزی و خانه های 
بود. نابودی  و در خطر  قرار داشت  روستایی 
فرهنگی  میراث  و کنش گر  پژوهشگر  این   
افزود: مردم بومی و منطقه شناختی از یک 
تکه سنگ به عنوان یک اثر تاریخی ندارند 
و آن را مانند یک سنگ معمولی می پندارند 
ممکن بود این پایه ستون گم شود یا بشکند 
و از میان برود. پس بهترین راه جابه جایی 
)تخت  پارسه  جهانی  میراث  موزه  به  آن 
این جهت  از  بود  موزه  مخزن  یا  جمشید( 

یگان حفاظت را از موضوع مطلع کردم.
به گفته او غروب همان روز نیروهای یگان 
فرهنگی  میراث  کارشناسان  و  حفاظت 
پایه ستون  به منطقه رفته و آن  مرودشت 
را جابه جا کردند. همچنین علیرضا جعفری 
ساسانی  تایید  با  باستان شناس  زند، 
و  خواند  ارزشمند  را  آن  ستون،  پایه  بودن 
گرایش  با  باستان شناس  یزدانی،  افشین 
نگاره ها،  از دیدن  نیز پس  دوره هخامنشی 

تایید کرد. را  ستون  پایه  بودن  ساسانی 

بعد از همه این تکذیب ها، 
مرتضی ادیب زاده، مدیرکل 
موزه های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی آب 
پاکی را بر دست همگان ریخت 
و گفت که پرتره مظفرالدین 
شاه در فاصله سال 1۳1۷ تا 
1۳۶1، از مجموعه کاخ گلستان 
خارج و بعدها از طریق قاچاق 
به خارج از کشور منتقل و به 
فروش رفته است که مطابق با 
قوانین بین المللی، اقدام برای 
بازگرداندن آن در دستور کار قرار 
گرفته است

کمال الملک در کتاب خاطراتش از تصویر کردن مظفرالدین شاه قاجار نوشته، آن هم تنها یکبار. او فقط یکبار نیم تنه  ای از این شاه قاجاری 
تصویر می کند و بعد هم پرتره پادشاه در کاخ گلستان می ماند. همان پرتره ای که در روزهای گذشته محل مناقشه بوده است. همان 
پرتره ای که بر اساس اسناد موجود در سال 2000 و در حراج کریستیز لندن، به مبلغ 44 هزار و 650 پوند انگلیس فروخته شد. هرچند ابتدا 
مسئوالن کاخ گلستان وجود چنین پرتره ای را انکار کردند، اما در نهایت دیروز مدیرکل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی در پستی اینستاگرامی وجود این نقاشی را تایید کرد و گفت: »این تابلو قاچاقی از کشور خارج شده است.« حاال رضا کسروی، 
پژوهشگر تاریخی و نقاش که نخستین بار از وجود این تابلو و رفتنش به خارج از کشور پرده برداشته به »پیام ما« می گوید که به احتمال 
زیاد این تابلو، مانند برخی دیگر از آثار، سال 57 از ایران خارج شده است. او می گوید آثار دیگری هم مانند این تابلو به صورت قاچاقی 

از کشور خارج شده اند و در حال حاضر پیگیر این آثار به سرقت رفته است.

دبیری نژاد می گوید: اتفاقی که در 
موزه های ایران رخ داده، بی توجهی به 
حوزه پژوهش و تاکید بر گردشگری 

موزه است. وجه پژوهشی و علمی 
موزه ها از دست رفته و آنها مرجعیت 

علمی ندارند. یک موزه فقط محل 
نمایش آثار نیست. وقتی صحبت 

از پژوهش می کنیم یعنی آثار 
مستندنگاری می شوند و اگر هدفمند 
باشند باعث ساماندهی آثار باستانی 

کشور می شوند. اما االن موزه ها 
فقط درگیر این هستند که تعداد 

بازدیدهایشان باال برود و این آفت 
بزرگی است
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»باداراک« که  یا  جهان  ارامنه  مذهبی  آیین 
مسیحیان  از  نفر  هزاران  حضور  با  ساله  هر 
مناطق مختلف جهان در قره کلیسا در چالدران 
همزیستی  و  تعامل  نماد  می شود،  برگزار 
مسالمت آمیز اقوام و ادیان ایرانی است. این 
ایران  ناملموس  میراث  شانزدهمین  آیین 

است. ثبت شده  یونسکو  در  است که 
ربانی  عشای  یا  باداراک  ایرنا،  گزارش  به 
آیینی مذهبی و زیارتی در کلیسای تاریخی 
این  است.  کلیسا(  )قره  مقدس  تادئوس 
سالروز  در  سال  هر  که  مذهبی  مراسم 
قدیس  طاطائوس  یا  تادئوس  شهادت 
مسیح  عیسی  حواریون  دوازده  از  -یکی 
مختلف  ارامنه کشورهای  حضور  با   - )ع( 
در قره کلیسای چالدران برگزار می شود. این 
آیین در مرداد 1۳9۶در فهرست میراث ملی 

شد. جهانی  ثبت   1۳99 آذر  و 
جهت  این  از  مقدس  تادئوس  زیارت  آیین 
با  مذهبی  مراسم های  بزرگترین  از  یکی  که 
است  ما  کشور  در  دینی  اقلیت های  شکوه 
جهان  قدیمی ترین کلیساهای  از  یکی  در  و 
از طرفی  است؛  اهمیت  حائز  برگزار می شود 
عنوان  به   1۳99 سال  در  مذهبی  آیین  این 
میان  مشترک  ناملموس  فرهنگی  میراث 
ایران و ارمنستان در یونسکو به ثبت رسید، 
که فرصتی برای آشنایی بیشتر ملت های دو 

است. ایران  فرهنگی  منطقه  در  کشور 

سال  همه  غربی  آذربایجان  در  کلیسا  قره 
اوایل مرداد ماه میعادگاه حدود ۵هزار ارامنه 
شهرهای  از  ارمنی ها  و  است  جهان  و  ایران 
می آیند.  تاریخی  کلیسای  این  به  مختلف 
و  آشوریان  از  خانواده هایی  ارامنه،  بر  افزون 
خانواده های مسیحیان کاتولیک هم در این 

می کنند. شرکت  جشن 
نوجوانان  و  تعمید کودکان  غسل  آیین های 
این  آداب  از  یکی  کلیسا  این  در  ارمنی 
روزهاست. گروهی هم فرزندان خود را با نذر 
به  و  می دهند  تعمید  غسل  آنجا  در  نیت  و 
همین خاطر سن غسل تعمید گیرندگان گاه 

می رسد. 2۰ سال هم  و   1۵ به 

کلیسا  قره  در  خانواده ها  توقف  روزهای 
روز  سه  است که  این  رسم  است.  متفاوت 
بمانند  آنجا  در  باید  مرداد(  تا سوم  اول  )از 
ولی کسانی که از راه دور می آیند، گاهی بیش 
از  روز می مانند. خانواده هایی هم که  از سه 
شهرهای نزدیک می آیند، ممکن است فقط 
روز دوم آنجا باشند و سپس مراجعت کنند.
مجموعه کلیساهای ارامنه به عنوان نهمین اثر 
ایران در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیدند؛ 
شامل  ایران  شده کلیساهای  ثبت  مجموعه 
سنت  تادئوس،  سنت  اصلی  کلیسای  سه 
آن،  اطراف  بنای  چند  و  ُزر  ُزر  استپانوس، 

است. قبرستان  و  دهکده ها  همراه 

گردهمایی ارامنه جهان در قره کلیسای جهانی
محوطه

مدیرکل میراث فرهنگی 
اصفهان: گنبد مسجد جامع 
عباسی از ابتدا وضعیت 
مطلوبی نداشت

گنبد  نقش های  نبودن  تراز  و  اعوجاج 
اخیر،  روزهای  در  عباسی  جامع  مسجد 
مرمت  بر  نظارت  نوع  و  شیوه  دیگر  بار 
آثار میدان نقش جهان را بر سر زبان ها 
انداخت. دو سال پیش هم مرمت یک 
َترک گنبد مسجد شیخ لطف هللا چالش 
دورنگ  را  مرمتی که گنبد  شد،  برانگیز 
به  نسبت  شد کارشناسان  سبب  و  کرد 
شیوه مرمت و نظارت ها بر آثار مجموعه 
مواضع  جهان  نقش  میدان  جهانی  ثبت 

بگیرند. زیادی  انتقادی 
آنچه  چرایی  پاسخ  کارشناسان  برخی 
گنبد مسجد جامع عباسی را درگیر و دار 
موزون  شکل  رفتن  دست  از  و  اعوجاج 
این گنبد قرار داده است را شیوه شابلون  
دانسته اند  زدن  داربست  شیوه  برخی  و 
مشکل  که  معتقدند  هم  برخی  البته  و 
ریشه ای تر و از ناحیه سازه است؛ همان 
اتفاقی که می تواند هر بار باعث تبله شدن 
کاشی کاری سطح گنبد شود.؛ با همه این 
دالیل  این  همه  می شود  گفته  تفاسیر 
باید توسط یک شورای فنی نخبه بررسی 
شود تا بتوان برای این اثر مهم معماری 
قرار  جهانی  آثار  فهرست  در  که  صفوی 

درستی گرفت. تصمیم  دارد، 
رئیس  بهشتی،  محمد  ارتباط  همین  در 
و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  سابق 
لزوم  بر  ایرنا  با  گفت وگو  در  گردشگری 

گنبد  در  آنچه  بر  نخبگان  شورای  نظارت 
است  داده  روی  عباسی  جامع  مسجد 
درباره آسیب شناسی  تاکید کرد و گفت: 
و راه حل های مرمتی آثار مهم باید اجماع 
داشته  وجود  حفاظت  و  مرمت  نخبگان 
میراث  سازمان  در  و  گذشته  در  باشد؛ 
این  که  داشتیم  فنی  شورای  فرهنگی 

می کردند. بررسی  را  موضوع 
فهرست  در  اثری  وقتی  شد:  یادآور  او 
و  فعل  باید  شده،  ثبت  جهانی  میراث 
شکل  به  داده  رخ  آن  در  که  انفعاالتی 
گزارش  جهانی  میراث  مرکز  به  ادواری 
اصول علمی  با  اتفاقات  این  اگر  و  شود 
مرکز  واکنش  باشد،  داشته  مغایرت 
در  و  می کند  ایجاد  را  جهانی  میراث 
اثر در فهرست میراث در  بدترین حالت 

می  گیرد. قرار  خطر 
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی 
همه  به رغم  پروژه  این  گفت:  نیز 
شروع   9۰ تا   1۳۸9 سال  از   مشکالت 
از  که   شواهدی  اساس  بر  شود.  می 
مطلوبی  وضعیت  داریم، گنبد  زمان  آن 
مقبولیت  با  مرمت گنبد  است.  نداشته 
مشکالتی  سری  یک  درصد   9۰ باالی 
دارد. اعوجاجی در َترک یک و 2 و هم 
روی ترک 1۵ و 1۶ دیده می شود که بعد 
ایرادهای   ،2 و  یک  َترک  ایراد  رفع  از 

می شود. برطرف   1۶ و   1۵ َترک 

جای خالی شورای نخبگان در مرمت مسجد جامع عباسی
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اداره کل محیط زیست اصفهان خواستار انتقال توله خرس از مرکز نگهداری این استان شد

کرمان در انتظار توله خرس سیاه
مدیرکل محیط زیست استان کرمان: با بودجه ای که داریم تمام تالش مان را می کنیم 

تا توله خرس در بهترین وضعیت نگهداری شود

اشکان اشعریون عضو کارگروه 
متخصصان خرس قهوه ای 

اتحادیه بین المللی حفاظت 
از طبیعت: درباره یوز مردم از 
طبقات اجتماعی و فرهنگی 
مختلف به واسطه تبلیغات 

صورت گرفته نسبت به 
سرنوشت این گونه حساس 

هستند در حالی که این مطالبه 
و حساسیت درباره میش 

مرغ یا خرس سیاه که از نظر 
رده بندی حفاظتی وضع بهتری 
از یوز ندارند مشاهده نمی شود

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

دانیال نیری دانشجوی علوم  
حیات وحش دانشگاه هامبولت 

کالیفرنیا: در بدترین حالت 
حتی اگر  توله خرس از کرمان 
به جای دیگری منتقل شود باز 

هم بهتر از انتقال مستقیم از 
اصفهان به استان دیگری است،  

زیرا حداقل در کرمان فضا و 
محوطه ای را برای نگهداری 

خرس مهیا کرده ایم 
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مدیرعامل شرکت 
توسعه منابع آب و نیرو

آغاز عملیات ترمیم 
تونل کانی سیب 

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیرو با 
تأکید بر عزم دولت به منظور تکمیل پروژه 
انتقال آب به دریاچه ارومیه گفت: استفاده 
منظور حل  به  دانش بنیان کشور  از ظرفیت 
قرار  کار  دستور  در  تونل کانی سیب  مسئله 
گرفته و دو هفته است که عملیات اجرایی 
ترمیم ۷۰۰ متر آسیب دیده تونل، آغاز شده 

است.
به گزارش فارس، کریم شیبانی ضمن اشاره 
به  تونل کانی سیب  از  آب  انتقال  طرح  به 
ساخت  فرآیند  کرد:  بیان  ارومیه  دریاچه 
به  آب  انتقال  وظیفه  که  کانی سیب  تونل 
دریاچه ارومیه را بر عهده دارد به طول ۳۶ 
و  قبل شروع شد  از چندین سال  کیلومتر 
کار حفاری آن در تابستان سال گذشته به 

رسید. انتها 
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیرو 
ضمن تاکید بر اینکه پایان حفاری به معنای 
حاضر  حال  در  گفت:  نیست  پروژه  اتمام 
به همراه  از فعالیت تکمیلی تونل   بخشی 
مواجه با سازند آبرفتی در مرحله اجرا قرار 

دارد.
از طول  اینکه 2 کیلومتر  به  او ضمن اشاره 
است،  برخورد کرده  آبرفتی  سازند  با  تونل 
افزود: با وجود اینکه پیمانکار همه تمهیدات 
را برای عبور بدون مشکل سنجیده بود اما 
طی زمان حفاری در دولت گذشته در طول 
۷۰۰ متر در این سازند به مشکل برخورد و 

است. شده  ترک خوردگی  دچار 
مشکل  وجود  دلیل  به  اشاره  با  شیبانی 
تونل کانی سیب گفت:  از  متر   ۷۰۰ طول  در 
به  که  است  مسئله ای  عجوالنه  آب اندازی 
صالح این تونل نیست زیرا این پروژه یک 

می آید. حساب  به  ملی  بزرگ  سرمایه 
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیرو در 
بیان عزم دولت به منظور تکمیل این پروژه 
گفت: استفاده از ظرفیت دانش بنیان کشور 
به منظور حل مسئله تونل در دستور کار قرار 
عملیات  است که  هفته  دو  و حدود  گرفته 
اجرایی ترمیم ۷۰۰ متر آسیب دیده شروع 

شده است.
او ادامه داد: در طول این ۷۵۰ متر از پوشش 
تا  می کنیم  استفاده  فرد  به  منحصر  بتنی 

میزان آسیب دیدگی به حداقل برسد.
از  نیرو  وزیر  بازدید  به  اشاره  با  شیبانی 
پروژه و صدور دستورات الزم گفت: عملیات 
اجرایی ترمیم نقاط ضعف گذشته با سرعت 
به پیش می رود و امیدواریم تا پایان سال 
زمینه انتقال ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب به 
صورت ساالنه از سد کانی سیب به دریاچه 

ارومیه را مهیا کنیم.

خبرهای غیررسمی از منابع آگاه حاکی از آن 
است در اصفهان از توله خرس کشف شده از 
قاچاقچیان مراقبت درستی صورت گرفته و یک 
او مراقبت کرده است.  از  دامپزشک شبانه روز 
حال پس از یک ماه و نیم تیمارداری اداره کل 
محیط  زیست استان اصفهان می خواهد توله یوز 
از این استان به مکان و استان دیگری منتقل 
سازمان  تصمیم  منتظر  جهت  این  از  و  شود 

مرکزی است.
معاون محیط طبیعی سازمان  اکبری  حسن 
حفاظت محیط  زیست در این باره به »پیام ما« 
می گوید: در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده 
است. اصفهان اعالم کرده فضای مناسبی برای 
نگهداری بیشتر از این توله ندارد و از آنجا که 
قابل رهاسازی هم نیست باید مکان مناسبی 
برایش در نظر بگیریم. یک گزینه مرکز نگهداری 
و باغ وحش است،  گزینه دیگر پردیسان است 
با این حال قرار است دفتر حیات وحش بررسی 
به محل  توله  نهایت  و در  انجام دهد  را  خود 

مشخص شده منتقل شود.
اکبری هم در گفته های خود تاکید می کند که 
توله یافته شده گونه ارزشمندی است. از نظر 

او حالت ایده آل این بود که توله در مراکز نیمه 
طبیعی نگهداری شده و در نهایت به طبیعت 
بازمی گشت: »متاسفانه ما نیروی متخصص و 
آموزش دیده زیادی نداریم،  نیروی اضافه هم 
نداریم که برای مراقبت از هر گونه اختصاص 
دهیم. کارشناس و عالقه مندانی که حاضر باشند 
مشابه توله یوز بدون چشمداشت زمان و وقت 
نیست.  موجود  هم  دهند  اختصاص  را  خود 
بودجه ای  محدودیت های  واسطه  به  بنابراین 
که با آن مواجه ایم  باید به جای اینکه انرژی 
زیادی را روی یک توله خرس که معلوم نیست 
به طبیعت بازمی گردد یا نه متمرکز کنیم؛ باید 

تمرکز اصلی را روی زیستگاه بگذاریم.«
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط 
 زیست با اشاره به اینکه از همان روز اول کشف 
مختلفی  تیمارگران  و  دامپزشک ها  با  توله 
صحبت شده تا توله زنده بماند و در شرایطی 
عنوان  بازگردد  طبیعت  به  داشته شد که  نگه 
می  کند: در آینده برنامه ما این است که کشور 
را به چند منطقه تقسیم کرده و به تعدادی از 
افراد عالقه مند حق  الزحمه دهیم تا از گونه هایی 
مشابه این خرس نگهداری کنند. درباره دو توله 

سیاهگوش اصفهان هم تالش ما این بود که 
کمتر انسان از نزدیک ببینند و شکار کردن را 

یاد بگیرند.

سازمان محیط  زیست 
پروتکل اطالع رسانی ندارد

متخصصان  کارگروه  عضو  اشعریون  اشکان 
خرس قهوه ای اتحادیه بین المللی حفاظت از 
سابق  عضو  و   )IUCN SSG/BSG(طبیعت
کمیته ملی حفاظت از خرس در این باره که چرا 
همچنان  که ما برای توله ایران و فیروز شاهد 
توله  درباره  هستیم  منظم  اطالع رسانی های 
خرس چنین وضعیتی وجود ندارد؟ به »پیام 
و  رسانه ای  مطالبات  یوز  درباره  می گوید:  ما« 
مردمی را داریم و این اطالع رسانی به شیوه نامه 
یا پروتکل  رسانه ای مشخصی در سازمان محیط 
سبب  موضوع  همین  نیست.  مربوط   زیست 
شود  درخواست  سازمان  این  از  جا  هر  شده 
ناچار به پاسخگویی باشد و هر جا این اجبار 
وجود نداشته،  شاهد پاسخگویی هم نباشیم. 
درباره یوز مردم از طبقات اجتماعی و فرهنگی 
مختلف به واسطه تبلیغات صورت گرفته نسبت 

به سرنوشت این گونه حساس هستند در حالی 
که این مطالبه و حساسیت درباره میش مرغ یا 
خرس سیاه که از نظر رده بندی حفاظتی وضع 

بهتری از یوز ندارند مشاهده نمی شود.
او در این باره که آیا همچنان که ما شاهد بودیم 
درباره یوز در مواردی سازمان از نظر جمعی از 
سیاه  خرس  درباره  استفاده کرد  کارشناسان 
و این توله هم به همین ترتیب عمل شده؟ 
می گوید: روز اول کشف توله تماسی از سازمان 
 Bear گرفته شد و اطالعاتی خواستند. ما هم با
Specialist Group اتحادیه جهانی حفاظت 
مکاتبه و از آنها اطالعات خوبی گرفته و آنها را 
در اختیار سازمان محیط زیست قرار دادیم ولی 
بعد از آن سازمان یا اداره کل پیگیری دیگری 

نداشتند.  
اساس  بر  باید  توله  این  اشعریون  نظر  از 
که  توله هایی  چنین  نگهداری  شیوه نامه های 
می شد:  نگهداری  شده اند  گرفته  طبیعت  از 
توله ای  زمانی که  شاهدیم  عموما  »متاسفانه 
همه  می شوند  نگهداری  استانی  اداره کل  در 
زده  دست  او  به  یا  دیده  را  حیوان  می توانند 
و غذارسانی را انجام دهند. البته در این مورد 

خاص اطالعی ندارم ولی تا جایی که خبر دارم 
با توجه به اینکه توله انسان را به عنوان منبع 
به  شدن  بازگردانده  امکان  می شناسد  غذایی 
طبیعت وجود ندارد. از طرف دیگر ما باغ وحش 
و  نداریم  دنیا  روز  استانداردهای  با  و  مناسب 
حتی باغ وحش هایی که وضعیت بهتری نسبت 
به سایرین دارند هم مناسب این توله نیستند.«

برای نگهداری توله خرس بودجه داریم
در شرایطی که نه اصفهان حاضر است توله 
باغ وحش ها فضای  و  تهران  نه  و  دارد  نگه  را 
مناسبی برای نگهداری این توله دارند،  بهترین 
گزینه برای نگهداری این توله خرس کجاست؟ 
یک منبع آگاه به »پیام ما« گفته است اداره کل 
محیط  زیست  استان کرمان برای نگهداری این 
توله خرس ابراز آمادگی کرده و در این زمینه 
سازمان  و  اصفهان  به  هم  را  درخواست هایی 
»طالب  را  موضوع  این  است.  داده  مرکزی 
خالوئی« مدیرکل محیط  زیست کرمان تلویحا 
تایید کرده و از مذاکرات تلفنی در این باره خبر 
می دهد: »ما با قفس مخالفیم و معتقدیم باید 

توله در شرایط نیمه طبیعی نگهداری شود.«
او در این باره که آیا در حال حاضر فضایی برای 
نگهداری توله خرس در کرمان پیش بینی شده 
تایید  »منتظر  می دهد:  پاسخ  خیر،  یا  است 
آنها  تایید  سازمان مرکزی هستیم و چنانچه 
را بگیریم با بودجه ای که داریم و می توانیم از 
بخش خصوصی هم تامین کنیم تمام تالش 
خود را می کنیم تا توله را در بهترین وضعیت 

نگهداری کنیم.«

دنبال ایجاد فضای استاندارد در کرمان 
برای توله خرس هستیم

  دانیال نیری دانشجوی علوم  حیات وحش 
با  گفت وگو  در  کالیفرنیا  هامبولت  دانشگاه 
»پیام ما« با اشاره به گفته های مسئوالن اداره 
کل اصفهان مبنی بر نداشتن فضا در اصفهان 
می گوید: »عالوه بر این اصفهان زیستگاه این 
گونه هم نیست و به نظر می رسد نگه داشتن 
خرس سیاه در این اصفهان توجیهی ندارد. ما 
گزینه دیگری هم برای این خرس داریم که 
باغ وحش است،  این حالت مشابه سایر نمونه  
خرس های در اسارت هیچ کمکی به جمعیت 
خرس نمی کند و تنها پاک کردن صورت مساله 

است.«
این  به گفته  استانی که  به کرمان،  انتقال  او 
گرفته  آنجا  از  توله  حیات وحش،  کارشناس 
شده را بهترین گزینه می داند: »این اقدام باعث 
می شود توجه ها به اداره کل کرمان بیشتر  شده 
این گونه  حفظ  برای  مردمی  شاهد کمک  و 
باشیم. در بدترین حالت حتی اگر از کرمان این 
توله به جای دیگری منتقل شود باز هم بهتر 
از انتقال مستقیم است،  زیرا حداقل در کرمان 
فضا و محوطه ای را برای نگهداری خرس مهیا 
کرده ایم. از این رو ما به دنبال ایجاد یک جایگاه 
استاندارد با مشورت کارشناسان خرس در دنیا 
در کرمان هستیم تا بتوانیم فضای مناسبی برای 
این گونه مهیا  کرده و در ادامه شاهد رهاسازی 
توله  این  رهاسازی  معتقدیم  ما  باشیم.  آن 
اتفاق بزرگی در این حوزه  امکان پذیر است و 

خواهد بود.«  
تماس  »پیام ما« با یک منبع آگاه در سازمان 
حفاظت محیط  زیست حاکی از آن است که 
دفتر حیات وحش نیز هم نظر با کارشناسان با 
انتقال این توله خرس سیاه به کرمان موافق 
است. حال باید منتظر ماند و دید در روزها و 
هفته های آتی این توله خرس که هنوز نامی 
منتقل  به کرمان  آیا  نشده  انتخاب  آن  برای 
این  بود.  خواهد  میزبانش  تهران  یا  می شود 
تصمیم نشان خواهد داد آنگونه که مسئوالن 
و کارشناسان این حوزه می گویند توله خرس 

اهمیتی به اندازه توله یوز دارد یا نه!

»اهمیت توله خرس سیاه به واسطه نوع گونه و در معرض خطر انقراض بودن از توله یوز کمتر نیست«. این گزاره در نظر درست است،  اما نگاهی به 
خبرهای مرتبط با توله خرس و توله یوز در یک ماه گذشته مشخص می کند توله خرس سیاهی که در 14 خرداد از قاچاقچیان گرفته شد با توله یوزی 
که 11 اردیبهشت به دنیا آمد در جایگاه برابری قرار ندارد. یک سرچ کوتاه و دم دستی نشان می دهد برای توله یوز در یک ماه گذشته حداقل 11 صفحه 
خبر و عکس وجود دارد اما از توله خرس تنها چند خبر در صفحه اول گوگل به چشم می خورد ضمن اینکه عکس جدیدی از این توله منتشر نشده 
است) در مقابل آخرین تصاویر و حرکات یوز از سوی جامعه و رسانه ها رصد و بارها به اشتراک گذاشته شده است(،  آخرین خبر درباره توله  خرس 
به چند روز قبل یعنی 29 تیر برمی گردد که در آن سعید یوسف پور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از سالمت توله و وزن گیری 
مناسب خبر داده و اعالم کرده: »باید توجه داشت که زیستگاه توله خرس سیاه آسیایی در استان اصفهان نیست بلکه زیستگاه این گونه در جنوب 
شرق کشور از جمله جنوب استان های سیستان و بلوچستان و کرمان و شرق استان هرمزگان است و به لحاظ حساسیت و درجه حفاظت در ایران 
مانند یوزپلنگ دارای اهمیت است.«  به گفته او »تصمیم گیری برای سرنوشت این توله خرس در اختیار استان اصفهان نیست و سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور تصمیم می گیرد؛ در حال حاضر تصمیمی برای توله خرس گرفته نشده و ابالغ نیز نشده و خرس همچنان در اختیار ما است و 

به صورت شبانه روزی تحت مراقبت است و غذادهی می شود.«

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

منطقه دو کرمان

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

منطقه دو کرمان

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

شناسه آگهی : 1354031

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

شناسه آگهی : 1354154

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 14۰1۶۰۳19۰۷۸۰۰2۳۵1 مورخ 14۰1/۰۳/1۰ هيات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فريبا معاذاللهی فرزند نجات 
اله به شماره شناسنامه ۷۸ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 12۸/۳ مترمربع پالک 1۶929 فرعی از ۳9۶۸ اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۸99 فرعی از ۳9۶۸ اصلی  واقع در بخش 2 

کرمان آدرس کرمان شهرک صنعتی شهرک امام حسن کوچه بن 
بست بهاران  خریداری از مالک رسمی آقای جمشید عیش آبادی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقديم نمايند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

14۰1 تاریخ انتشار نوبت اول ۰۵/۰۳/
تاريخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/1۸

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر رای شماره 14۰1۶۰۳19۰۷۸۰۰۰49۸ مورخ 14۰1/۰1/2۵ هيات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان 
فرزند  اسماعیلی  زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
در  كرمان  از  صادره  شناسنامه 29۸124۷1۵۸  شماره  به  غالمحسین 
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت 1۸1٫4۰ 
مترمربع  که مقدار ۶۵٫۵۶متر مربع از ششدانگ عرصه آن متعلق به 
وقف است پالک 22۳۶ فرعی از1۷۸۳ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان 

آدرس کرمان بلوار آزادگان کوچه 29 سمت راست روبروی دبیرستان 
غیرانتفاعی امین منزل دو طبقه خریداری از مالک رسمی آقای سید 
کاظم طباطبایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی مي شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند مي 

توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقديم نمايند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
14۰1 تاریخ انتشار نوبت اول ۰۵/۰۳/

14۰1 تاريخ انتشار نوبت دوم : ۰۵/1۸/
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نوب اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک   
منطقه دو کرمان

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

منطقه دو کرمان

و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات 
رسمی سند  فاقد  ساختمانهای 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 14۰1۶۰۳19۰۷۸۰۰۳429 هيات دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقايان عليرضا زينل آبادی فرزند اصغر به 
شماره شناسنامه 29۸۰2212۶۰ صادره از کرمان و علی خنجری فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 29۸۰۸4244۳ صادره از کرمان هر کدام 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه مشتمل بر 

طبقه فوقانی به مساحت 1۵۰٫9۸ مترمربع پالک 24۸2۳ فرعی 
از2۷۸۷ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان گلدشت 
خیابان گلبرگ کوچه ۵ اولین فرعی سمت چپ خریداری از 
مالک رسمی آقای حسین بانک توکلی محرز گردیده است. لذا 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقديم نمايند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰۵/۰۳
تاريخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/1۸

و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات 
رسمی سند  فاقد  ساختمانهای 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 14۰1/۰۳/۳۰ مورخ   14۰1۶۰۳19۰۷۸۰۰۳2۰1 شماره  رای  برابر 
هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو كرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مجيد فرازمندی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۳4۶ صادره 
از کرمان در 4٫2 سهم مشاع از 9۶ سهم ششدانگ مغازه مشتمل 
بر طبقه فوقانی ) کاربری عرصه تجاری و پذیرایی و گردشگری( به 

مساحت 1۳۰٫۷۰ مترمربع پالک 1 فرعی از ۵4۳ اصلی  واقع در 
بخش ۳ کرمان آدرس کرمان خیابان طالقانی نبش طالقانی 12 
خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه ترکی زاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقديم نمايند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰۵/۰۳

تاريخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/1۸ 

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
شناسه آگهی : 1۳۵41۶۳

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
شناسه آگهی : 1۳۵41۵۶
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شهر

 عضو شورای شهر پایتخت تاکید کرد:

لزوم راه اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان های تهران 
عضو شورای شهر تهران بر لزوم راه اندازی سامانه 
پایش ایمنی ساختمان های شهر تهران در برابر 
ایسنا،  به گزارش  تاکید کرد.  خطر آتش سوزی 
دستور  از  پیش  تذکر  در  شمس احسان  زهرا 
خود در جلسه دیروز شورای شهر تهران با اشاره 
نظیر  اخیر  ماهه  شش  آتش سوزی های  به 
آتش سوزی در طبقه سوم بیمارستان رسول اکرم 
در تیرماه، آتش سوزی مجتمع تجاری لیدوما در 
خردادماه، آتش سوزی در خوابگاه دانشجویی واقع 
در خیابان به آفرین و....  ضمن تشکر از سرعت 
عمل نیروهای عملیاتی آتش نشانی تهران در مهار 
حریق های مزبور و انجام اقدامات پیشگیرانه نظیر 

نصب بنر در مجاورت تعدادی از ساختمان های 
ماه گذشته،  دو  در  ایمنی  تاییدیه  فاقد  دولتی 
گفت: از شهرداری تهران تقاضا دارم که اجرای 
تکالیف مصوبه شورای اسالمی شهر تهران تحت 
عنوان الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه برخط 
پایش ایمنی ساختمان های موجود شهر تهران 
عقب ماندگی  از  سوزی که  آتش  خطر  برابر  در 
قابل توجهی برخوردار است، را اجرایی کند. او با 
بیان اینکه برای حفظ و صیانت از سرمایه های 
انسانی و کاهش خسارات مالی در حوادث آتی 
عزم  بلندمرتبه،  ساختمان های  در  خصوص  به 
جهادی در ارائه گزارش برنامه عملیاتی اجرایی به 

شورای اسالمی شهر تهران ضروری است، گفت: 
شهرداری باید در راستای ایجاد سامانه برخط برای 
پایش و ردیابی و اطالع رسانی برخط وضعیت 
قرمز ساختمان های ناایمن در برابر حریق با ارائه 
دسترسی به نهادهایی نظیر مراجع قضایی مطابق 
تبصره ها برای تسریع در تصمیم گیری ها اقدام 
کند. عضو شورای شهر تهران افزود: ارائه برنامه 
زمان بندی پایش ایمنی ساختمان ها در برابر خطر 
شورا  تخصصی  به کمیسیون های  آتش سوزی 
مصوبه  مشمول  ساختمان های  اولویت بندی  و 
تصرف،  نوع  جمعیت پذیری،  میزان  حسب  بر 
کاربری و ارتفاع و همچنین اجرای وظایف ماده 

چهارم و پنجم مصوبه مبنی بر پیشگیری از وقوع 
و  کاربری های کارگاهی  در  آتش سوزی  حوادث 
صنعتی و تجاری به خصوص در پهنه های مختلط 
با مسکونی )پهنه M(  و در اماکن واجد ارزش 
تاریخی و فرهنگی از طریق تعیین و جلوگیری 
مخاطره آمیز  و  غیرمجاز  کاربری های  استقرار  از 
در داخل و حریم این اماکن با همکاری وزارت 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری 
اتحادیه اصناف برای جلوگیری از ادامه فعالیت 
اصنافی که نسبت به قطع سیستم های ایمنی 
آتش نشانی حتی در ساختمان های جدیداالحداث 
اقدام می کنند یا در تعمیر و نگهداری  سیستم های 
باید  شهرداری  بیان کرد:  او  اهمال کنند.  مزبور 
و  ایمنی  تخصصی  وظایف کمیته  اجرای  در  

آتش نشانی مطابق ماده ششم مصوبه در مواردی 
نظیر هماهنگی بین مناطق به نحوی که در شرایط 
مشابه به صورت کامال یکسان عمل شود و از هرگونه 
تساهل، تسامح  و اعمال سلیقه فردی جلوگیری 
با  مطابق  ایمن سازی  و  اخطار  مرحله  و  شود 
دستورالعمل پیوست این مصوبه، با طی مراحل 
صدور اخطاریه، نصب پالکارد خطر مطابق مبحث 
22 مقررات ملی و استفاده از حکم قضایی برای 
قطع خدمات آب و برق وگاز به ساختمان هایی 
که با عدم همکاری مالک در ایمن سازی موجب 
اخالل در نظم عمومی می شوند به صورت مستمر 
رسانی  اطالع  همچنین  اقدام کند.  شود،  اجرا 
تاییدیه  فاقد  عمومی  ساختمان های  فهرست 
ایمنی آتش نشانی به شهروندان جهت کاهش 

تردد باید در دستور کار قرار گیرد.

مهر ماه پارسال پلتفرم دیوار به عنوان یکی از 
اینترنتی  نیازمندی های  بسترهای  بزرگترین 
ودیعه  به  خانه ها  ارزان ترین  از  کشور، گزارشی 
حداکثر 1۰۰ میلیونی و اجاره رایگان منتشر کرد. 
در آن گزارش مناطق حاشیه شهر و جنوب تهران، 
به عنوان مناطق ارزان قیمت با آپارتمان های با 
صحبت  بودند.  شده  معرفی  نوساز  و  امکانات 
از زمانی است که طبق گزارش بانک مرکزی از 
معامالت مسکن، در مهر ماه سال 14۰۰، قیمت 
معامله یک متر مربع زیر بنای خانه مسکونی برابر 
۳1 میلیون ۶۰۰ هزار تومان بود. این رقم، پیش از 

تورم ساالنه خرداد سال جاری )14۰1( برابر ۳9٫4 
درصد و افزایش قیمت عمده کاالهای اساسی 
بود. بررسی ها نشان می دهد که امروز برای کرایه 
یک خانه با متراژ حداقل ۵۳ و حداکثر ۷۳ متری 
در همان محله های ارزان قیمت حاشیه و جنوب 
شهر تهران پس از تورم نقطه ای خرداد ماه و در 
فصل جا به جایی، ودیعه ی حداقل 2۸1 میلیونی 
بدون اجاره طلب می کنند. به بیان دیگر با تورم 
سال جاری، یک فرد برای تامین سرپناه مناسب 
باید 2٫۸ برابر بیشتر از 9 ماه پیش، هزینه کند. به 
این ترتیب شاید بتواند خانه هایی با سن حداقل 

1۰ تا 1۵ ساله را اجاره کند. نکته قابل تامل این 
است که در مناطقی چون شهر جدید پردیس، 
از  خبری  دیگر  قدس  شهر  و  رودهن  بومهن، 
خانه هایی با ودیعه 1۰۰ میلیونی و اجاره رایگان 
نیست. در حالی که آن ها، تنها چند ماه پیش 
یکی از گزینه های انتخاب محل زندگی بودند. 
همچنین به گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت 
معامالت بازار مسکن در ماه گذشته )خرداد( به 
متری ۳9 میلیون و 4۰۰ هزار تومان رسیده است. 
این میزان نشان از تغییری تقریبًا 2۵ درصدی 

نسبت به 9 ماه گذشته دارد.

خانه های  میلیونی   220 فاصله   
حاشیه نشینان با ساکنین مرکز و شمال 

شهر تهران
سال  ماه  تیر  در  خانه  آگهی های کرایه  بررسی 
جاری نشان می دهد در مرکز و شمال شهر تهران 
برای خانه های با میانگین متراژ ۵۰ تا ۷۰ متری 
ودیعه ای حداقل ۵۰۰ میلیونی و اجاره ماهانه 1۰ 
تا 12 میلیون تومان نیاز است. گران ترین ودیعه 
 ۷ با  جماران  در  متری   ۷۰ خانه ای  به  مربوط 
میلیارد و اجاره  ماهیانه ۵ میلیون تومان است.
طبق گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن 
تا خرداد سال 14۰1، بیشترین متوسط قیمت در 
منطقه یک، متری ۸1 میلیون و 1۰۰ تومان بوده 
است. همچنین ارزان ترین پیش پرداخت در مرکز 
شهر تهران منطقه بهار شیراز با ۷۰ میلیون ودیعه و 
اجاره ماهانه ۵ میلیون را به خود اختصاص داده 
است. البته موارد مشابه این قیمت بسیار کم و 

شاید بتوان گفت نایاب است.
بررسی اجاره بهای خانه ها در مناطق جنوب شهر 
تهران و مقایسه آن ها با شمال و مرکز شهر، نشان 
می دهد که تفاوت قیمت چندانی در میزان ودیعه 
و اجاره خانه بر خالف سال های پیش مشاهده 
نمی شود. به نظر می رسد علت این مسئله تورم 
ساالنه، نوسان قیمت ارز، افزایش شاخص قیمت 
 ۳2٫۸ افزایش  همچنین  و  اساسی  کاالهای 
درصدی قیمت مسکن در سال جاری نسبت به 

مدت مشابه در سال گذشته است.

سهم  با  مستاجران  خالی  جیب   
70درصدی مسکن از سبد خانوار

با وجود افزایش ۵۷٫4 درصدی حداقل حقوق 
کارگران توسط وزارت کار در سال جاری نسبت 
به سال 14۰۰ و دستمزد ۵٫۶ میلیون تومانی 
تومانی  میلیون   ۶٫4 و  سابقه  بدون  کارگران 
برای کارگر با خانوار ۳ نفره، هنوز اوضاع برای 
مستاجران و به خصوص قشر کم درآمد؛ خطیر 
است. زیرا در حالی میانگین اجاره بها در کل شهر 
تهران رقمی معادل ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
تخمین زده شده است، که کارشناسان اقتصادی 
سهم مسکن در سبد خانوار را ۷۰ درصد اعالم 
برای  را 11 میلیون  کرده و در مقابل خط فقر 
خانوار چهار نفره، دانسته اند. همچنین طبق اعالم 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه 
مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر 
به طور متوسط حدود 2میلیون  در سال 14۰1، 
و 4۵4 هزار تومان است. بر این اساس فاصله 
دستمزد ماهیانه کارگر ساده با میانگین اجاره بها 
در شهر تهران حداقل یک میلیون تفاوت دارد. 
از طرف دیگر به استناد وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی حداقل 9٫۵ میلیون خانوار شهری به 
مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند. بر این 
اساس میزان حداقل حقوق دریافتی نه تنها با 

سبد معیشتی خانوارها تناسب ندارد بلکه عماًل 
افراد با درآمد پایین امکان پرداخت اجاره بهای 

مسکن را نیز ندارند.

 ادعای کاهش نابرابری واقعیت دارد؟
سال  ماه  خرداد  ابتدای  در  ایران  روزنامه 
جاری، شاخص ضریب جینی را ۰٫۳4۷ اعالم 
و ادعا کرد که این کمترین رقم پس از انقالب 
این  که  همانطور  اول  نگاه  در  است.  اسالمی 
روزنامه تعبیر کرده ممکن است به نظر بیاید که 
با توجه به کاهش این شاخص، میزان نابرابری 
شاخص های  مرور  است.  شده  کم  کشور  در 
اقتصادی در یک دهه گذشته اما واقعیتی دیگر 
اقتصاددان،  راغفر،  حسین  می کند.  عیان  را 
در  رحمان  موسسه  نابرابری  و  فقر  نشست  در 
توضیح  این باره  در   9۰ دهه  ابتدایی  سال های 
داده بود: »دولت مدعی است که وضعیت توزیع 
درآمد در سال های اخیر بهبود یافته اما دالیلی 
برای رد این ادعا وجود دارند. دلیل اصلی کاهش 
ضریب جینی، گسترده تر شدن فقر است. به بیان 
دیگر به دلیل سیاست های غلط اقتصادی، طیف 
از طبقه متوسط دچار فقر شده اند.   گسترده ای 

از طرف دیگر شاخص های فقر طی چند سال 
روند صعودی داشته است. طبق آمارها، بیشترین 
میزان فقر در سال های جنگ بوده که به دلیل 
شرایط خاص آن دوره، درآمدهای نفتی پایین 
و هزینه های جنگ عوامل اصلی بوده اند. از دوره 
جنگ به بعد شاخص فقر -البته با نوساناتی- 
رو به کاهش بود. این روند تا سال 1۳۸4 ادامه 
داشت ولی از آن سال به بعد شاخص فقر افزایش 
می یابد. یکی از شاخص های کنترلی برای تایید 
این ادعا، تورم است. تورم همیشه به زیان فقرا و 
به سود اغنیاء عمل می کند. به همین دلیل گفته 
می شود که تورم، ظالمانه ترین مالیاتی است که از 
فقرا گرفته شده و به ثروتمندان پرداخت می شود. 
دارایی های  ارزش  است که  این  هم  آن  علت 
افزایش  با تورم تعدیل می شود و  ثروتمندان 
می یابد اما فقرا فاقد چنین دارایی هایی هستند.« 
به این ترتیب به تعبیر راغفر همچنان داستان 
همان است؛ شکاف میان دهک های اقتصادی 

جامعه بر اثر تورم بیشتر می شود. 

بررسی وضعیت دهک های پایین جامعه در تامین مسکن استیجاری در پایتخت نشان می دهد

اجاره نشینان در دره فقر
فاصله دستمزد ماهیانه کارگر ساده با میانگین اجاره بها در شهر تهران حداقل یک میلیون تفاوت دارد

هشدار قرمز هواشناسی 
برای فارس؛ بارش 
موسمی در راه است

اداره کل هواشناسی فارس با صدور اطالعیه ای و 
اعالم سطح قرمز نسبت به بارش های موسمی 
همراه با رگبار، رعد و برق شدید وزش باد شدید 
و راه افتادن سیالب در نیمه جنوبی این استان از 
روز چهارشنبه پنجم لغایت پنجشنبه ششم مرداد 
ماه هشدار داد.  مدیرکل هواشناسی فارس  به 
ایرنا گفت: اثر مخاطره همچون، سیالب، طغیان 
رودخانه ها، آبگرفتی گسترده، آبگرفتگی منازل 
و  ناوگان حمل  در  اختالل  در مناطق مستعد، 
نقل، کاهش شعاع دید، احتمال تخریب پل ها 
و مسدود شدن جاده ها ، خسارات به صنعت 
تیرهای چراغ  و  کشاورزی، شکستن درختان 
برق  وجود دارد. مسعود حقیقت افزود: آماده 
باش به  تمام دستگاه های امدادی و اجرایی 
راهداری  شهرداری ها،  و  فرمانداری ها  مانند 
،وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و غیره جهت مقابله 
با خسارات احتمالی و تخلیه هموطنان از نقاط 
حادثه خیز مانند بستر رودخانه ها و مسیل ها  
پاک سازی  کرد:  تاکید  او  شود.  می  توصیه 
پل ها،  دهانه  بازگشایی  ها،  آبراهه  و  کانال ها 
پاکسازی مسیر خروجی آب منازل، پرهیز از 
ماندن در بستر رودخانه ها، احتیاط در عبور از 
حاشیه مسیل ها و رودخانه ها، اجتناب از توقف 
و  تردد در حاشیه مسیل ها، جمع آوری وسایل 
و تجهیزات از اطراف رودخانه ها، اجتناب از سفر 
به مناطق حادثه خیز، جابه جا نشدن عشایر کوچ 
رودخانه ها  حاشیه  از  دام ها  جمع آوری  و   رو 
رعایت  باید  حتما  که  توصیه هایی  دیگر  از 
شود. خلیل عبدالهی مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری فارس نیز در نامه ای به دستگاه های 
اجرایی، اتخاذ تمهیدات مناسب وضعیت هشدار 
قرمز هواشناسی را خواستار شد. در پی بارش 
شدید باران فصلی عصر سی و یکم تیرماه  در 
ارتفاعات بین نیریز و استهبان و طغیان روخانه 
و جاری شدن سیل در این منطقه، تاکنون 22 
نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز 

مفقود شده است. 

آبیاری کمتر از 10 درصد 
 از فضای سبز مشهد 

با آب شرب 
شهرداری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون 
آبیاری  از  درصد   1۰ از  کمتر  گفت:  مشهد 
از آب شرب  استفاده  با  فضای سبز مشهد 
انجام می شود و این میزان در حال کاهش 
است. به گزارش ایرنا، علی نجفی افزود: آب 
مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز مشهد از 
1۶ چاه غیر قابل شرب و همچنین پساب 
او  گفته  به  می شود.  تامین  شده  تصفیه 
بیشترین میزان آبیاری فضای سبز از طریق 
خطوط انتقال آب که در حلقه دور شهر مشهد 
انجام می شود. معاون خدمات  ایجاد شده 
گفت:  مشهد  شهرداری  زیست  محیط  و 
آب  برداشت  صورت  به  نیز  تانکری  آبیاری 
می شود  انجام  شرب  غیرقابل  چاه های  از 
یا  و  رود  کشف  از  برداشتی  گونه  هیچ  و 
سبز  فضای  آبیاری  برای  دیگری  رودخانه 
مشهد انجام نمی شود. نجفی افزود: با توجه 
تابستان،  گرمای  و  هوا  دمای  افزایش  به 
عملیات مه پاشی درختان در دست اجراست 

می شوند.  مه پاشی  درختان  هر شب  و 

بررسی اجاره بهای خانه ها در 
مناطق جنوب شهر تهران و 

مقایسه آن ها با شمال و مرکز 
شهر، نشان می دهد که تفاوت 
قیمت چندانی در میزان ودیعه 

و اجاره خانه بر خالف سال های 
پیش مشاهده نمی شود

در آخرین ماه بهار 1401، نرخ تورم ساالنه کشور 39.4 درصد اعالم شد و شاخص قیمت مصرف کننده از سوی مرکز آمار ایران برای خانوار 
شهری به 473.2 رسید. این میزان در تورم نقطه ای،  51.4 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. اعداد خود راوی روزهای سخت 
اقتصادی برای همه اقشار جامعه به خصوص دهک های کم درآمد هستند. در همین میان نرخ های معامالت بازار مسکن هم، افزایش 
پیدا کردند و در فصل جابه جایی، بنگاه های معامالت ملکی هر متر مربع را به قیمت 39 میلیون 400 هزار تومان به فروش رساندند. در این 

وضعیت اجاره ی خانه ها در بازار مسکن استیجاری، برای متقاضیان به کابوسی بی پایان تبدیل شده است. 

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار  |

| نازنین افتخار  |

آگهی مناقصات عمومی 
از  به شرح ذیل  بر گزاری مناقصات عمومی  از طریق  نامه معامالتی شهرداری قم  آیین  رعایت  با  نظر دارد  و عمران قم در  توسعه  سازمان 

متقاضیان واجد شرایط با مشخصات و شرایط کلی زیر اقدام نماید .

انسانی. نیروی  مدیریت  و  تأمین  خدمات   -1
روحانیت. بلوار شهدای  با  )ع(  رضا  امام  بلوار  غیر همسطح  تقاطع  احداث  پروژه  عملیات جدول گذاری  2-اجرای 

شرح کار
مبلغ 
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)ریال(
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تضمین 
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- صالحیت الزم جهت شرکت در مناقصه : اشخاص حقوقی و حقیقی مورد تایید 
کارفرما با سوابق کاری مشابه.

-  تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی ، مطالبات تأیید شده 
نقدی از سازمان توسعه و عمران قم ، یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده 

1006220288 نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم .
-  محل دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه : قم ، میدان آزادگان ، بلوار شهید 

عابدی ، نبش عابدی نهم ، ساختمان شهرداری منطقه 3 طبقه سوم.
-  محل تحویل اسناد : قم ، بلوار امام موسی صدر ، ساختمان مرکزی شهرداری 

قم طبقه ششم اداره کل حراست.
- هزینه خرید اسناد به تفکیک هر مناقصه )غیر قابل استرداد( به شماره حساب 

1979967692 نزد بانک ملت بنام سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد.
-هزینه درج آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .

-  سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
- شرکت کنندگان در هنگام خرید اسناد می بایست در سامانه ابالغ الکترونیک 

قوه قضائیه )ثنا( ثبت نام نمایند.
- متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی با واحد امور پیمانها و 
قراردادهای سازمان به آدرس قم ، میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی ، نبش 
عابدی نهم ، ساختمان شهرداری منطقه 3 طبقه سوم.مراجعه و یا با شماره تلفن 

36662251-025 داخلی 6380-6381  تماس حاصل فرمایند.

شرایط :

ول
ت ا

نوب

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰۵/۰۳- تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰۵/۰4
روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

شناسه آگهی1۳۵42۷4

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳94۶۰۳19۰۰۸۰۰۳۷۸9 هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
علی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
باصره فرزند یداله به شماره شناسنامه 19 صادره 
از زرند در یک باب خانه به مساحت 42۵٫2۳ 
مجزی  و  مفروز  فرعی  پالک 2۳۵۵  مترمربع  

از پالک 2۳۶۸ اصلی واقع در بخش 1۳ کرمان 
زرند خیابان شهید فهمیده کوی 1۰ خریداری 
محرز  نفس  نیک  محمد  رسمی   مالک  از 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده 
آگهی  روز  به فاصله 1۵  نوبت  مراتب در دو 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۵/۳

14۰1 /۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۸/

شماره : 
140160319008000854

 تاریخ : 1401/4/30  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زرند

حسین توحیدی نیا
 رئيس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1354294

ول
ت ا

نوب

آگهی مفقودی آگهی مفقودی آگهی مفقودی 
و  فنی  ،معاینه  ماشین  کارت 
بیمه نامه سواری پراید 131 مدل 
1390 نقره ای - متالیک رنگ به 
شماره  موتور3928232وشماره 
به   S1412289713617شاسی
شماره پالک 37 ق 536 ایران 

رستمی  بل  بی  به  75متعلق 
بامری مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گردیده است .

سند کارخانه و برگ سبز سواری پژو  
405GLX-XU7 مدل 1398 نقره 
ای - متالیک رنگ به شماره  موتور 
شاسی شماره  و   124K1356356
به   NAAM01CE9KK242137

ایران   896 ق   91 پالک  شماره 
ناروئی  سعدهللا  به  متعلق   65
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود 

گردیده است .

کارت  و  سبز)شناسنامه(  برگ 
خودرو سواری پژو پارس مدل 89 

به شماره پالک 675د19ایران83
و شماره موتور  12489103944

و شماره شاسی
NAAN01CA5AE552385 
بنام مهدی تمدن قیری مفقود 
اعتبار ساقط  از درجه  گردیده و 

می باشد. ب 
جنو

بار
ود

ر

آگهی مفقودی 
وانت  سواری  خودروی  سبز  برگ 
ای  سورمه  رنگ  به  کابین  دو 
شماره  به   1377 مدل  -متالیک 
شاسی  شماره   233159 موتور 
پالک  شماره  به   7716D00676
نام  به   65 ایران   46 ل   518

شماره  گدنه،  عسکری  ابراهیم 
مفقود   09131937929 تماس 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.

ک
باب

هر
ش

ب 
جنو

بار
ود

ر

مد
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

آگهی مفقودی 
علیرضا  اينجانب  التحصيلي  فارغ  مدرك 
ملی  شماره  به  انام اله  فرزند  یزدان خواه 
مقطع  در  تهران  از  صادره   0083377972
عمران-  مهندسی  رشته  ارشد  كارشناسی 
مهندسی زلزله صادره از واحد دانشگاهي قزوين 
و  است  مفقود گرديده  شماره 3266440  با 
فاقد اعتبار می باشد. از يابنده تقاضا مي شود 

اسالمي  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرك  اصل 
واحد قزوين به نشاني قزوين بلوار نخبگان 
– باالتر از پونك كد پستي 34199-15195 
ارسال   341851416 پستي:  صندوق  و 

نمايد. 

نوبت سوم

آگهی مفقودی 
ارشد  کارشناسی  موقت  مدرک 
حقوق  ی  رشته  )دانشنامه( 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  خصوصی 
خانم  به  متعلق  رفسنجان  واحد 
علی  فرزند  پور  عابدین  افسانه 

 3040205511 ملی  شماره  به 
مفقود شده واز درجه ی اعتبار 

انساقط می باشد .
نج

س
رف

ن
وی

قز
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عنوان باکس

نماینده سازمان روز جهانی چوب از برنامه ریزی برای 
برگزاری سومین دوره رویداد منطقه ای 2۰22 روز جهانی 

چوب در کرمانشاه خبرداد.
علیرضا باوندپور در نشستی خبری، با اشاره به راه اندازی 
از چند سال  در کرمانشاه  روز جهانی چوب  نمایندگی 
روز  رویداد  بهار  فصل  در  هرساله  کرد:  اظهار  پیش، 
جهانی چوب به میزبانی یکی از کشورهای دنیا برگزار 
می شود که از سال 2۰1۶ به عنوان نماینده ایران هرساله 

در این رویداد شرکت کردم.
وی ادامه داد: آخرین رویداد روز جهانی چوب پیش از 
شیوع بیماری کرونا در شهر توکیو ژاپن بود و پس از آن 
این برنامه برگزار نشده و امیدواریم در بهار سال آینده 
هنرمند   1۰۰ حدود  با حضور  آن  دوباره  برگزاری  شاهد 

رشته چوب از سراسر دنیا باشیم.
توجه  با  افزود:  چوب  رشته  هنرمند کرمانشاهی  این 
رویدادهای  در  سال های گذشته  طی  حضوری که  به 
روز جهانی چوب داشتم و مقام هایی که کسب کردم، 
نمایندگی این سازمان در ایران به من داده شد تا ایران 
به عنوان شانزدهمین کشور دنیا باشد که نمایندگی این 

راه اندازی می کند. را  سازمان 
باوند پور یادآورشد: با اخذ نمایندگی سازمان روز جهانی 
چوب، دفتر آن را در کرمانشاه راه اندازی کردیم و به این 
را در دستور  برگزاری رویدادهای منطقه ای آن  ترتیب 

کار قرار دادیم.
او با بیان اینکه تاکنون دو دوره رویداد منطقه ای روز 
امسال  افزود:  برگزار شده،  کرمانشاه  در  جهانی چوب 
هم بنا داریم این رویداد را در محوطه جهانی بیستون 
کرمانشاه برگزار کنیم که موضوع آن هم مرتبط با تم 
از  بود که  خواهد  درخت  با  دوستی  و  زیست  محیط 
سوی سازمان روز جهانی چوب به عنوان شعار امسال 

است.   اعالم شده 
نماینده سازمان روز جهانی چوب در ایران زمان برگزاری 
سومین رویداد منطقه ای روز جهانی چوب را 2۸ تا ۳1 
تیر اعالم کرد و گفت: قرار است 1۰ هنرمند از شهرهای 
ارومیه، تبریز، همدان،  کرج، تهران، اصفهان و شیراز 
به همراه ۳۰ هنرمند از کرمانشاه در این رویداد شرکت 

کنند.
بیماری  شیوع  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  باوندپور 
از  امکان حضور هنرمندانی  کرونا در دوره های گذشته 
دیگر استان های کشور وجود نداشت و امسال به دلیل 
کاهش شیوع این بیماری هنرمندانی را از استان های 

داشت. خواهیم  دیگر 
این  در  کرمانشاه  از  هنرمندی که   ۳۰ یادآورشد:  وی 
رویداد شرکت می کنند، قرار است در قالب دو گروه 1۵ 
نفری یک تیم زنان و یک تیم مردان به خلق اثری در 

رابطه با دوستی انسان با درخت بپردازند.

رویداد روز جهانی چوب 
در کرمانشاه برگزار می شود

مدیر جهاد کشاورزی الهیجان گفت: امسال تمهیدات الزم برای افزایش برداشت 
مکانیزه برنج در این شهرستان اندیشیده شده است که موجب کاهش رنج تولید 
برنج می شود. گودرز کمال پور در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پیش بینی می شود 
اولین برداشت برنج در شهرستان الهیجان در پنجم مردادماه سال جاری انجام 
شود اما به صورت عمومی برداشت برنج از 1۶ مرداد ماه در الهیجان آغاز خواهد 
شد.کمال پور تصریح کرد: امسال نشاء برنج دیرتر آغاز شد و به همین دلیل با 
توجه به وضعیت برخی از شالیزارها پیش بینی می شود تا اواخر شهریور ماه هم 

شاهد دروی برنج از شالیزارهای الهیجان باشیم.
مدیر جهاد کشاورزی الهیجان اضافه کرد: یکی از اهداف مهم جهاد کشاورزی 
شهرستان کاهش هزینه تولید برنج برای کشاورز است تا پرداختن به این بخش 

صرفه اقتصادی بیشتری برای برنجکار داشته باشد.
موجب  مکانیزاسیون  اینکه  بیان  با  الهیجان  جهاد کشاورزی شهرستان  مدیر 
کاهش ۵۰ درصدی هزینه تولید برنج می شود، گفت: مکانیزاسیون موجب کاهش 
رنج تولید برنج می شود و امسال برداشت برنج در بیش از 9۰ درصد از شالیزارها 
افزایش  از  به سال گذشته  برداشت خواهد شد که نسبت  به صورت مکانیزه 

مطلوبی برخوردار است.  

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان بر لزوم توجه جدی 
نجات  راستای  در  روان  ماسه های  تثبیت  جهت  ذیربط  دستگاه های  همه 

تاکید کرد.  جازموریان 
تثبیت  های  پروژه  از  بازدید  حاشیه  در  مردادماه  دوم  دیروز  سنجری  رضا 
جان  به  نیاز  جازموریان  منطقه  قلعه گنج گفت:  شهرستان  روان  ماسه های 
با  و  هماهنگ  صورت  به  مرتبط  های  دستگاه  تمامی  باید  دارد که  تازه ای 
برنامه ای مشخص اقدامات انجام شده را مدیریت و در نهایت اثربخشی آن 

شود. اطالع رسانی  ممکن  شکل  بهترین  به 
او با تاکید بر اینکه این منطقه از کانون های بحرانی فرسایش بادی شهرستان قلعه 
گنج و منتهی به جازموریان است، افزود: اجرای این پروژه ها از اقدامات زیربنایی 
بوده که نمود آن پس  از گذشت سال ها مشخص شده و همچنین عدم اجرای یا 

کمبود آن نتایج غم باری برای کل منطقه جنوب شرق در پی خواهد داشت.
سنجری خالی شدن مناطق مسکونی، مسدود شدن راه های مواصالتی، مدفون 
شدن اراضی مستعد کشاورزی و به تبع آن مشکالت اجتماعی را گوشه ای از 
معضالت حرکت ماسه  های روان دانست و افزود: وجود تاالب جازموریان در مرز 
جنوب کرمان و استان سیستان و بلوچستان مدیریت آن را پیچیده تر کرده است.

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان گفت: ماموران یگان حفاظت 
محیط زیست با همکاری عوامل انتظامی در بازرسی از یک منزل مسکونی الشۀ 

سالخی شدۀ یک رأس کل وحشی را کشف و ضبط کردند.
جواد نوری اظهر در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی 
بر وجود الشۀ یک رأس کل وحشی در داخل یک منزل مسکونی، مأموران یگان 
حفاظت محیط زیست با هماهنگی قاضی کشیک، با همراهی عوامل انتظامی وارد 
این خانه شدند.او اضافه کرد: شکارچی پس از هدف قرار دادن کل وحشی در 
منطقۀ شکارممنوع الوند همدان اقدام به ذبح آن کرده، سپس الشه را به منزل 
مسکونی انتقال داده، و پیش از رسیدن مأموران، گوشت های خرد شده را مخفی 

کرده بود.
نوری اظهر ادامه داد: از این محل یک قبضه سالح ساچمه زنی کالیبر 12 دارای 
مجوز، کشف و ضبط و متهم تحویل عوامل انتظامی شد. همچنین الیحه ای در 

این زمینه تنظیم و تقدیم دادسرا شده است.
منطقۀ شکارممنوع الوند به وسعت بیش از ۸۰ هزار هکتار زیستگاه گونه هایی نظیر 
قوچ و میش، کل و بز، گرگ، انواع پرندگان شکاری، کبک، تیهو، انواع خزندگان، 

آگاما و الک پشت است.

کاهش رنج تولید برنج در الهیجان  جازموریان به جان تازه ای نیاز دارد کشف الشه کل وحشی در همدان
| گیالن  | | کرمان  | | همدان  |

پیش بینی تولید
 4 هزار تن میگو 

در گلستان 
گلستان - سرپرست اداره کل شیالت گلستان 
با بیان اینکه مجتمع پرورش میگوی گمیشان 
عاری از بیماری است، گفت: خوشبختانه بحران 

بیماری لکه سفید پشت سر گذاشته شد.
اسماعیل جباری در گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
کرد:  مجتمع پرورش میگوی گمیشان بعد از 
پشت سر گذاشتن دو سال پرورش بدون بروز 
بیماری امسال به عنوان مجتمع پاک فعالیت 
دارد.وی با بیان اینکه به یاری خدا و با همت 
همه دست اندرکاران، بحران بیماری لکه سفید 
پشت سر گذاشته شد، افزود: امسال مجتمع 
پرورش میگوی گمیشان به عنوان یک مجتمع 
پاک عمل ذخیره سازی بچه میگو را در تراکم 

نرمال به پایان رسانده است.
سرپرست اداره کل شیالت گلستان با اشاره به 
اینکه طبق پیش بینی های انجام شده امسال 4 
هزار تن میگو در استان تولید می شود، تصریح 
کرد: مراکز فرآوری استان باید ظرفیت و آمادگی 

فرآوری این مقدار محصول را داشته باشند.
جباری با بیان اینکه با تمام توان از ورود بیماری 
جلوگیری  میگو گمیشان  پرورش  مجتمع  به 
می کنیم، یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر 
بعضی از مزارع در برخی استان ها  درگیر بیماری 
شده اند اما در مجتمع پرورش میگو گمیشان 
قوانینی از سوی دامپزشکی استان جهت ورود و 
خروج ها وضع شده تا از ورود هرگونه بیماری به 

مجتمع جلوگیری شود.
او از پرورش دهندگان خواست هر چه سریعتر 
قراردادهای الزم را جهت فرآوری محصول خود با 
مراکز فرآوری استان منعقد کنند و گفت: ممکن 
است برحسب اتفاق مجبور به صید اضطراری 
شویم بنابراین باید مراکز فرآوری نیز آمادگی 

الزم را داشته باشند.
سرپرست اداره کل شیالت گلستان به اهمیت 
صادرات محصول میگوی استان از مرز اینچه 
خوشبختانه  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  برون 
محصول  صادرات  جهت  الزم  پیگیری های 
و  انجام  برون  اینچه  مرز  از  استان  میگوی 
واگن های سردخانه دار نیز توسط راه آهن فراهم 

است. شده 

کشف و ضبط 11 شیء 
تاریخی در لرستان 

لرستان-  فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، 
کشف  از  لرستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
11 قلم شیء تاریخی در شهرستان کوهدشت 
خبر داد. سرهنگ محمدرضا مرادیان شنبه یکم 
مردادماه 14۰1 ضمن بیان خبر فوق، اظهار کرد: 
برابر با گزارش پایگاه یگان حفاظت شهرستان 
کوهدشت در پی بازرسی از منزل شخصی با 
هویت مشخص در بخش گراب این شهرستان، 
مجسمه  خنجر،  شامل  قدیمی  شی  قلم   11
فلزی، کاسه فلزی، کاسه، سنگ و غیره کشف و 
ضبط شد.فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، 
اضافه  لرستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
و  کارشناسی  منظور  به  مذکور  اشیای  کرد: 
اداره کل  در  مربوطه  واحد  به  اصالت  تعیین 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
تحویل داده شد.او در پایان گفت: در این رابطه 
یک نفر با هویت معلوم دستگیر شد و پرونده 
به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صالح 

قضایی تحویل داده شد.

مدیرکل شیالت خوزستان 
گفت: صید با قالب جزو 

سیاست ها و روش های مورد 
حمایت و استقبال سازمان 

شیالت ایران است که در این 
روش، صید ماهی به صورت 
کاماًل انتخابی انجام می شود

چابهار - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان 
و بلوچستان گفت: عملیات اجرایی خط انتقال آب از 
التیدان به روستاهای بخش مرکزی چابهار از امروز 

پنجشنبه آغاز شده است.
سیستان  فاضالب  و  آب  عمومی  روابط  به گزارش 
و بلوچستان، علیرضا قاسمی در آئین آغاز عملیات 
حوزه  مردم  نماینده  حضور  با  پروژه  این  اجرایی 
شهرستان  فرمانداران  و  مجلس  در  چابهار  انتخابیه 
چابهار و دشتیاری اظهار داشت: با اجرای خط انتقال 
التیدان به مجتمع کمبل سلیمان، ۵۸ روستای بخش 
مرکزی شهرستان چابهار با ۳۵ هزار نفر جمعیت به 

انتقالی از سد زیردان متصل می شوند. آب پایدار 
وی برآورد اولیه طرح را 4۶ میلیارد تومان عنوان کرد 
و افزود: از این میزان 1۰ میلیارد تومان مبلغ قرارداد 
پیمانکار مجری طرح بوده و ۳۶ میلیارد تومان نیز 

بابت خرید لوله های مورد نیاز هزینه می شود.
مدیرعامل آبفا سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 
در سال 14۰۰ مبلغ 2۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
یافت،  تخصیص  شرکت  به  طرح  اجرای  برای 

مدت  گرفته،  صورت  پیش بینی  طبق  اظهارکرد: 
پیمان این خط انتقال 9 ماه از زمان تحویل زمین 
سواحل  توسعه  محل  از  نیز  آن  اعتبارات  و  بوده 

است. شده  گرفته  نظر  در  مکران 
طرح  این  اجرایی  عملیات  به حجم  اشاره  با  وی 
گفت: در راستای اجرای این پروژه، لوله گذاری به 
احداث  پلی اتیلن،   ۳۵۰ لوله  با  2۰ کیلومتر  طول 
احداث  بتنی،  مکعب  متر   2۰۰ مخزن  باب  یک 
ایستگاه پمپاژ و تجهیزات وابسته صورت می گیرد.
قاسمی ادامه داد: شرکت آب و فاضالب عالوه بر این 
انتقال  آبرسانی خطوط  جهاد  طرح  قالب  در  پروژه، 
فرعی و شبکه های توزیع تعدادی از روستاهای بخش 
مرکزی از جمله وشنام ها، کمبل سلیمان و تیس کوپان 

را آغاز کرده است.
وی اضافه کرد: در بعضی روستاها به ویژه در حوزه 
تیس کوپان ها شبکه های توزیع تکمیل شده و در 
مجموع 2۰۰ کیلومتر در قالب طرح جهاد آبرسانی 
لوله گذاری  چابهار  شهرستان  مرکزی  بخش  در 

شد. خواهد 

با  آبادان- مدیرکل شیالت خوزستان گفت: صید 
قالب جزو سیاست ها و روش های مورد حمایت 
امید  و  است  ایران  شیالت  سازمان  استقبال  و 
و  بومی  جوامع  میان  روش  این  که  می رود 

کند. پیدا  رواج  صیادان 
پیش  ابوعلی  هللا  فتح  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در مراسم دومین دوره مسابقات  از ظهر یکشنبه 
بهمن شیر  رودخانه  در  که  ماهیگیری  حرفه ای 
دو  تفاهم نامه  پیرو  کرد:  اظهار  برگزار شد،  آبادان 
و  اداره کل  این  میان  ورزشی  ماهیگیری  جانبه 
در  آبادان  شهرستان  همگانی  ورزش های  هیئت 
اردیبهشت ماه سال جاری، دومین دوره مسابقات 
آبادان  بهمن شیر  رودخانه  در  حرفه ای ماهیگیری 

شد. برگزار 
ماهیگیری  افزود:  خوزستان  شیالت  مدیرکل 
و  مفرح  بسیار  ورزش  یک  ماهی  صید  و 
آن  از  مردم  سالهاست  که  است  هیجان انگیزی 

استقبال می کنند.وی عنوان کرد: مقرون به صرفه 
بودن این روش و همچنین مدیریت صید پایدار، 
ضمنی  صید  میزان  کاهش  آبزیان،  منابع  حفظ 
بودن  اختصاصی  و  سنتی  صید  روش  به  نسبت 
با  ماهی  صید  اهداف  مهمترین  از  صید  روش 

می رود. شمار  به  قالب 
توسعه  و  سازی  فرهنگ  کرد:  تاکید  ابوعلی 
رودخانه ها  تاالب ها،  در  ویژه  به  قالب  با  صید 
استفاده  مخرب  شیوه های  از  که  مناطقی  و 
با  صید  است.وی گفت:  ضروری  بسیار  می شود 
قالب جزو سیاست ها و روش های مورد حمایت 
در  که  است  ایران  شیالت  سازمان  استقبال  و 
انتخابی  صورت کاماًل  به  ماهی  صید  روش،  این 
بهره گیری  با  است  امید  بنابراین  می شود؛  انجام 
و کارگاه های  صیادی  جامعه  مروجان  تجارب  از 
جوامع  میان  اصولی  روش های  این  آموزشی 

کنند. پیدا  رواج  صیادان  و  بومی 

آغاز عملیات آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی چابهار 

صید ماهی با قالب جایگزین روش های مخرب صید می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
سیستان و بلوچستان: با اجرای 

خط انتقال التیدان به مجتمع 
کمبل سلیمان، ۵۸ روستای 

بخش مرکزی شهرستان چابهار 
با ۳۵ هزار نفر جمعیت به آب 

پایدار انتقالی از سد زیردان متصل 
می شوند

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان    

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
ملی  کد   ۶4 بشناسنامه  رحیمی  استاد  ناصر  /آقای   خانم  بالمعارض 
پرونده  متقاضی کالسه  محمدرضا  فرزند  شاهرود  از  صادره   4۵91۶۵۷۸1۷
بنا  احداث  آن  در  زمین که  14۰11144124۸۰۰۰12۰2 در ششدانگ یک قطعه 
در  واقع  اصلی   –  1۰۸ پالک  از  قسمتی  مترمربع   1۵۰ بمساحت  است  شده 
اراضی باکر محله بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای صادره حکایت 

از تصرفات متقاضی دارد .
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این 
رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، 
دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این 

اداره ارائه نمایند .
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰4/1۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/۰۳

 م الف 124۷۷
حجت هللا تجری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان
از طرف محمد امین صافی             

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان    

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم /آقای محمد آزاد به شناسنامه ۵۰۷ کد ملی 2121۸۵۶14۵ صادره از گرگان 
در ششدانگ یک   14۰11144124۸۰۰۰11۵2 پرونده  متقاضی کالسه  احمد  فرزند 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۵2/۸۶ مترمربع قسمتی 
موقوفه  مزرعه  از  خارج  اراضی  در  واقع  اصلی   –  1۰۷ از  فرعی   ۳۸۶۶ پالک  از 
رای صادره  طبق  2 گرگان  ناحیه  ثبت  بخش ۳ حوزه  باباصادقیان  محمدصادق 
حکایت از تصرفات متقاضی دارد . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره 
اولین آگهی بمدت  انتشار  از تاریخ  الذکر اعتراض داشته باشند می توانند  فوق 
از اخذ  اداره تسلیم و پس  به این  با ذکر شماره پرونده  را  دوماه اعتراض خود 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خودرا 
به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه 

نمایند. م الف 1249۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰4/1۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/۰۳

حجت هللا تجری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان
از طرف محمد امین صافی  

شماره : 140160301060002018
تاریخ : 1401/04/20 
سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک 

حوزه ثبت ملک ورامین     
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند رسمی 
هیات   .……14۰1۶۰۳۰1۰۶۰۰۰1۷91.…… شماره  رای  برابر 
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 
ابوالفضل رضازاده سفیده ئی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
12۰۷ صادره از تهران ** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت99/۳۰ متر مربع از پالک شماره 
4۷۳ فرعی از 111 اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین خریداری از صفر قاجاریه ** محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
14۰1 تاریخ انتشار نوبت اول : ۰۵/۰۳/
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰۵/1۸

محمود داودی- رئیس ثبت اسناد و امالک
199ث/م الف
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سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان    

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمان های  اراضی 
کد   4 بشناسنامه  اوزینه  سالمتی  مهدی  /آقای  خانم  بالمعارض  مالکانه 
پرونده  کالسه  متقاضی  علی  فرزند  گرگان  از  صادره   21222۸۰۳۳۶ ملی 
14۰11144124۸۰۰۰1۰۵9 در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۸۶/22 مترمربع قسمتی از پالک ۳ – اصلی واقع در اراضی 
اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات 

متقاضی دارد . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره 
فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، 
دادخواست خودرا به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 

را به این اداره ارائه نمایند . م الف 1249۷
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰4/1۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/۳

حجت هللا تجری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان
از طرف محمد امین صافی 
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شماره :1401/11013/876/ص
 تاریخ : 1401/4/26

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

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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 آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به  منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت  به صدور سند 
مالکیت متقاضیان 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 مرجع 

قضائی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 امالک واقع در بخش 13 کرمان
ملی  شماره  به  عبدالرضا  فرزند  نظریان  حسین  محمد  آقایان   

ملی  شماره  به  عبدالرضا  فرزند  نظریان  رضا  امین  و   29۸۰429422
2994۰۶۵۳۰4 صادره از کرمان بالمناصفه ششدانگ باغ مشجر پسته به 
مساحت کلی 1۸1۸۶۰ مترمربع که مقدار 4۳۵2۰ مترمربع از آن در محدوده 
پالک 1۸۷۶۳ اصلی خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه جعفری و مقدار 
۷9۰41 مترمربع در محدوده پالک 1۸۷۷۶ اصلی خریداری از مالک رسمی 
خانم فاطمه جعفری و مقدار ۵929۸ مترمربع در محدوده پالک 1۰۳۷۷ 
اصلی خریداری از مالک رسمی آقای احمد دیلمغانی واقع در جاده یزدانشهر 

روستای محمدآباد گلشن
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۵/۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۵/1۸

موضوع  اول  هيات   14۰1۶۰۳19۰12۰۰۰۷۳4 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سيرجان 
زاهدی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1۰ صادره از كرمان 
 1۵۷۸/4۵ مساحت  به  احداثی  بنای  با  باغ  قطعه  يک  در 
مترمربع پالک ۳9۷۶ اصلی  واقع در عماد آباد بخش ۳۷ 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا زیدآبادی نژاد 
)زاهدی(محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اعتراضی  متقاضی  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 

به  آگهی  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يک  مدت  ظرف  رسيد،  اخذ 
بدیهی  نمايند.  تقديم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۵/۰۳
تاريخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۵/1۸

حسین توحیدی نیا
 رئيس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1۳۵4199

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی : 1۳۵4142
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2۳44 پیاپی  شماره    شانزدهم       سال       14۰1 مرداد   ۳ دو 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

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(

امور اداری: شیوا کرمیامور استان ها و سایت: فاطمه صمدیان   0919۲769839

/  تلفن:  3۲487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی ۲

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

 دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست: مهتاب جودکی
 دبیر منابع طبیعی، آب و انرژی: فاطمه باباخانی

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

خبرنگار میراث فرهنگی: فاطمه علی اصغر
 خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست: فروغ فکری

 منابع طبیعی و جامعه محلی: ستاره حجتی
 صفحه آخر: صدف سرداری رفسنجانی

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

رتبه روزنامه پیام ما :40.4     گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کوه پایه اشترانکوه در روستای کمندان شهرستان ازنا/ عکس از عزیز بابانژاد

عکس:  تسنیم
 نمایش »الکترا« روایت یک قتل

نمایش »الکترا« عنوان یکی از تازه ترین آثار نمایشی تئاتر شهر است که 
از روز هفتم مرداد ماه به کارگردانی فرزاد امینی در تاالر سایه این مجموعه 
به صحنه می رود. به گزارش ایسنا، »الکترا« عنوان یکی از جدیدترین 
نمایش های مجموعه تئاتر شهر است که از روز هفتم مرداد ماه سال جاری 
به نویسندگی و کارگردانی فرزاد امینی در تاالر سایه اجرای خود را آغاز 
می کند. در این اثر نمایشی که بر اساس روایت »اوریپید« و »آشیل« به 
نگارش درآمده، )به ترتیب حروف الفبا( نازنین زهرا برومند، آزیتا رحیمی، 
مونا کریمی، شاهین عبدیان، غزل منعمی، یاسمن مومنی به عنوان بازیگر 
حضور دارند. فرزاد امینی درباره این نمایش نوشته است: »آگاممنون شاه 
یونان دخترش ایفی ژنی را قربانی می کند و کلیتمنسترا که مادر است، 
دلشکسته اما پر از غضب از شوهرش انتقام می گیرد و آگاممنون را به قتل 
می رساند، سلسلٔه خشم و فقداِن شفقت ادامه می یابد و الهه انتقام این 
بار چاقو را در کف دستاِن »الکترا« می گذارد تا به انتقاِم قتل آگاممنون، 

پدرش؛ مادرِ خود را بکشد.

»روزنانس«؛ جدال یکساله  پنج عکاس
روزمرگی، شتاب در تصویربرداری، نبودن ایده ی خاصی پشت عکس ها 
و... اولین فرضیه هایی هستند که شاید هنگام بازدید از نمایشگاه گروهی 
»رزونانس« به ذهنتان خطور کند، اما اینطور نیست! آنچه شما از این تصاویر 
در قالب نمایشگاه مشاهده می کنید، جدال یکساله  پنج عکاس برای جدا 
شدن از ایده اصلی خودشان است. به گزارش ایسنا، »روزنانس«؛ یک 
نمایشگاه گروهی به معنای واقعی گروهی بودن است که ایده هنرمندان از 
تصویرهای خود جدا شده و حاال در کنار آثار هنرمندان دیگری در این حوزه، 
برای معرفی یک ایده اصلی به خدمت گرفته شده اند. ثنا احمدی، ساعده 
دوست بخیر، شیما راستین، سارا عباس نژاد و زهرا مطلبی پنج هنرمندی 
هستند که این روزها آثاری از آنان در فضای گالری ُا به نمایش درآمده 
است. آثاری که در مواجهه اول شاید فکر کنید در ناگهانی ترین موقعیت 
ممکن گرفته شده و شاید حتی تفکر یا فلسفه ای نیز پشت آنان نباشد، اما 
باید بگویم ساده انگاری است اگر فکر کنید، این تصاویر بدون فکر گرفته 

شده اند و لزوما به دنبال انتقال مفهوم خاصی نیستند. 

| تئاتر  |

| تجسمی |

تا کی کشم جفای تو؟ این نیز بگذرد
بسیار شد بالی تو، این نیز بگذرد

عمرم گذشت و یک نفسم بیشتر نماند
خوش باش کز جفای تو، این نیز بگذرد

آیی و بگذری به من و باز ننگری
ای جان من فدای تو، این نیز بگذرد

هر کس رسید از تو به مقصود و این گدا
محروم از عطای تو، این نیز بگذرد

ای دوست، تو مرا همه دشنام می دهی
من می کنم دعای تو، این نیز بگذرد

آیم به درگهت، نگذاری که بگذرم
پیرامن سرای تو، این نیز بگذرد

آمد دلم به کوی تو، نومید بازگشت
نشنید مرحبای تو، این نیز بگذرد

بگذشت آنکه دوست همی داشتی مرا
دیگر شده ست رأی تو، این نیز بگذرد

تا کی کشد عراقی مسکین جفای تو؟
بگذشت چون جفای تو، این نیز بگذرد

عراقی

انتشارت: افق
آقای  »فلوبر عزیز،نمی دانم کتاب زیبای 
قرضم  یا  بخشیده ای  من  به  را  تن 
داده ای. به دلیل این بالتکلیفی آن را به 
کردم  وقت  فقط  اینجا  برمی گردانم.  تو 
تنها  نوهان  را بخوانم و در  از آن  بخشی 
چیزی  بولوز  برای  شتاب  با  می توانم 
برگردم،  که  دیگر  ماه  دو  اما  بنویسم. 
دوباره از تو در مورد این اثر تحسین برانگیز 
که طرحی بسیار عالی دارد، جویا خواهم 
شد. شرمنده که با تو خداحافظی نکردم؛ 
به زودی برمی گردم و امیدوارم فراموشم 
نکرده باشی و بگذاری از خودت چیزی 
بخوانم. در اولین اجرای ویلمر، آن قدر با 
من خوب و مهربان بودی که حاال نه فقط 
می کنم،  تحسین  را  شگفتت  استعداد 
دارم.« نیز دوستت  تمام وجود  با  بلکه 

یکی   )1۸21  -  1۸۸۰( فلوبر  گوستاو 
بود  فرانسوی  تأثیرگذار  نویسندگان  از 
واقع گرایی  پدر  را  او  بتوان  شاید  که 
او  شهرت  آورد.  شمار  به  خود  کشور  در 
بواری،  مادام  رمانش  نخستین  مرهون 
روی  باالیش  حساسیت  و  مکاتباتش 
او  خاص  زیبایی شناسی  و  سبک 
و  رمان نویس  یک  ساند،  ژرژ  است. 
او  شهرت  بود.  فرانسوی  خاطره نویس 

با  عاشقانه اش  روابط  خاطر  به  بیشتر 
شوپن  مانند  دوره،  آن  بزرگ  هنرمندان 
است. آوازهای کوچکی برای ماه مجموعه 
نامه های گوستاو فلوبر و ژرژ ساند است. 
این مکاتبات که از سال 1۸۶۳ تا 1۸۷۶ 
از جذاب ترین مکاتبات در  ادامه داشت 
در  و  آید  می  حساب  به  گذشته  قرن 
تاریخ ادبیات فرانسه بی نظیر است. این 
آشکار  تفاوت های  علی رغم  نویسنده  دو 
در مزاج و اولویت های زیبایی شناسی، در 
نامه نگاری  شدند.  دوست  هم  با  نهایت 
این دو شمایل بزرگ قرن نوزدهم حال 
و هوای زندگی روشنفکران، نویسندگان، 
اشراف، دعواهای ادبی، سلیقه و نگاه های 
متفاوت به هنر و ادبیات در قرن نوزدهم 

می کند. ترسیم  را 

| آوازهای کوچکی برای ماه | 
| گوستاو فلوبر-ژرژ ساند |

| مترجم: گالره جمشیدی |

شهرداری بم در نظر دارد مزایده فروش یک دستگاه خودروی چری تیگو 
CNT 5 - مدل 1395 به شماره پالک انتظامی 75- 975 ج 23 را طبق 
مجوز شورای اسالمی به شماره ص /ش / 6/ 214 / 1400  مورخ 1400/7/24 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ، کلیه مراحل 
ارائه پیشنهاد مزایده  گران و  تا  اسناد مزایده  از دریافت  برگزاری مزایده 
بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
 1- متقاضیان و شرکت های عالقه مند می توانند با پرداخت مبلغ 500/000 
به  نسبت  بم  شهرداری  بنام  حساب 0105659390003  شماره  به  ریال 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان245/000/000 ریال در وجه شهرداری بم 

به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد .
3 - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.
5- تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1401/05/05 می باشد.

 19:00 ساعت  سایت:  از  مزایده  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   -6
1401 /05 /15 مورخ

1401 /05 7 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 مورخ  25/
1401 /05 8- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 مورخ 27/

بیشتر در  اطالعات  مزایده گزار جهت دریافت  تماس دستگاه  اطالعات 
خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: آدرس بم بلوار شهید رجایی 

سایت اداری - شهرداری بم امور قراردادها - تلفن : 
034-44345214 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 
تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737- 85193768

تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰۵/۰۳     
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/1۰

آگهی مزایده

علیرضا ریاضی - شهردار بم

 )نوبت اول(

آثار ۶ کودک نقاش از رفسنجان در کنار تعدادی دیگر 
از کودکان ایران در قالب نمایشگاه مشترک با کشور 
بی رویه آب  با موضوع مصرف  تیرماه  از 19  استرالیا 
و کم آبی برگزار شده است.به گزارش ایرنا تعدادی از 
کودکان رفسنجانی در یک کارگاه نقاشی اقدام به خلق 
آثاری بکر می کنند که با دیدن آنها تعجب و حیرت 
آدمی را بر می انگیزانند. دو خواهر ۸ و 1۳ ساله به نام 
کتایون و هستی درباره آب با موضوعات متفاوت »آب 
خشمگین« و »الهه آب« براساس تفکرات و ذهنیت 
نقاشی می کشند.»آب خشمگین «  خالق خودشان 
نام اثری است از کتایون حسن شاهی کودک ۸ ساله 
رفسنجانی که می گوید: من با دنیای نقاشی خودم را 
به آرامش می رسانم. اودر مورد نقاشی در زمینه آب 
که اسم اثرش هم آب خشمگین است می گوید: آب 
همیشه با موجودات زنده بسیار مهربان است وقتی که 
با مصرف بی رویه آب موجب کم آبی می شویم، آنگاه 
به خشم آب گرفتار می شویم.»الهه آب« نیز اثری از 

هستی خواهر 1۳ ساله کتایون است؛ او نیز می گوید: 
تفکرم در مورد آب اینچنین است  آب مایه حیات است 
و زندگی همه جانوران و گیاهان با آب ممکن شده، آب 
یگانه علت زیبایی کره زمین است آب مانند خون در 
رگ های طبیعت جاری است.با منا حجتی مربی این 
کودکان می گوید: باورم نمی شود بچه های کوچک این 
تفکرات بزرگ را داشته باشند، گاهی شوکه می شوم 
از حرف های آنان.او ادامه می دهد: اگر ذهن بچه ها 
درست رشد پیدا کند تبدیل به نابغه می شوند؛ حاال نه 
صرفًا نقاشی بلکه در هر فن و رشته و عالقه ای؛ اگر این 
کودکان کالس های کپی نقاشی رفته بودند و ذهنیت 
آنان از کودکی به آن سمت رفته بود هیچ وقت یک 
نگاه متفاوت نداشتند.اشکان سجادی کودک 1۰ ساله 
رفسنجانی نقاشی با موضوع »زندگی آب ها«، امیرعلی 
محققی 1۰ ساله  اثری با موضوع »آب خشمگین«، 
طاها دهقانی 9 نقاشی با موضوع »آب خشمگین« در 
»آب در آن سوی دنیا« به نمایش گذاشته اند.حجتی در 

پایان گفت: گالری خانه روشن در استرالیا با همکاری 
کاخ نیاوران ایران آثار منتخب را از 19 تیر ماه امسال به 
طور مشترک به نمایش گذاشتند که تا دوم مرداد ماه 
این نمایشگاه برپاست و عالقه مندان می توانند آثار را 
ببینند.او گفت: در این نمایشگاه مشترک 1۳ اثر از ایران 
وجود دارد که ۶ اثر متعلق به دانش آموزان رفسنجان 
مرکز  در 1۰۰ کیلومتری شمال غرب  است.رفسنجان 

استان کرمان قرار دارد.

نمایشگاه »آب در آن سوی دنیا«:

خالقیت کودکان رفسنجانی با نمایش کم آبی


