
 بهمن ایزدی، پیشکسوت محیط زیست
در گفت وگو با »پیام ما« 

تیشهبهریشهزاگرسزدهایم
ما چه کرده ایم با زاگرس؟ این چه مدیریتی است که در پیش گرفته ایم؟ چرا 
چشمان خود را به تمام واقعیت های موجودی که در پیرامون ماست بسته ایم، 
بحران های محیط   و  جا می گذاریم  به  طبیعت   در  نابجایی که  عوارض  به  و 
زیستی  آنها تا این حد بی توجهیم؟ بی محابا مواهب زاگرس و ارزش هایی که 

در دل آن نهفته است را تخریب می کنیم. 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

دعوتاز10هیات
عالیرتبهبهاجالس
وزیرانمحیطزیست

دادگاه عراق مرد انگلیسی را به جرم دزدیدن 
آثار باستانی به حبس محکوم کرد

دزدیناتمام
ازمیراثبینالنهرین

 نتایج سرشماری ملی پرندگان نشان می دهد

7/2درصد
جمعیتپرندگانایران

درفهرستسرخ

وقتیاصولفدایفروعمیشوند
 حجت االسالم حسین انصاری راد: با تاکید بر  وجوب حجاب در اسالم، می گوید »اجبار به حجاب، اگر اصول دین را مخدوش کند، مصداق فعل حرام است«

»پیام ما« در گفت وگو با یک حقوقدان، یک روحانی و یک سیاستمدار از چگونگی اجرای قانون»حجاب«گزارش می دهد:

| حقوقدان و وکیل دادگستری |

| صالح نیکبخت |

قانون حجاب و ابالغیه 
دادستانی مشهد

نامه معاون محترم دادستان مشهد خطاب 
به فرماندار این شهر که خواهان ممانعت و 
جلوگیری از ورود بانوان بدحجاب به مترو 
معاون  از  حقوقدانان  آن چه  با  قطعًا  شده، 
مطابقت  دارند،  انتظار  دادستان  محترم 
دادستانی  محترم  معاون  آن که  چه  ندارد؛ 

باشد. قانون  ُمر  باید مجری  خود 
بر این اساس در حالی که در قانون مجازات 
مطرح  شکل  این  به  بی حجابی  اسالمی 
در صورت حضور  بی حجاب  افراد  شده که 
محافل و انظار عمومی، به تشخیص مراجع 
از  یا  تا 2 ماه  روز   10 از  به حبس  قضایی 
2 تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم 
خواهند شد، چنان که نص تبصره ذیل ماده 
کرده،  بیان  اسالمی  مجازات  قانون   638
اشخاص  و  افراد  مجازات  فقط  قانونگذار 

است.  تبیین کرده  را  بی حجاب 

 بعد از گذشت 7 سال، بار دیگر بخش  های جنوبی دریاچه ارومیه خشک شده
و باعث شکل گیری کارزاری در این زمینه شده است

دریاچهارومیهبهنمکنشستدریاچهارومیهبهنمکنشست
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| عضو هیات علمی دانشگاه لرستان |

| رحیم ملک نیا |

 آیا پروانه برگ خوار بلوط
 ناجی زاگرس می  شود؟

بدتر  زاگرس  بلوط  جنگل های  حال  روزها  این 
و  خشکسالی  انسانی،  عوامل  است.  همیشه  از 
گردوغبار مدت ها بود که گلوی زاگرس را فشار می داد 
و اکنون قاتلی زیبا و فانتزی هم به جمع دشمنان 
بلوط اضافه شده است. پروانه برگخوار سفید بلوط، 
بخش های وسیعی از این جنگل های ارزشمند را در 
بر گرفته و نقل محافل زاگرس است. در حالی که 
بحث اصلی در بین کارشناسان و فعالین جنگل، 
موضوع سم پاشی کردن یا سم پاشی نکردن است، 
شاید شرایط ایجاد شده توسط این آفت آخرین 
تصمیم سازان  و  جامعه  نگاه  جلب  برای  فرصت 
کشور به بلوط زاگرس باشد. بر همگان روشن است 
که هر آفتی در زاگرس عاملی ثانویه برای تهدید 
را  زمینه  اصلی که  تهدید  است.  بوم سازگان  این 
برای تبدیل هر رخداد طبیعی به یک فاجعه فراهم 
کرده است، نحوه مدیریت سرزمین و بهره  کشی از 

است. زاگرس 

شرکت  مدیرعامل   - بلوچستان  و  سیستان 
از  بلوچستان  و  سیستان  فاضالب  و  آب 
استان  جنوب  آبی  مهم  طرح   3 مندی  بهره 

داد. خبر  مکران  سواحل  اعتبارات  محل   از 
آب  طرح های  پیشرفت  روند  ایسنا؛  گزارش  به 
جلسه ای  در  مکران  سواحل  حوزه  در  فاضالب  و 
اداره  رئیس  ملکوتی خواه"،  "محمود  حضور  با 
سازمان  امنیتی  و  قضایی  دفاعی،  عمومی، 
عرب اول"،  "مهرداد  کشور،  بودجه  و  برنامه 
و  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
دفتر  محل  در  فرمانداری کنارک  سیاسی  معاون 
گرفت. قرار  بررسی  مورد  شهرستان  این   فرماندار 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  قاسمی،  علیرضا 
جلسه  این  مصوبات  درباره  استان  فاضالب 
امسال خط  شد  مقرر  نشست  این  در  بیان کرد: 

از التیدان به دهستان کمبل سلیمان،  انتقال آب 
از  اصلی  انتقال  خط  و  خیرآباد  سد  زیرمجموعه 
سازمان  همکاری   با  شیرگواز  بند  تا  پیشین  سد 
اعتبارات  محل  از  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
شود. اعتبار  تأمین  مکران  سواحل   توسعه 
او ادامه داد: طی سفر دو روزه رئیس امور عمومی، 
دفاعی، قضایی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه 
استان  جنوب  در  آبرسانی  مهم  های  طرح  کشور 
مورد بازدید قرار گرفت و جهت تسریع در تکمیل 
اختصاص  با  راستا  همین  در  و  برنامه ریزی  آن 
اعتباراتی از محل سواحل مکران به سه طرح مهم 

استان موافقت شد.

کرمان - طبق اعالم مدیرکل زندان های استان کرمان 
در سال جاری 13 نفر از زندانیان محکوم به قصاص 
رهایی  سازش  و  صلح  طریق  از  کرمان  استان  در 
قصاص  به  محکوم  نیز 32  سال گذشته  در  یافتند. 
حسینی  مجتبی  کردند.  پیدا  رهایی  دار  طناب  از 
سازمان  رسانه گفت:  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
می دهد. انجام  تربیتی  و  تامینی  اقدامات   زندان ها 
او اصالح زندانیان خطا رفته را از ماموریت های سازمان 
زندان ها برشمرد و اظهار کرد: برنامه های گسترده ای 
برای اصالح و تربیت زندانیان در حوزه های فرهنگی، 
و  اشتعال  مددکاری،  درمان،  و  بهداشت  آموزشی، 
استان  زندان های  مدیرکل  داریم.  و...  آموزی  حرفه 
کرمان  اشتغال و حرفه آموزی را از جمله اولویت های 
توانمندسازی  به جهت  افزود:  و  عنوان کرد  نهاد  این 
با  و  آنها  های  خانواده  معیشتی  و کمک  زندانیان 
 رویکرد خود اشتغالی، برنامه های کسب مهارت داریم.
به  زندانیان  بازگشت  دالیل  از  یکی  او  گفته  به 
است  شغل  و  اجتماعی  اعتبار  نداشتن  زندان، 
پر   ... و  آموزی  حرفه  با  را  خالء  این  اگر  و 
شد. خواهد  حل  حدودی  تا  مسئله  این   کنیم، 
این مطلب که 60 دوره آموزشی در  بیان  با  حسینی 
رشته های مختلف در سال گذشته برای مددجویان 
جهادکشاورزی،  و  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  توسط 
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی 
برای ۴ هزار و 1۷3  برگزار شد و 2۴0 دوره آموزشی 
موفق  آنها  نفر  هزار  سه  از  بیش  شد که  برگزار  نفر 
تمام  در  مدنظر  باید  شدند،  گواهینامه  دریافت  به 
 گواهینامه ها اسمی از زندان به کار برده نشده است.
طبق اعالم او به طور کلی اشتغال مولد و غیرمولد در 
زندان ها داریم که اشتغال مولد شامل اشتغال کارگاهی، 
می شود. نشسته  اشتغال  و  کار  به  اعزام   اشتغال 

اینکه  به  اشاره  با  استان کرمان  زندان های  مدیرکل 
عنوان کرد:  دارند،  ۹1 کارگاه  استان کرمان  سطح  در 
هزار و 2۴0 زندانی در بحث اشتغال نشسته مشغول 
هستند و حقوق زندانیان از طریق بنیاد تعاون حرفه 
 آموزی و انجمن حمایت از زندانیان پرداخت می شود.
او در سال گذشته ۹ میلیارد و 200 میلیون  به گفته 
تومان به حساب خانواده های زندانیان و خود زندانیان 
واریز شده و در سال گذشته بالغ بر ۴ میلیارد تومان 
است. شده  پرداخت  مددجویان  اشتغال  برای   وام 
حسینی در ادامه به اقدامات فرهنگی و تربیتی اشاره 
کرد و افزود: آموزش های رسمی)سواد آموزی، ادامه 
آموزش  غیررسمی)  و   )... و  مددجویان  تحصیل 
آموزش  البالغه،  نهج  در  تدابیر  زندگی،  مهارت های 
داریم. مددجویان  برای   )... و  قرآنی   برنامه های 
او به تبیین اقدامات ورزشی صورت گرفته پرداخت و 
افزود: مددجویان استان کرمان سال گذشته رتبه سوم 
 مقامات کشوری در رشته زورخانه ای را کسب کردند.
به گفته مدیرکل زندان های استان کرمان 13 انجمن 
حمایت از زندانیان در سطح استان فعال هستند، که در 
راستای کمک به معیشت، درمان خانواده زندانیان و تهیه 
 جهیزیه، اقدام در جلب رضایت شکات و ... کار می کنند.
توسط  زندانی   2۴۴ گذشته  سال  در  می افزاید:  او 
همچنین  شده اند  آزاد  زندانیان  از  حمایت  انجمن 
کمیته امداد نیز به خانواده های زندانیان کمک می کند. 
در  زندانیان  از  حمایت  انجمن  حسینی،  اعالم  طبق 
سال گذشته 3۴ هزار و ۹61 مورد حمایت های نقدی 
است. داشته  زندانیان  های  خانواده  از  غیرنقدی   و 
میان  به  سخن  دیه  ستاد  اقدامات  از  ادامه  در  او 
گذشته  سال  در  ستاد  این  می گوید:  و  آورد 
تومان  میلیون   1۷3 و  میلیارد   20 پرداخت  با 
است. کرده  فراهم  را  زندانی   32۷ آزادی   زمینه 

 اختصاص اعتبار برای پیشبرد سه طرح آبی در سواحل مکران

آگهیمناقصاتمهارت آموزی اولویت نخست اداره زندان های کرمان
شمارههای1401/3012-1401/3011-1401/3003-1401/3002

شرکت آب وفاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.  
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-٠٢١ 
- اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد. و براساس زمانبندی قید شده در سامانه 
ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد. تحویل اسناد 

تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه میباشد. 
 آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ٠٠:٩ روز گشایش پاکت ها میباشد. 

محل تحویل پاکت )الف( اسناد مناقصه: عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در بستر 
سامانه ستاد، مناقصه گر می بایست اصل تضمین را در یک پاکت مناسب با عنوان پاکت "الف" 
قرار داده و الك و مهر نماید. روی " پاکت الف" ، عنوان و موضوع مناقصه، نام و مشخصات 
مناقصه گران، ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم شده به شرکت آب و فاضالب خوزستان به آدرس 

اهوازـ کیانپارس ـ فلکه اول ـ شرکت آب و فاضالب خوزستان ـ طبقه پنجم دبیرخانه حراست و 
امور محرمانه ، تحویل دهد. گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر 

مدیریت قراردادها این شرکت میباشد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش، بالمانع است . 
آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور                                          و سایت اینترنتی شرکت: 

www.abfakhz.ir میباشد . 

نوبت دوم

نوبت اول

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای)2001001105000050(
مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

موضوع مناقصه : خریـد تابلو برق مرکز انتقال نفت شازند تحت تقاضای شماره  

1-محل تحویل: اداره عملیات کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران واقع در تهران
2-مدت قرارداد: 22 ماه

3-مدت اجرای کار/ تحویل کاال: 4 ماه
4-نام دستگاه نظارت: اداره مهندسی توسعه ساخت و منابع کاال- شرکت خطوط لوله و مخابرات 

نفت ایران
5-بودجه برآوردی: 27/000/000/000 ریال

6-بدلیل اهمیت ویژه استفاده ازکاالهای تخصصی دارای کیفیت مناسب و مورد تأیید در صنعت 
واحد دستگاه  منابع  بلند  پیشنهادات شرکت های سازنده داخلی مندرج در فهرست  نفت، صرفًا 
مرکزی )AVL نفت( در زمینه تولید تابلو برق مورد  بررسی قرار گرفته و پیشنهاد سایر سازندگان 
تامین کنندگان مورد  بلند دستگاه مرکزی و کلیه  بدلیل عدم حضور در فهرست    AVL از  خارج 
قبول نمی باشد. ارائه تصویر کد ثبت نام در سامانه EP جهت کاالی موردتقاضا؛ همراه با پاکت 

ب، الزامی است.
7-قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

8-درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه 
ستاد الزامی است.

9-روش ارزیابی مالی بر اساس دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات 
صنعت نفت )اصالحیه 1( به شماره  796-20/2 مورخ 1399/12/11 می باشد.

یا  یك  بصورت  ریال     1/350/000/000 مبلغ  ارجاع كار:  فرآیند  در  تضمین شركت  مبلغ  و  نوع 
نامه  آیین  ، خ ماده 4  الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح  بند های  نامه های مندرج در  از ضمانت  تركیبی 
تضمین معامالت دولتی به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران می 
باشد. تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا IR360100004101046838162801  بانك مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بنام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  واریز و  ضمانتنامه یا رسید 

پرداخت وجه؛ در سامانه ستاد بارگزاری گردد .
زمان و نحوه خرید اسناد مناقصه: سازندگان داخلی در زمینه تولید تابلو برق مهلت دارند  تا ساعت 

13:00 مورخ  1401/05/01 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونیكی دولت ) ستاد( به نشانی  
www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت 

الكترونیك اقدام نمایند.
الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و 
اخذ گواهی امضاء الكترونیكی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 

1456 تماس حاصل فرمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات تكمیل شده : شركت كنندگان  باید حداکثر تا ساعت 13:00 مورخ 
1401/05/23 نسبت به تكمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
)ستاد( و تحویل اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار / اصل رسید واریز وجه نقد( 
الك و مهر شده به دفتر كمیسیون مناقصات در مهلت مذكور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند. 

)در صورت عدم تحویل اصل ضمانتنامه در سررسید ، پیشنهاد بازگشایی نخواهد شد. (
زمان و محل گشایش پاكات : پیشنهادهای واصله در ساعت 08:30 مورخ 1401/05/30 در محل 
كمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان استاد جعفر شهری- 
پالك 188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( بازگشایی و خوانده 
خواهد شد. حضور شركت كنندگان در مناقصه  )حداکثر 2 نفر( در محل كمیسیون مناقصات در روز 

بازگشایی پاكات الزامی می باشد.
جهت كسب اطالعات بیشتر به پایگاههای ذیل مراجعه و یا با شماره 61630818- 61630382- 

61630178- 61630448  تماس حاصل فرمایید.
www.ioptc.ir  www.setadiran.ir  www.shana.ir
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شماره مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت

عنوان مناقصه
مبلغ تضمین شرکت 
در فرایند ارجاع کار

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از طریق سایت 

ستاد

تاریخ و ساعت گشایش 
پاکت های مناقصه از 

طریق سایت ستاد

  1۴01/30022001005۷۴۴000108
خرید لوله پلی اتیلن ٢٠٠ م م )مربوط به طرح تکمیل 

مجتمع ابرسانی اولویت دار روستای گرگر شوشتر( 
٨٧5،٠٠٠،٠٠٠

تا مورخ  
1۴01/0۴/26

1۴01/05/08
ساعت 12:00

1۴01/30032001005۷۴۴000126
خرید لوله پلی اتیلن در اقطار 160،١١٠و٩٠م م )مربوط به 

طرح پروژه رفع مشکل آب شرب مناطق تنش زای استان( 
۴،6٠٠،٠٠٠،٠٠٠

تا مورخ  
1۴01/0۴/26

1۴01/05/08
ساعت 11:00

 1۴01/30112001005۷۴۴000128
خرید لوله پلی اتیلن در اقطار ٢٠٠ و ۷5 م م )مربوط به 

طرح پروژه رفع مشکل آب شرب مناطق تنش زای استان( 
۴،٨5٠،٠٠٠،٠٠٠

تا مورخ  
1۴01/0۴/26

1۴01/05/08
ساعت 10:00

1۴01/30122001005۷۴۴00012۹
خرید سامانه فیلترهای سرامیکی و حذف کدورت )مربوط به 

طرح تبصره ١٤ تاسیسات ابرسانی مراونه و حالف(
٣،٧5٠،٠٠٠،٠٠٠

تا مورخ  
1۴01/0۴/25

1۴01/05/08
ساعت 10:00

http://iets.mporg.ir

تقویت  گفت:  بوشهر  استاندار   - بوشهر 
دایک مورد نیاز جهت تخلیه مصالح حاصل 
بندرریگ  دریایی(  آبراه   ( خور  الیروبی  از 
بینی  پیش  و  است  اقدام  دست  در 
 می شود این پروژه تا پایان تیر آغاز شود.
 احمد محمدی زاده اظهار کرد: طرح توسعه  
بندر ریگ  که از خواسته های بر حق مردم 
این دیار کهن است،   شامل الیروبی موقت 
احداث  مترمکعب،  هزار   300 حجم  به 
انحراف  خور،  الیروبی  شرقی،  دستک 
می شود. ارزش  مهندسی  و  شور   رود 
انتقال  لوله  متر   1600 کرد:   تصریح  او 
از  عمده ای  بخش  و  مصالح  تخلیه  و 
بندرعباس   از  الیروبی  نیاز   مورد  متعلقات 
به بندر ریگ منتقل شده و در محل اجرای 
است. شده  مونتاژ  لوله  متر   1100  پروژه 
دوم  مرحله  کرد:  عنوان  بوشهر  استاندار 
در  ریگ  بندر  توسعه  طرح  مطالعات 
پروژه  ارزش  مهندسی  و  انجام  دست 
سواحل  مهندسی  کل  اداره  سوی  از  هم 
است. پیگیری  حال  در  بنادر   سازمان 
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی 
در  ریگ  بندر  خور  بوشهر،   استانداری 
اما  است  شده  الیروبی  گذشته  سنوات 
فصلی  رودخانه های  طغیان  هنگام  در 
دریا  به  که  زمستان  فصل  در  باالدست 
باعث  و  می گیرد  رسوب  مجدد  می ریزد 
قایق های  و  شناورها  تردد  در  مشکل 

می شود. صیادی 

الیروبی خور بندر ریگ 
 آغاز می شود
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فردا روز حجاب و عفاف است و این هفته، 
هفته حجاب و عفاف. مناسبتی که اگرچه 
تقویم  در  جایی  پیش  دهه  یک  حدود 
با  که  است  سالی  چند  حاال  اما  نداشت 
تصمیم شورای فرهنگ عمومی از ١٩ تا ٢٥ 
تیرماه به این عنوان نامگذاری شده و این در 
حالی است که از اوایل دهه ٩٠ خورشیدی 
با  همزمان  تیرماه  روز  بیست ویکمین 
علیه  مشهد  مردم  قیام  سالروز  فرارسیدن 
مسجد  واقعه  و  رضاخانی  حجاب  کشف 
گوهرشاد در تیرماه ١٣١٤ به عنوان روز حجاب 
مناسبت  می شود.  داشته  عفاف گرامی  و 
سیاسی-مذهبی که امامان جمعه را بر آن 
داشت در خطبه های نماز جمعه بسیاری از 
شهرهای بزرگ و کوچک از اهمیت مقوله 
حجاب در اسالم بگویند و لزوم رعایت آن، 
به عنوان قانون مملکتی. این تاکید بر جنبه 
قانونی رعایت حجاب در جمهوری اسالمی 
از قضا نیمه تیرماه امسال از سوی باالترین 
ارشد  مقام  و  اساسی  قانون  اجرای  مقام 
قوه مجریه جمهوری اسالمی نیز به نحوی 
دیگر مورد تاکید قرار گرفت و بر این اساس 
ابراهیم رئیسی در قامت ریاست شورای عالی 
انقالب فرهنگی، دبیرخانه این شورا را مکلف 
کرد که با همکاری همه دستگاه ها و نهادهای 
فرهنگی و اجرایی نسبت به اجرای قانون 
و مصوبه  اسالمی  مصوب مجلس شورای 
سال ٨٤ شورایعالی انقالب فرهنگی اقدام 
اجرایی  »راهکارهای  عنوان  با  قانونی  کند. 
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب« که ١٣ 
دی ماه ٨٤ و در یکی از نخستین جلسات 
ریاست  به  فرهنگی که  انقالب  شورایعالی 
به تصویب  برگزار شد،  محمود احمدی نژاد 
روزهای  در  رئیسی  ابراهیم  حاال  و  رسید 
دولت  بر  ریاستش  نخستین سال  پایانی 
تاکید  قانونی  اجرای  بر  اسالمی،  جمهوری 
ریاست جمهوری  دوران  محصول  که  دارد 
»تدوین  آن که  جالب  است.  احمدی نژاد 
اولویت های شورای فرهنگ عمومی با تاکید 

بر مبانی ثبات و قوام نهاد خانواده و سبک 
زندگی ایرانی-اسالمی« نیز محصول یکی از 
همان نخستین جلسات شورای عالی انقالب 
فرهنگی در ماه های نخست ریاست جمهوری 
ادامه  در  که  اقدامی  بود.  روحانی  حسن 
عفاف  هفته  و  روز  نام گذاری  زمینه ساز 
فرهنگی  شورای  همین  نظر  با  حجاب  و 
عمومی شد و به صدور بیانیه این شورا درباره 
گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در سال 

انجامید.  ٩٣
و  رئیسی  اخیر  از دستور  پیش  اما  آن چه 
آغاز هفته عفاف و حجاب سال ١٤٠١، بحث 
در این رابطه را به موضوع داغ شهروندان و 
کرد،  تبدیل  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
یکی  با  ارتباط  در  عجیب  خبری  انتشار 
مشهد  دادستانی  ابالغیه های  و  نامه ها  از 
بود. نامه ای که ٥ تیرماه امسال با امضای 
معاون دادستان مشهد خطاب به فرماندار 
این شهر مذهبی ارسال و در آن تاکید شده 
بانوان  ورود  از  جلوگیری  »مراتب  که  بود 
ابالغ شده  به شهردار  فاقد حجاب شرعی 
و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با 
مجرمان اعالم آمادگی کرده است.« در متن 
نامه دادستانی مشهد _که تصویرش  این 
نیمه تیرماه و همزمان با آن دستور رئیسی 
به دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در 
فضای رسانه ای منتشر شد _ همچنین آمده 
بود: »کوتاهی ماموران که منجر به پذیرش 
باشد،  ابتذال  ترویج  و  مجرمانه  وضعیت 
ترک فعلی است که بنابر ماده 5۷6 قانون 
مجازات اسالمی قابل پیگرد قضایی است.« 
این در حالی است که قانون مجازات اسالمی 
کرده  جرم انگاری  را  حجاب«  »عدم رعایت 
قانون،  این  ماده ٦٣٨  تبصره  به موجب  و 
»زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و 
انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ 

ضربه شالق محکوم خواهند شد.«
و  حجاب«  رعایت  »عدم  تعبیر  بر  تاکید 
حضور زنان در انظار عمومی »بدون رعایت 

مجازات  قانون  در  حالی  در  اما  حجاب« 
از  بسیاری  که  شده  جرم انگاری  اسالمی 
قانون  این  در  معتقدند  فقها  و  حقوقدانان 
آن چه  و  نشده  »بدحجابی«  به  اشاره ای 
موردنظر و تاکید قانونگذار است، ترک حجاب 
این قانون است. نکته ای که  و عدم رعایت 
صالح نیکبخت به عنوان حقوقدانی کهنه کار 
روحانی ای  قامت  در  انصاری راد  حسین  و 
که سابقه نمایندگی مجلس و ریاست بر 
کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ششم را نیز در 
کارنامه دارد، هر کدام به نحو و بیانی و با 
ادبیات حقوقی و فقهی بر آن تاکید دارند. 
در  یادداشتی  در  نیکبخت  صالح  چنان که 
این رابطه با تاکید بر این که »نص تبصره 
اسالمی  مجازات  قانون   ٦٣٨ ماده  ذیل 
مجازات  صرفًا  قانونگذار  که  دارد  تصریح 
افراد و اشخاص بی حجاب را تبیین نموده«، 
معتقد است: »مسئله بی حجاب بودن فاقد 
تعریف روشن و مشخص است و افراد و 
اشخاص مختلف چه در مقام فقیهان و چه 
در مقام حقوقدانان تعریف هایی جداگانه از 
آن دارند.« این حقوقدان بر این باور است 
که »چون قانونگذار برای فرد بدون حجاب 
مجازات تعیین کرده، نمی توانیم بدحجابان 
را مانند بی حجابان مجرم بدانیم.« همزمان 
حسین انصاری راد نیز که تاکید دارد »کسی 
می گوید:  نیست«،  حجاب  وجوب  منکر 
به  اجبار  اما  است  واجب  قطعًا  »حجاب 
حجاب و اجبار به دیگر فروع دین، وقتی 
اصول دین را مخدوش کند، مصداق فعل 
رئیس  است«  نادرست  اقدامی  و  حرام 
کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ششم با اشاره به 
نامه اخیر معاونت دادستانی مشهد خطاب 
به فرماندار این شهر مبنی بر جلوگیری از 
ورود زنان فاقد حجاب شرعی به مترو به 
»پیام ما« گفته است: »این دستور به هیچ 
وجه با آن چه میزان استنباط فقها از مسئله 
ایجاب  دین  اصول  و  فروع  میان  تعارض 

نیست« منطبق  می کند، 

مفهوم  تمایز  بر  حقوقدان  نیکخبِت  تاکید 
اشاره  و  یک سو  از  بدحجابی  و  بی حجابی 
مشابه انصاری راد که با سابقه عضویت در 
فراکسیون روحانیت مجلس ششم بر این 
نکته انگشت گذاشته، در حالی است که با 
نگاهی به چگونگی نام گذاری روزهای هفته 
شورای  تقویم  همان  در  عفاف  و  حجاب 
فرهنگ عمومی به نکته جالبی می رسیم و 
آن، این که اولین روز هفته عفاف و حجاب، 
به عنوان »قانون مداری و حقوق شهروندی« 
دیگر  بیان  به  است.  شده  نام گذاری 
تیرماه،  نیمه  نامه  آن  در  دادستانی مشهد 
در حالی در آستانه فرارسیدن هفته عفاف و 
حجاب سال ١٤٠١، خواستار ممانعت از ورود 
گروهی از زنان به مترو شده که این اقدام 
به روشنی مصداق محروم کردن گروهی از 
شهروندان از نخستین حقوق شهروندی و 

است.  قانونی شان 

حسین انصاری راد در ادامه گفت وگوی خود 
با »پیام ما« به جنبه دیگری از این بحث 
به  اشاره کرده و معتقد است: »اجبار  نیز 
حجاب ضرر و خسارت فراوانی دارد و در 
این سال ها نه تنها هیچ کمکی به گسترش 
بلکه  نکرده،  جامعه  در  عفاف  و  حجاب 
منجر به آن شده که به اصول دین مان نیز 
روحانی  این  شود.«  وارد  صدمه  و  ضربه 
اصالح طلب که معتقد است »نباید اصول 
دین و پایه و اساس دیانت مان را وقتی در 
تعارض با فروع است، فدای فروغ کنیم«، 
است  همچنین می گوید: »محل شگفتی 
هنوز  ما  کشور  در  بزرگان  و  مسئوالن  که 
دست  این  نشده اند که  مهم  این  متوجه 
اجبار در سلوک زندگی خصوصی شهروندان 
چه نتایج نادرستی دارد و ظاهرًا هنوز نتایج 
و ضرر و زیان این اجبار را درک و دریافت 

نکرده اند؛ واقعًا خیلی عجیب است.«
بحث  این  در  مهم  جوانب  تنها  این  اما 
نیست و یک کنشگر سیاسی اصالح طلب 
که او نیز همچون انصاری راد، سابقه حضور 
و  تاکید  دارد،  کارنامه  در  را  مجلس  در 
بحث  به  جمعه  امامان  یکپارچه  توجه 
به شدت  مردم  روزهایی که  در  را  حجاب 
و  معیشتی  اساسی  مشکالت  درگیر 
اقتصادی  هستند، مورد انتقاد قرار داده و 
معتقد است: »این خطبه های یک شکل 
و توصیه های مسئوالن و برخوردها نه تنها 
مردم را جذب نمی کند، بلکه آنها را از دیانت 
پیرموذن که در  دور می کند.« کمال الدین 
این رابطه با »پیام ما« به گفت وگو نشسته، 
اولویت نخست را در ایران ١٤٠١، بازسازی 
ساختار اقتصادی مملکت و بهبود وضعیت 
اگر  می گوید  او  می داند.  ملت  معیشتی 
اسالم  شود،  محقق  اساسی  اولویت  این 
و دیانت و اخالق هم جایگاه مستحکمی 
خواهد  رعایت  آزادانه  حجاب،  و  می یابد 
شد.« او تنها راه دستیابی به توسعه پایدار 
را »مشارکت جو کردن تمامی شهروندان« 
با  که  می خواهد  مسئوالن  از  و  می داند 
اقتصادی  و  سیاسی  حقوق کامل  اعطای 
شهروندان ایرانی اعم از زنان و مردان به 
آنان زمینه رشد و توسعه منسجم و پایدار 

آورند. فراهم  را  ایران 

»پیام ما« در گفت وگو با یک حقوقدان، یک روحانی و یک سیاستمدار از چگونگی اجرای قانون 
 »حجاب« گزارش می دهد:

وقتیاصولفدایفروعمیشوند
 رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ششم با تاکید بر وجوب حجاب در اسالم، می گوید
»اجبار به حجاب، اگر اصول دین را مخدوش کند، مصداق فعل حرام است«

نشست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با سران 
قوا با محوریت اقتصاد

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای 
فوق العاده که به ریاست آملی الریجانی و با 
حضور روسای سه قوه، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و معاون بانک مرکزی و رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس و دبیر و اعضای مجمع 
برگزار شد، به بحث و بررسی پیرامون بررسی 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور 
با  مجمع  اعضای  ایلنا،  به گزارش  پرداخت. 
تدوین  مشترک  پیشنهاد کمیسیون  بررسی 
در  توسعه،  هفتم  برنامه  سیاست های کلی 
موضوع »ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت 
میزان  به  تورم  نرخ  و کاهش  ارز  نرخ  و  ها 
۷واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه 
و تک رقمی نمودن آن تا پایان برنامه« به جمع 
بندی رسیدند. اعضای مجمع همچنین مقرر 
کردند: »کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد 
تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص 
حداقل  سال  هر  در  ای که  به گونه  داخلی 
20درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود.« 
بر اساس این گزارش، در موضوع نقدینگی و 
اعتبارات بانکی، اعضای مجمع تصویب کردند 
که »جهت دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات 
بانکی به فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از 
فعالیت های غیر مولد با اصالح نظامات پولی، 
در  پذیرد.  صورت  تجاری«  و  مالی  و  بانکی 
این جلسه حجت االسالم ابراهیم رئیسی، با 
اشاره به اهتمام دولت به کنترل نقدینگی و 
اهمیت هماهنگی میان سیاست های کلی و 
برنامه های تحولی در دولت گفت: توجه به 
سیاست های دولت، آهنگ حرکت در کشور را 
هماهنگ تر می کند. محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه بر 
و  تولید  سوی  به  نقدینگی  هدایت  ضرورت 
بازتعریف رابطه مالیات و نقدینگی و ابزارهای 
دبیر  ذوالقدر  محمدباقر  تاکید کرد.  سرمایه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با اشاره 
به هدف گذاری مجمع در اینکه اولویت برنامه 
هفتم پیشرفت اقتصادی عدالت محور است، 
اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون مشترک رشد 
اقتصادی همراه با عدالت و بدون تورم است 
از این رو می بایست در طول برنامه نقدینگی 
مدیریت و کنترل شود و در پایان برنامه، تورم 

تک رقمی شود.

قانون حجاب و ابالغیه 
دادستانی مشهد

حال آن که مسئله بی حجاب بودن فاقد تعریف روشن 
و مشخص است و افراد و اشخاص مختلف _ چه در 
مقام فقیهان و چه در مقام حقوقدانان _ تعریف هایی 
بدون  فرد  برای  قانونگذار  و چون  دارند  آن  از  جداگانه 
را  بدحجابان  نمی توانیم  تعیین کرده،  مجازات  حجاب 

مانند بی حجابان مجرم بدانیم.
همچنین در حالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات 
»قبح  تحت عنوان  مجازات  قانون  و  اسالمی  فقه  در 
عقاب بالبیان« و اصل »قبح« طرح شده، نامه معاونت 
مجازات  تعیین  دادستان که متضمن دستور  محترم 
جدید برای بدحجابان است و به این منظور خواستار 
از  دیگری که  تفسیرهای  یا  مترو  به  آنان  ورود  منع 
آن شده و منجر به ممنوعیت ورود آنان به ادارات و 
»قبح  قاعده  است خالف  امری  بود،  خواهد  بانک ها 

عقاب بالبیان« و اصل قانونی »قبح«.
معاونت  آن که  رابطه  این  در  دیگر  اهمیت  حائز  نکته 
محترم دادستان با اقدام خود عماًل مسئله اختیار افراد 
را زیر سوال می برد؛ بنابراین با دقت در ماده 5۷0 قانون 
مجازات اسالمی، درخواهیم یافت این ماده قانون مجازت 
اسالمی، مقام ها و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه های 
حکومتی را که برخالف قانون آزادی شخصی افراد را سلب 
کرده یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم 
کند، محکوم به انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 
تا  از 2 ماه  از مشاغل حکومتی و نیز حبس  5 ساله 
3 سال کرده  است. اما در این دستورالعمل با توجه به 
اینکه اواًل »بدحجاب« تعریف نشده، ثانیًا قانونگذار صرفًا 
برای فرد »بی حجاب« قانونگذاری کرده و ثالثًا از آنجا که 
معاونت محترم دادستانی بدون استناد به قانون خطاب 
به فرماندار محترم مشهد امریه حقوقی و قضایی صادر 
کرده و از طرف دیگر فرماندهی نیروی انتظامی برای این 
امر اعالم  آمادگی کرده، عماًل ممکن است شخص وی در 
صورت شکایات افراد در مظان اتهام و ارتکاب جرم ماده 
5۷0 قانون مجازات اسالمی قرار گیرد. به همین جهت 
دادستان  به ویژه  قضایی  عالیقدر  مراجع  دارد  آن  جای 
محترم کل کشور نظارت کنند تا دادسراها در این گونه موارد 
صرفًا مطابق مقررات قانونی عمل نموده و چنان که قانون 

نقص دارد، در صدد رفع نقص قانون برآیند.

اظهارات بایدن درباره 
 ایران در آستانه

 سفر به خاورمیانه
به  سفرش  آستانه  در  آمریکا  رییس جمهور 
پایبندی  به  اذعان  با  یادداشتی  در  منطقه، 
از  پیش  هسته ای  توافق  به  ایران  کامل 
از این توافق در  خروج دولت قبلی آمریکا 
ایران  علیه مواضع  را  ادعاهایی  سال 2018، 
همکاری  هسته ای،  توافق  احیای  زمینه  در 
آن با آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقش 
ایسنا،  به گزارش  آن در منطقه مطرح کرد. 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا در آستانه  جو 
سفرش به منطقه در بخشی از یادداشتی که 
ارزیابی وضعیت منطقه و دستور  به  آن  در 
روزنامه  در  و  پرداخته  آن  به  سفرش  کار 
به  اشاره  با  شده،  منتشر  پست  واشنگتن 
خروج دولت قبلی آمریکا از توافق هسته ای، 
جمهور  رییس  آن که  از  پس  است:  آورده 
بود،  کشید که کارآمد  توافقی کنار  از  قبلی 
ایران قانونی را تصویب کرد که دستور شتاب 
صادر  را  آن  هسته ای  برنامه  سریع  گرفتن 
به  اذعان  با  یادداشت  این  در  بایدن  کرد. 
شکست سیاست »فشار حداکثری« دولت 
آمریکا  قبلی  جمهور  رییس  ترامپ،  دونالد 
در قبال ایران در جامعه بین المللی، نوشت: 
بعد، وقتی دولت قبلی خواست ایران را در 
شورای امنیت سازمان ملل بابت این اقدام 
انزوا  در  و  تنها  را  آمریکا خود  محکوم کند، 
در  ایران  نقش  درباره  ادعایی  با  او  یافت. 
یادداشت  این  از  دیگری  بخش  در  منطقه 
آورده است: تعداد حمالت با حمایت ایران 
در مقایسه با دو سال پیش، تا اندازه زیادی 
کاهش یافته است. رییس جمهور آمریکا در 
این یادداشت با اشاره به مذاکرات ایران با 
قدرت های جهانی و آمریکا در زمینه احیای 
به  دوباره  ما  شد:  مدعی  هسته ای،  توافق 
متحدان و شرکایمان در اروپا و سراسر جهان 
ملحق شدیم تا از انزوا خارج شویم؛ حاال این 
بازگردد  توافقی  به  وقتی  تا  است که  ایران 
که رییس جمهور قبلی آمریکا بدون داشتن 
برنامه ای برای چیزی که بتواند جایگزینش 
شود، از آن خارج شد، در انزوا به سر می برد. 
محکوم کردن  برای  30 کشور  ماه گذشته، 
بین المللی  آژانس  با  ایران  همکاری  عدم 
انرژی اتمی در زمینه فعالیت های هسته ای 
قبلی اش، به ما ملحق شدند. رییس جمهور 
آمریکا در این یادداشت مطرح کرد: دولت 
و  دیپلماتیک  فشارهای  افزایش  به  من 
اقتصادی ادامه خواهد داد تا زمانی که ایران 
آماده بازگشت به پایبندی به توافق هسته ای 
باشد، همان طور که من آماده آن هستم. 

 تالش ایران برای آزادی
 حمید نوری

 دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دیدار با فرزند 
حمید نوری، تبعه ایرانی بازداشتی در سوئد، اقداماتی 
که تاکنون در سطوح مختلف در کشور و به ویژه قوه 
قضائیه و ستاد حقوق بشر برای پیگیری پرونده نوری 
خبرگزاری  به گزارش  تشریح کرد.  را  صورت گرفته 
حمید  اصولی  مواضع  بشر  حقوق  ستاد  دبیر  میزان، 
نوری در برابر تمامی فشارها و ظلم های وارده به وی 
را ستود و افزود: وی زمان محدودی که این دادگاه 
برای  فرصتی  به  را  داد  قرار  اختیارش  در  غیرقانونی 
منافقین  تروریستی  واقعی گروهک  ماهیت  افشای 
اتباع  از  دفاع  و  حمایت  غریب آبادی  کرد.  تبدیل 
ذاتی  وظیفه  را  باشند  که  دنیا  کجای  هر  در  ایران 
نظام دانست و اظهار داشت: در این مورد نیز حداکثر 
معاونت  بست.  خواهیم  و  بسته  بکار  را  خود  تالش 
امور بین الملل قوه قضائیه از سازمان صدا و سیما و 
رسانه های مختلف و همچنین سازمان های مردم نهاد 
خواست تا به قضیه حمید نوری توجه ویژه ای داشته 
باشند و از ظرفیت های مختلف خود برای روشنگری 
و همچنین پیگیری وضعیت وی استفاده کنند. فرزند 
حمید نوری نیز در این دیدار، ضمن تشریح وضعیت 
پدرش در زندان سوئد و رفتارهای غیرانسانی با وی 
در طول 32 ماه گذشته، گفت: »مقامات سوئدی هنوز 
پزشک  چشم  به  مراجعه  برای  پدرم  درخواست  با 
موافقت نکردند و با اینکه مادر و خواهرم مدتی است 
که برای دیدن پدر به این کشور رفته  اند، اما مقامات 
در  او  نکرده اند«.  صادر  دیدار  اجازه  تاکنون  سوئد 
ادامه خواهان ادامه تالش ها برای روشنگری در مورد 
اقدامات غیرقانونی و غیر انسانی علیه پدر و ماهیت 
فراهم شدن شرایط  و همچنین  تروریست  منافقین 

آزادی هرچه زودتر وی شد.

دادستانی مشهد در حالی 
در آستانه فرارسیدن هفته 
عفاف و حجاب سال ١٤٠١ و 
نخستین روز این هفته که با 
عنوان »قانون مداری و حقوق 
شهروندی« نام گذاری شده، 
خواستار ممانعت از ورود گروهی 
از زنان به مترو شده که این 
اقدام به روشنی مصداق محروم 
کردن گروهی از شهروندان از 
نخستین حقوق شهروندی و 
قانونی شان است. 

همزمان با گمانه زنی برخی منابع 
خبری در خصوص دالیل این 
بازداشت ها، گروهی از کنشگران 
و فعاالن سیاسی و فرهنگی 
و همچنین برخی احزاب و 
تشکل های سیاسی و صنفی به 
این اتفاق واکنش نشان داده و 
از این بازداشت ها انتقاد کردند

همزمان با آغاز هفته عفاف و حجاب و در حالی که نخستین روز این هفته با عنوان »قانون مداری و حقوق شهروندی« نام گذاری 
شده، امامان جمعه و برخی مقام های سیاسی و قضایی بر لزوم اجرای قانون حجاب تاکید کرده و خواستار محرومیت افراد بدحجاب 

از حقوق شهروندی شان شده اند. خواسته ای که با انتقاد بسیاری از حقوقدانان، فقها و کنشگران سیاسی و مدنی مواجه شده است.

یک نماینده پیشین مجلس که 
تنها راه دستیابی به توسعه پایدار 

را »مشارکت جو کردن تمامی 
شهروندان« می داند، از مسئوالن 

خواست که با اعطای حقوق کامل 
سیاسی و اقتصادی شهروندان 
ایرانی اعم از زنان و مردان به 

آنان زمینه رشد و توسعه منسجم 
و پایدار ایران را فراهم آورند.

گزارش روز

پیام خرب

|  
ی

هر
ش

هم
  |

| روزنامه نگار  |

| علیرضا کیانپور |

1ادامه از صفحۀ

واکنش ها به بازداشت یک چهره سیاسی اصالح طلب و دو سینماگر منتقد ادامه دارد:

انتقاد از بازداشت تاجزاده، رسول اف و آل احمد 
همزمان با آغاز هفته و در حالی که بسیاری 
به سر  قربان  عید  تعطیالت  در  مطبوعات  از 
بازداشت  از  خبری  منابع  برخی  می بردند، 
فعاالن  و  سیاسی  کنشگران  از  تعدادی 
در  اساس  این  بر  دادند.  خبر  فرهنگی 
بازداشت محمد  از  در خبری  ایرنا  حالی که 
رسول اف و مصطفی آل احمد دو فیلمساز و 
فخرالسادات  دادند،  خبر  ایرانی  مستندساز 
و  اصالح طلب  سیاسی  کنشگر  محتشمی پور 
و  سرشناس  چهره  تاجزاده  مصطفی  همسر 
این  بر  داد.  خبر  اصالحات  جریان  در  موثر 
شامگاه  حالی  در  مهر  خبرگزاری  اساس 
بازداشت  از  اختصاصی  خبری  در  جمعه 
مصطفی تاجزاده به اتهام آنچه »اقدام علیه 
این  داد که  خبر  شده،  عنوان  ملی«  امنیت 
چهره شاخص در جریان اصالحات پیش تر 
ریاست جمهوری  انتخابات  با  همزمان  و 
حدود  و  بازداشت  نیز   ٨٨ سال  بحث انگیز 
حالی  در  این  بود.  شده  زندانی  سال   ۷

ادامه  در  محتشمی پور  فخرالسادات  بود که 
تایید  ضمن  اینستاگرامی  ویدئوی  یک  در 
مامور   15 همسرش گفت که  بازداشت  خبر 
امنیتی حدود ساعت 11 شب و در حالی که 
او خانه نبوده، مصطفی تاجزاده را بازداشت و 
لپ تاپ او را برده اند. به گفته همسر تاجزاده، 
چهره  این  بازداشت  از  بعد  دقایقی  تنها 
تلفن  یک  طریق  از  اصالح طلب،  سیاسی 
»همسرش  داده اند که  خبر  او  به  ناشناس 
میهمان دادستانی است.«  مصطفی تاجزاده 
کشور  وزارت  سیاسی  معاونت  سابقه  که 
در  دارد،  کارنامه  در  نیز  را  اصالحات  دولت 
اخیر  جمهوری  ریاست  انتخابات  جریان 
اعالم  رسما  و  نام نویس   ،١٤٠٠ خردادماه  در 
البته مطابق پیش بینی  کاندیداتوری کرد که 
نگهبان  شورای  ردصالحیت  حکم  با  ناظران، 
از حضور در این عرصه بازماند.  اما در حالی 
به عنوان  به سرعت  تاجزاده  بازداشت  که خبر 
می شد،  دست  به  دست  داغ  اخبار  از  یکی 

برگزاری  از  ایران  اصالحات  جبهه  سخنگوی 
نشست فوق العاده و اضطراری این جبهه در 
همین رابطه خبر داد و به ایلنا گفت: »بنابر 
رئیسه،  هیأت  تصمیم  و  اعضا  پیشنهاد 
مجمع عمومی جبهه اصالحات جهت بررسی 
تاجزاده  مصطفی  آقای  بازداشت  موضوع 
خواهد  جلسه  تشکیل  فوق العاده  صورت  به 
داد.« علی شکوری راد گفت: »سید مصطفی 
تاجزاده شب گذشته در منزل خود بازداشت 
اینکه  از  او  نزدیکان  از  بنابراین کسی  شد. 
و  صادر  کسی  چه  توسط  بازداشت  حکم 
در  موثقی  خبر  شده  اجرا  نهاد  توسط کدام 
بطور  قضایی  مقام  هیچ  هنوز  ندارد.  اختیار 
نکرده  اطالع رسانی  مورد  این  در  رسمی 
است.« اما همزمان با گمانه زنی برخی منابع 
بازداشت ها،  این  دالیل  خصوص  در  خبری 
سیاسی  فعاالن  و  کنشگران  از  گروهی 
و  احزاب  برخی  همچنین  و  فرهنگی  و 
اتفاق  این  به  صنفی  و  سیاسی  تشکل های 

واکنش نشان دادند. بر این اساس عالوه بر 
مصطفی  همسر  محتشمی پور،  فخر السادات 
تاجزاده، برخی چهره های سیاسی و فرهنگی 
ابوالفضل  فیلمساز،  پناهی  جعفر  همچون 
نصیری  مهدی  سیاسی،  فعال  قدیانی 
آذر  اصولگرا،  فرهنگی  فعال  و  روزنامه نگار 
علی  ملت،  اتحاد  حزب  دبیرکل  منصوری، 
ایران،  اصالحات  جبهه  سخنگوی  شکوری راد 
و  روزنامه نگار  حصار  جوادی  محمدصادق 
سخنگوی حزب اعتماد ملی، صادق زیباکالم 

دیگر  از  بسیاری  و  سیاسی  علوم  استاد 
چهره های سیاسی و فرهنگی به این موضوع 
آنان  آزادی  خواستار  و  داده  نشان  واکنش 
توجه  با  دید  باید  خواستی که  در  شده اند؛ 
نهادهای  برخی  راس  در  اخیر  تغییرات  به 
پاسداران  سپاه  اطالعات  همچون  امنیتی 
انقالب اسالمی با چه واکنشی مواجه خواهد 
در  تاثیری  تحوالت  و  تغییر  این  آیا  و  شد 
کنشگران  و  فعاالن  این  با  مواجهه  نحوه 

خیر. یا  داشت  خواهد  مدنی  و  سیاسی 
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دیروز، روح هللا متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، 
اسکو و آذرشهر در مجلس، از بررسی و رای گیری 
درباره طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیای 
دریاچه ارومیه در صحن علنی مجلس خبر داد و 
گفت که در صورت همراهی نمایندگان و تصویب، 
فرایند آن آغاز می شود. به گفته او تراز آبی این 
دریاچه به دلیل خشکسالی های متوالی به شدت 
کاهش یافته ولی ستاد احیا هم میلیاردها تومان 
در راستای احیای دریاچه هزینه کرده که اکنون 
ثمره خاصی از این هزینه ها شاهد نیستیم. »باید 
نحوه عملکرد و هزینه کرد این ستاد مورد ارزیابی 
قرار گیرد. چرا که خشک شدن این دریاچه عالوه 
بر استان ها و شهرهای حاشیه دریاچه، بیشترین 
تاثیر منفی را در سمت شرق این دریاچه خواهد 
داشت زیرا بیش از 1۴ میلیون نفر از تبریز تا 
نزدیکی تهران از ریزگردهای نمکی آن در امان 

نخواهند بود.«
پروژه های  اتمام  خواستار  همچنین  متفکرآزاد 
نیمه تمام و رهاشده احیای دریاچه ارومیه توسط 
افتتاح  و  »اتمام  و گفت:  دولت سیزدهم شد 
برای  آذرشهر  تبریز،  فاضالب  تصفیه خانه های 
رهاسازی پساب تصفیه شده به دریاچه و تونل 
انتقال آب کانی سیب باید در اولویت قرار گیرد تا 
پیکر نیمه جان دریاچه دوباره جان دیگری بگیرد. 
ارائه این طرح در راستای وظیفه نظارتی نمایندگی 
مردم بوده و در نوبت سه شنبه هفته جاری در 
صحن علنی مجلس مورد بررسی و رای گیری 

قرار می گیرد.«
نماینده  جالل زاده،  وحید  متفکرآزاد،  بر  عالوه 

در  بود که  مجلسی  نماینده  دیگر  هم  ارومیه 
روزهای اخیر درباره این دریاچه صحبت کرد. او 
گفت که این دریاچه فقط 2 میلیارد مترمکعب 
بخش های  هم  باز  سال  از ۷  بعد  و  دارد  آب 
جنوبی این دریاچه رو به خشکی است. »علت 
اصلی خشکی دریاچه کاهش نزوالت آسمانی 
دریاچه  آبریز  حوضه  بارندگی  متوسط  است. 
این  بود که  میلیمتر  گذشته ۴35  در  ارومیه 

زیر 350 میلیمتر رسیده است.« به  میزان 
نماینده ارومیه با اشاره به پروژه های تاثیرگذار در 
احیای دریاچه ادامه داد: »تونل انتقال آب به 
دریاچه ارومیه به اتمام رسیده اما نواقصی در 
متعلقات کانال وجود دارد تا ساالنه 600 میلیون 
این کانال  طریق  از  دریاچه  به  آب  مترمکعب 
تنها  حوضه ای  بین  آب  انتقال  شود.  هدایت 
ارومیه است. تصفیه خانه  امید احیای دریاچه 
احیای  در  مهم  پروژه های  دیگر  از  نیز  ارومیه 
دریاچه ارومیه است که با اتمام این پروژه 50 
میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه رهاسازی 

می شود«.
کاهش 31 درصدی آب دریاچه به نسبت پارسال
سطح تراز دریاچه ارومیه در دهم تیرماه سال 
جاری، 62/12۷0 متر است که نسبت به زمان 
مشابه در سال گذشته ۴8 سانتی متر کاهش 
یافته است. بر اساس تصاویر ماهواره ای سطح 
عرصه آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته 
ارومیه  دریاچه  است.  یافته  درصد کاهش   31
در قالب طرح های ستاد احیا، قرار بود از سال 
13۹۴، در مدت 10 سال به تراز اکولوژیک خود 

اجرای  و  سال   ۷ گذشت  از  بعد  حال  برسد، 
طرح های متفاوت، بحرانی ترین روز های خود را 
سپری می کند. افزایش دما و کاهش بارندگی در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه، از علت های خشک 
از  ارومیه،  دریاچه  هستند.  دریاچه  این  شدن 
بزرگترین دریاچه های آب شور جهان است که در 
دو دهه اخیر دچار بحران کم آبی و خشکسالی 

شده است.
و  »نازلو«  سدهای  ساخت  میان  این  در 
در   ۹3 سال  در  ارومیه که  چای«  »باراندوز 
شده  متوقف  ارومیه  دریاچه  احیای  راستای 
در  زبان هاست.   سر  بر  دیگر  بار  حاال  بود 
از  بخشی  احیای  با  و   ۹3 از  بعد  سال های 
دریاچه، گمانه زنی ها برای از سرگیری تکمیل 
پروژه های سدسازی با طرح سوالی از سوی 
شد  آغاز  نیرو  وزیر  از  ارومیه  مردم  نماینده 
»احداث  جالل زاده گفته که  دیگر  بار  حاال  و 
تاثیری  فنی،  کارشناسان  نظر  طبق  نازلو  سد 
در خشکی دریاچه ارومیه ندارد بلکه احداث 
و  انزل  محال  مناطق  آب  مشکل  سد،  این 
دوباره  از سرگیری  رفع خواهد کرد«.  را  نازلو 
سدسازی و بهره برداری از آن هم حاال به دیگر 

است. شده  اضافه  منطقه  نگرانی های 

دریاچه ای به رنگ خون
کارزار »درخواست احیای دریاچه ارومیه« 
امضا کرده اند.  نفر  و ۷۷0  هزار  تاکنون 38  را 
تا  و  نهم خرداد کلید خورده  که  این کارزار  در 
از حامیان محیط  دارد، جمعی  ادامه  ۹ مرداد 
زیست خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس 

زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  و 
مطالبه شان را در سه جمله مختصر بیان کرده اند: 
»با سالم. احتراما تقاضا می شود احیای دریاچه 
دهید.  قرار  خویش  کار  دستور  در  را  ارومیه 
حیاتی  نقشی  آب  مستحضرید  همانگونه که 
در زندگی انسان ها دارد. بیایید به فکر سالمت 
زمین، خودمان و به فکر نسل های آینده باشیم. 
با تشکر.« ام کلثوم احمدی، نویسنده این کارزار 
ارومیه رنگ  به »پیام ما« می گوید: »دریاچه 
خون به خود گرفته. قرمز شده و قلبم از دیدنش 
به درد می آید. قلب هر ایرانی باید از دیدن این 
این  هم  همین  برای  بیاید.  درد  به  وضعیت 
کارزار اعتراضی را به راه انداختم.« او نقاش و 
مجسمه ساز است و اهل تبریز. شهری که حال 
و هوایش به خاطر نابودی دریاچه ارومیه وضع 
خوبی ندارد و با هر وزش باد بر بستر خشکیده 
فکر  پا می شود. »ما  به  نمک  توفان  دریاچه، 
می کنیم دست هایی در کار است که این دریاچه 
وضعش هر روز بدتر شود. این میزان پول و 
بودجه ای که به اینجا آمده چه سرانجامی پیدا 
وضعیت  پاسخگوی  هیچکس  است؟  کرده 
فعلی نیست. با این وضعیت دریاچه به صورت 

کلی خواهد خشکید.«
می کند؛  اشاره  هم  منطقه  مردم  به  احمدی 
کنار  در  زندگی  و  شده اند  خسته  کسانی که 
نمک ها را پذیرفته اند. »خرید و فروش نمک 
هم در این منطقه فراگیر شده و اینطور که به نظر 
می رسد مردم محلی از مطالبه گری هم حتی 

شده اند.« خسته 

امضای این مطالبه که با هشتگ احیای دریاچه 
توییتر  به  شب  شنبه  از  شده،  فراگیر  ارومیه 
کشیده شده و شدت گرفته است. ده ها کاربر 
درباره این دریاچه و لزوم نجات آن نوشته اند و 
عکس ها و طرح هایی با این موضوع منتشر کرده  
و کاربران بسیاری هم در توییتر و اینستاگرام، 
از  مشترک  طرحی  به  را  پروفایلشان  عکس 

داده اند. اختصاص  ارومیه  دریاچه خشکیده 
این توییِت »یردکی اولدوز«، بیش از هزار بار 
بار پسندیده  به هفت هزار  نزدیک  بازتوییت و 
اگه  من،  ایرانی  »هم وطن  است:  شده 
تایم الین تو پر شده از هشتگ #اورمو_گولو و  
چیزی  نباش،  نگران    SaveUrmiaLake#
نشده. فقط دریاچه ارومیه داره خشک میشه و 
این آخرین تالش های ما برای نجاتش هست 
چون اگه نجاتش ندیم نه تنها آذربایجان بلکه 

خطره.« در  هم  ایران 
کاربری به نام موسی نوشته است: » بچه که 
می رفتیم  تفریح  برای  خانواده  با  بعضا  بودم 
بندر شرفخانه. شرفخانه شهریه که زمانی بندر 
بود و االن دیگه بندر نیست، چون آبی نمونده 

اطراف.« اون 
سه  که  رفت  پیش  آنجا  تا  توییتری  توفان 
هشتگ مرتبط با دریاچه ارومیه ترندهای اول تا 
سوم توییتر ایران شدند. موج توییتری تا لحظه 
نگارش این گزارش ادامه دارد. در آخرین توییت ها 
یکی از کاربران با انتشار تصویری هوایی نوشته: 
»فاصله دریاچه ارومیه تا دریاچه وان تقریبًا 153 
کیلومتر است. تفاوت معنادار دستاورد ترکیه و 
ایران قابل مشاهده است.« مهنا هم با انتشار 
تصویری از خشک شدن درياچه اروميه دركتاب 
جغرافيای سال دهم دبيرستان های استراليا که 
در آن موضوع انتقال آب و پیامدهای آن تشریح 
»كدام  است:  مطرح کرده  را  سوال  این  شده 
بخش از كتاب های درسی ما به اين موضوع مهم 

اختصاص داشت؟!«
این موضوع محل اختالفات قومیتی هم شده 
و برخی از کاربران از بی توجهی به دریاچه انتقاد 
است:  نوشته  آنها  از  یکی  میان  این  کرده اند. 
»اگر فکر می کنید خشک شدن دریاچه ارومیه 
فقط آذربایجان را نابود می کند دوباره فکر کنید! 
ناپایداری دریاچه ارومیه به ناپایداری کل کشور 
بزرگی  به  ایران می انجامد. سوراخی  نابودی  و 
دریاچه ارومیه در کشتی ایران نه قابل ترمیم 
احیای  مطالبه  دارد.«  فرار  امکان  نه  و  است 
بعضی  فراگیر شده که  آنجا  تا  ارومیه  دریاچه 
فوتبالیست ها هم به آن پیوسته اند؛ مثل مسعود 
ایران پوریان،  محمد  الهامی،  ساکت  شجاعی، 
محمدرضا خانزاده، سامان نریمان جهان، محمد 

ابراهیمی و مهدی کیانی.

حیات را به قلب تپنده 
آذربایجان برگردانید 

وکالی   کانون  رئیس  صابونچی،  محمد  دیروز 
سراسری  اتحادیه  بازرس  و  آذربایجان غربی 
کانون های وکالی دادگستری ایران هم با انتشار 
از  دریاچه  احیای  خواستار  سرگشاده  نامه ای 
سوی مدیران ملی و منطقه ای شد. او در این 
ارومیه در بدترین  نامه نوشته است: »دریاچه 
شرایط تاریخ خود قرار دارد این در حالی است 
روسای  و  مجلس  نمایندگان  تمام  شعار  که 
انتخابات چند  از  قبل  و گذشته،  جمهور فعلی 
دوره اخیر مجلس و ریاست جمهوری احیای 
دریاچه ارومیه بوده است؛ شعاری زیبا اما بدون 
محتوای عملی.  احیای دریاچه ای که با زندگی 
مردم شمال غرب تا مرکز کشور و صد البته تمام 
مردم این سرزمین، گره خورده ولی گویا اصال در 
عمل اهمیتی برای عزیزان ندارد.  میلیاردها تومان 
اعتبار تخصیص یافته معلوم نیست کجا و چطور 
هزینه شده است و هزاران نفر- ساعت جلسه و 
کارگروه و... کدام نتیجه را در پی داشته است؟«

 بعد از گذشت 7 سال، بار دیگر بخش  های جنوبی دریاچه ارومیه خشک شده
و باعث شکل گیری کارزاری در این زمینه شده است

دریاچهارومیهبهنمکنشست
به رغم وضعیت وخیم دریاچه ارومیه، برخی نمایندگان از چند ماه قبل تالش برای از سرگیری دوباره سدسازی ها آغاز کرده اند

 نتایج سرشماری ملی پرندگان 
نشان می دهد

7.2 درصد جمعیت 
پرندگان ایران 

در فهرست سرخ  

بر اساس گزارش سرشماری ملی پرندگان 
طور  به   ،1۴00 زمستان  و کنارآبزی  آبزی 
کلی در طی سرشماری مشخص شد که 
حدود ۷.2 درصد از کل جمعیت پرندگان 
آبزی و کنارآبزی متعلق به فهرست سرخ 
طبیعت  از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه 
فهرست سرخ گونه ها،  )IUCN( هستند. 
بررسی وضعیت حفاظت گونه های  مرجع 
آن  تهیه  از  هدف  و  است  جهان  در  زنده 
و  جانوران  وضعیت  درباره  آگاهی بخشی 
روند  توقف  در  جهانی  جامعه  به  کمک 

گونه هاست.  انقراض 
محیط  حفاظت  سازمان  گزارش  به 
زیست، بر اساس گزارش ملی سرشماری 
پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان 1۴00، 
کشور  سراسر  در  سایت   ۴۴6 تعداد 
میلیون   1 و  گرفت  قرار  آماربرداری  مورد 
پرنده  138 گونه  از  پرنده  هزار    ۴۷8 و 
شد  شمارش  مهاجر  کنارآبزی  و  آبزی 
از این تعداد، حدود 3۹ هزار و 2۷5  که 
اتحادیه  سرخ  فهرست  به  متعلق  پرنده 
 )IUCN( طبیعت  از  حفاظت  بین المللی 
شامل پلیکان پا خاکستری، غاز پیشانی 
اردک  سرحنایی،  اردک  کوچک،  سفید 
سیبری  درنای  سرسفید،  اردک  مرمری، 
از  مختلفی  سایت های  در  بزرگ  تلیله  و 
به طور  و گزارش شدند.  کشور، مشاهده 
در   ،1۴00 سال  سرشماری  طی  در  کلی 
حدود ۷.2 درصد از کل جمعیت پرندگان 
آبزی و کنار آبزی متعلق به فهرست سرخ 

بودند.  IUCN
و  آبزی  پرندگان  جمعیت  بیشترین 
 IUCN سرخ  فهرست  مهاجر  کنارآبزی 
متعلق به گونه اردک سرحنایی با جمعیت 
2۷ هزار و ۷8۴ پرنده و کمترین جمعیت 
)یک  سیبری  درنای  دو گونه  به  مربوط 
 ۴۴ جمعیت  با  بزرگ  تلیله  و  قطعه( 

بود. پرنده 
استان های  سرشماری،  دوره  طی  در 
میزبان  گلستان  و  مازندران  گیالن، 
و  البرز  استان های  و  جمعیت  بیشترین 
پرندگان  جمعیت  کمترین  میزبان  یزد 

بودند. مهاجر  کنارآبزی  و  آبزی 
و  بوشهر  هرمزگان،  استان های  همچنین 
خوزستان به ترتیب باالترین نسبت تنوع 
پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر را در بر 
پرندگان  تنوع  درصد  کمترین  و  گرفته 
استان های  از  مهاجر  آبزی  کنار  و  آبزی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  و  فارس  قزوین، 

است. شده  گزارش 
بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین 
غازها،  به گروه  متعلق  پرندگان  جمعیت 
و  هزار   665 جمعیت  با  اردک ها  و  قوها 
به  متعلق  و کمترین جمعیت  پرنده   810
گروه اسکوآها و گروه لک لک ها، اکراس ها 
و کفچه  نوک به ترتیب با جمعیت 1 و 2 

هزار و ۴۹3 پرنده بود.
جمعیت  رشد  نرخ  به  مربوط  بررسی  در 
لک لک ها،  گروه  زمستان گذران،  پرندگان 
اکراس ها و کفچه نوک بیشترین نرخ رشد 
دریایی  پرستوهای  و  کاکائی ها  گروه  و 

می دهند. نشان  را  رشد  نرخ  کمترین 
سرشماری  سایت های  مساحت  مجموع 
کشور در سال 1۴00، معادل 6.152۴5۴1 
هکتار بود که در حدود 8.۷0 درصد از این 
و  گرفته  قرار  سرشماری  مورد  وسعت، 

شد. داده  پوشش 

بر اساس تصاویر ماهواره ای 
سطح عرصه آبی دریاچه 

ارومیه نسبت به سال گذشته 
31 درصد کاهش یافته است. 

دریاچه ارومیه در قالب 
طرح های ستاد احیا، قرار بود 

از سال 13۹۴، در مدت 10 سال 
به تراز اکولوژیک خود برسد، 
حال بعد از گذشت ۷ سال 
و اجرای طرح های متفاوت، 
بحرانی ترین روز های خود را 

سپری می کند

|پیام ما| خشکی دریاچه ارومیه باز هم نقل محافل شده؛ از مجلس که خبر تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه از آن به گوش 
می رسد، تا کارزاری که تنها با سه جمله از مسئوالن ارشد کشور می خواهد به داد دریاچه رو به احتضار ارومیه برسند. وضعیت در فضای 
مجازی و توئیتر هم به همین منوال بوده و هشتگ مرتبط با دریاچه ارومیه جزو ترندهای اول تا سوم توییتر ایران در روزهای اخیر بوده 
است و این در حالی است که ام کلثوم احمدی، نویسنده کارزار »درخواست احیای دریاچه ارومیه« به »پیام ما« می گوید »این دریاچه 

رنگ خون گرفته و دیدنش در این وضعیت باید قلب هر ایرانی را به درد آورد«.

احمدی به مردم منطقه هم 
اشاره می کند؛ کسانی که 

خسته شده اند و زندگی در 
کنار نمک ها را پذیرفته اند. او 

می گوید خرید و فروش نمک 
هم در این منطقه فراگیر شده 

و اینطور که به نظر می رسد 
مردم محلی از مطالبه گری هم 

حتی خسته شده اند

|  
یم

سن
  ت

|

آگهيمناقصهعمومي)نوبتاول(

الف ( شرايط مختصر كار :
1 – خرید تجهیزات سیستم رایانه هنرستان های زیر مجموعه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان 

تهران به تعداد 470 دستگاه
ب(مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار :  مبلغ 5/250/000/000 ریال از نوع ضمانت نامه بانكي با اعتبار سه ماهه 
یا واریز به شماره حساب 4074031207865518 در وجه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران 

)بنام تمرکز وجوه سپرده بودجه عمومی( نزد بانک مرکزی می باشد.
ج( مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه :  از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته و از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت
 د( مهلت ارسال اسناد و زمان و مكان گشايش پيشنهادها : مهلت ارسال اسناد:  10 روز پس از انتشار آگهی و ثبت 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد(.  زمان و مكان گشايش پيشنهادها و نيز ساير شرايط و توضيحات 

در اسناد مناقصه قيد مي گردد.
توجه:کلیه مراحل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

http://setadiran.ir انجام می شود.
www.teo.ir  تلفن تماس 55043596 آدرس اينترنتي

ادارهکلآموزشوپرورششهرستانهاياستانتهران

اداره كل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در نظر دارد مناقصه خرید تجهیزات 
سیستم رایانه در سال1401  با مشخصات و شرایط كلی ذیل به شماره 2001003044000013  

از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

آگهیمفقودی
مدرک  گواهی موقت فارغ التحصیلی 
به  الهه جازی  فرزند شهباز   اینجانب 
 4260267833 شناسنامه  شماره 
کاردانی  مقطع  در  گچساران  از  صادره 
رشته حسابداری  صادره از واحد  سما 

شماره  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
348447 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
هللا   میدان  واحد گچساران،  سما  
مدساختمان  شماره 3 ارسال نماید.
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فراخوانارزیابیکیفی
از طریق سامانه  را  به شرح ذیل  ارزیابی کیفی پروژه  اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان ارزیابی کیفی
تضمین عنوانشماره

)ریال( 
قیمت هر 

مبانی برآوردمترمربع )ریال(

158/ج1۴00/3

ارزیابی کیفی احداث 
پروژههای مربوط به طرحهای 
حمایتی مسکن )نهضت و 

اقدام ملی مسکن( در جنوب 
استان کرمان

-۴5،000،000

براساس شیوه نامه ابالغی 
توسط معاونت محترم مسکن 

و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی منضم به نامه شماره 
125۹8۷/۴00 مورخ 1۴00/0۹/2۷

وم
ت د

نوب

.1401 /04 1401 تا تاریخ 26/ /04 *  مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی از سایت عمومی: ساعت 13 روز 21/
.1401 /05 o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد فراخوان ارزیابی کیفی: تا ساعت 13 روز چهارشنبه تاریخ 12/
.  1401 /05 o زمان بازگشایی پاکت های فراخوان ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز پنج شنبه تاریخ 13/

o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت 

)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 

85192768
ادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان شناسه آگهی: 13۴80۷5
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بین النهرین، گهواره تمدن بشری
حدود نه هزار سال قبل اولین نشانه  های 
نزدیک  و  خاورمیانه  از  نقاطی  در  بشر  تمدنی 
رود  دو  میان  حاصل خیز  زمین  گرفت.  شکل 
دجله و فرات سرزمینی مناسب برای کشاورزی 
بود. باروری خاک میان دو رود، بین  النهرین را 
به گهواره  ای مناسب برای تمدن نوپای بشری 
و  بابلیان  اکدی  ها،  سومری  ها،  کرد.  تبدیل 
آشوری  ها چهار تمدنی بودند که در این منطقه 
با گسترش  نیز  شکل گرفت. در دوران متاخر 
تمدن اسالمی، عراق بار دیگر به مرکز سیاسی 

بزرگی  بخش  امروزه  شد.  تبدیل  قدرتمندی 
سنگی  و  فلزی  دست سازه  های  سفالینه ها،  از 
این  از  به جامانده  معماری  مختلف  بناهای  و 
دوره  های تاریخی، در خاک کشور عراق هستند. 
اما تاریخ پرآشوب عراق معاصر به این میراث 

زد. زیادی  جهانی آسیب 
حمله  با  عراق  فرهنگی  میراث   ٢٠٠٣ سال  از 
در  دید.  بسیاری  آمریکایی خسارت   نیروهای 
نبود امنیت عمومی، هزاران قطعه از آثار باستانی 
موزه ها دزدیده شدند.  فقط  در هفته  های اول 
اشغال، قاچاق چی  ها پانزده هزار قطعه را از موزه 

ملی عراق ربودند و تخمین زده می  شود حدود 
۴1 درصد از مناطق باستانی عراق تا پایان سال 

٢٠٠٣ غارت شدند.
بسیاری از این دست  سازه  های تاریخی در انتها 
مانند  موزه هایی  یا  خصوصی  مجموعه  های  از 
تخریب  و  غارت  سردرآوردند.  بریتانیا  موزه 
شهر  سقوط  جریان  در  عراق  تاریخی  میراث 
زمان  از  که  فاجعه ای  بود  بزرگ ترین  بغداد، 
یک  ملی  میراث  مورد  در  جهانی  دوم  جنگ 
کشور رخ داد.  بعد از خروج نیروهای نظامی، 
به  که  داعش  نیروهای  توسط  کشور  اشغال 

زدند  دست  منطقه  تاریخی  بناهای  تخریب 
تامین  برای  را  تاریخی  اشیای  از  بسیاری  و 
هزینه  های خود قاچاق کردند نیز آسیب دیگری 

وارد کرد. عراق  میراث  به 

سرقت یا برداشتن؟
فیتون  جیم  زندان  سال  پانزده  حکم 
داشت.  همراه  به  زیادی  جهانی  واکنش  های 
او در جلسه دادگاه گفت این اشیا را از مناطق 
باستانی عراق برداشته بی آنکه از غیرقانونی بودن 
رسانه  ها  بعضی  باشد.  داشته  اطالعی  کارش 
فیتون را زمین  شناسی بازنشسته معرفی کرده  اند 
که مشغول پژوهش روی آثار تاریخی عراق بوده 
و تعدادی شی تاریخی را زمان خروج از کشور 
نگاه  این  است.  »برداشته«  خود  همراه  عراق 
توریست و رسانه  های غربی به ذخایر فرهنگی 
کشوری باستانی در خاورمیانه، در امتداد نگاهی 
است که از زمان پیدایش موزه های غربی در 
یکی دو قرن اخیر بر فضای فرهنگی حاکم بوده 
است. نگاهی که ساکنان مناطق مستعمراتی را 
ناتوان از درک و حفاظت از گنجینه  های تاریخی 
معنوی  مالکیت  حق  نتیجه  در  می  داند.  خود 
داشته  های باستانی و تاریخی را از آن ها سلب و در 
انحصار خود در نظر می  گیرد. با این دیدگاه برای 
حوزه  تاریخی کشورهای  آثار  طوالنی  دهه  های 
خاورمیانه و آفریقا در ظاهری قانونی و موجه 
از کشور خارج می  شدند تا موزه  های کشورهای 
غربی از آن ها انباشته شود. به نظر می  رسد این 
غربی  رسانه  های  میان  هنوز  استعماری  نگاه 
از  افکار عمومی وجود دارد زیرا بعضی  و نزد 
آنها »سرقت« و قاچاق آثار تاریخی عراق را با 
عنوان هایی مانند »برداشتن« گزارش کرده اند.

چه زمانی غرب به غیراستعماری کردن 
موزه هایش خواهد پرداخت؟  

برای  خود  تالش   عراق  اخیر  سال  های  در 
دوران  در  که  تاریخی  دارایی  های  بازیابی 
شده  اند  قاچاق  کشور  سیاسی  ناآرامی  های 
لبنان حدود 300 لوح  افزایش داده   است.  را 
به خط میخی قاچاق شده از عراق را از موزه  
چند  و  آمریکا  سال گذشته  بازگرداند.  خود 
اغلب  تاریخی که  اثر  نیز ١٧٠٠٠   کشور دیگر 
مجسمه  و حکاکی هایی از چهارهزارسال قبل 
و مربوط به دوران تمدن بین النهرین هستند 
میان  در  بازگردانده اند.  مادر  سرزمین  به  را 
دست ساخته های رسیده از آمریکا لوح ٣٥٠٠ 
ساله گیل گمش قرار دارد که قدیمی ترین اثر 
ادبی بر جای مانده محسوب می شود. این لوح 
اکدی  زبان  به  داستان گیل گمش  سفالی که 
باستان بر آن حک شده بعد از حدود سی سال 
دوباره به عراق بازگشت. این کتیبه یکی از 12 
سال  حفاری های  جریان  در  بود که  کتیبه  ای 
بانی پال  آشور  کتابخانه  ویرانه های  در   1853
سال  در  گیلگمش  حکاکی  لوح  شد.  کشف 
2003 در یک حراجی به قیمت 1.۷ میلیون دالر 
به یک موسسه آثار هنری و عتیقه آمریکایی 
در  نام »هابی البی« فروخته شد. سپس  به 
درآمد. نمایش  به  واشنگتن  شهر  در  موزه ای 

با تصویب قوانین جدید بین المللی برای مبارزه 
با قاچاق آثار تاریخی، ماموران ویژه آمریکا این 
لوح را در سپتامبر 201۹ از موزه ضبط کردند. در 
دادگاه  لوح گیل گمش،  پرونده  بررسی  پایان 
نیویورک دستور بازگرداندن این لوح را به عراق 
صادر کرد. در دهه  های گذشته بازگرداندن چنین 
آثار با ارزشی به سرزمین هایی که صاحبان اصلی 
آن  هستند ممکن نبود. دبیرکل یونسکو بازگشت 
پیروزی  را یک  عراق  به  مهم  تاریخی  اثر  این 
سرقت  با  دانست که  مقابل کسانی  در  بزرگ 
و قاچاق آثار تاریخی، منابع مالی تروریسم را 

تامین می کنند.

جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی منطقه
موزه ملی عراق که در دوران پیش از اشغال 
یکی از پنج موزه بزرگ تاریخی در جهان بود، 
بعد از بازسازی به زودی در مرکز بغداد دوباره 
هزاران  بازگشت  وجود  با  می شود.  بازگشایی 
قطعه باستانی ربوده شده به موزه، تالش برای 
بازیابی باقی میراث تاریخی عراق و جلوگیری از 

قاچاق اشیای تاریخی منطقه ادامه دارد.
در سفری که  عراق  فرهنگ  وزیر  ناظم  حسن 
داشت گفت تالش  های  ایران  به  سال گذشته 
منظور  این  به  رسیدن  برای  داخلی کشورش 
طور  به  باید  منطقه  کشورهای  نیست،  کافی 
مشترک دیواری در مقابل قاچاق اشیای تاریخی 
از امضای تفاهمنامه هایی با  او  تشکیل دهند. 
کشورهای همسایه خبر داد که از قاچاق آثار از 
مرزهای مشترک جلوگیری می  کند. حسن ناظم 
همچنین از تصویب قانون »جرم انگاری قاچاق 
باستانی، هنری و خرید و فروش آن ها«  آثار 
در عراق گفت. قانونی که امسال طبق آن حکمی 
سنگین برای جیم فیتون انگلیسی  صادر شد 
و نشان دهنده پا فشاری دولت عراق بر خواست 
منطقه  تاریخی  میراث  از  برای محافظت  خود 
اسپوتنیک   خبرگزاری  به  ناظم  حسن  است. 
یک  به  متعلق  تنها  تاریخی   آثار  این  گفت 
کشور نیستند بلکه میراث انسانی مشترک برای 

تمدن ها هستند. تمامی 

دادگاه عراق مرد انگلیسی را به جرم دزدیدن آثار باستانی به حبس محکوم کرد

دزدیناتمامازمیراثبینالنهرین

رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست خبر داد

دعوت از 10 هیات 
عالی رتبه به اجالس 
وزیران محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به برگزاری اجالس وزیران محیط زیست در 21 
تیرماه، گفت: ما میزبان 10 هیات عالی رتبه از 
کشورهای همسایه هستیم. به گزارش ایسنا، 
تلویزیونی درباره  برنامه  علی سالجقه در یک 
نتیجه سفر به کشورهای همسایه همچون عراق 
و سوریه برای بررسی موضوع گرد و خاک عنوان 
کرد: عربستان با مساحتی بالغ بر ۹0 میلیون 
به  است که  سطحی  بیشترین  دارای  هکتار 
عنوان منشا اصلی گرد و خاک بر کشور ما تاثیر 
می گذارد و پس از آن کشور عراق با مساحت 2۴ 
میلیون هکتار، سوریه ۴ میلیون هکتار، یمن، 
کویت و امارات در منطقه غرب آسیا، آسیای 
میانه، کشور را تحت تاثیر قرار می دهند و در 
شمال شرق کشور، ترکمنستان منشا اصلی گرد 
و غبار است. او ادامه داد: در پی دستور رئیس 
جمهوری ما به کشورهایی که منشا اصلی گرد 
به  از سفر  غبار هستند، سفر کردیم. هدف  و 
کشورهای عراق، سوریه و کویت ایجاد همگرایی و 
همسویی بود چرا که همه ما درد مشترکی داریم 
و مردم از یک مسئله مشترک رنج می برند و 
خوشبختانه این نشست ها دستاوردهای خوبی 
داشت. همزمان با این نشست ها، جلساتی با 
سفرای کشورهای همسایه به صورت دوجانبه 
تمام  سفرای  نشست  یک  قالب  در  هم  و 
اولویت  برگزار شد چرا که  کشورهای همسایه 
همسایه  با کشورهای  ارتباط  سیزدهم  دولت 
با کشورهای  دیپلماسی  خوشبختانه  و  است 
همسایه در همه زمینه های سیاسی، فرهنگی و 
محیط زیستی جوابگو است و ما اعتقاد داریم 
که دیپلماسی محیط زیستی می تواند پیش 
باشد.  سیاسی کشور  دیپلماسی  بر  درآمدی 
با  شده  انجام  رایزنی های  و  سفرها  ماحصل 
کشورهای همسایه و نشست سفرای 15 گانه 
به پیش درآمد اجالس 21 تیرماه بود.سالجقه 
افزود: در کنفرانس بین المللی که سال ۹6 برگزار 
شد حضور وزرا بسیار کمرنگ بود اما در اجالس 
21 تیرماه 1۴01 حدود هفت وزیر، دو معاون وزیر 
و در مجموع حدود  10 هیات عالی رتبه در تراز 
وزیران حضور خواهند داشت و بیش از شش 
سازمان بین المللی در این اجالس خواهند بود 
که ما میزبان آنها هستیم. او ادامه داد: برخی 
کنوانسیون ها همچون کنوانسیون کویت )راپمی( 
هم حضور دارند که در مالقات اخیر دستاوردهای 
این  در  شد که  این  بر  قرار  و  داشتیم  خوبی 
اجالس شرکت کنند و مسئوالن کنوانسیون ها نیز 
در این اجالس هستند. این اجالس برای اولین 
بار در تاریخ محیط زیستی کشور و با همگرایی 
بسیار باالیی در کشورها اتفاق افتاده و کشورها 
به این باور رسیده اند که باید در کنار یکدیگر قرار 
گیرند.سالجقه درباره گفت و گوهای انجام شده با 
ترکیه درباره سدسازی های صورت گرفته توضیح 
داد: گفت و گو با ترکیه بیشتر در قالب بحث های 
کارشناسی بود. شاید عدم حضور مطلوب ما در 
برخی از نشست های  بین المللی موجب شده 
است که گفتمان بین المللی و مرجعیت علمی 
در جهان با استناد به داده هایی که کشورهای 
دیگر همچون ترکیه ارائه می دهند، انجام شود 
و شاید اگر خودمان حضور مطلوبی داشتیم و 
داده های خود را ارائه می دادیم، شرایط بهتری 

فراهم می شد.

جیم فیتون تبعه 66 ساله انگلیسی در دادگاهی در بغداد و با حضور نمایندگانی از سفارت خانه  های انگلیس و آلمان، به جرم قاچاق آثار 
باستانی عراق به 15 سال زندان محکوم شد. در این دادگاه مرد آلمانی که همراه او بازداشت شده بود از اتهامات وارده تبرئه شد. زمستان 
گذشته گروهی پنج نفره از اتباع انگلیسی در  حالی  که دوازده قطعه از آثار تاریخی سفال و سرامیک عراق را همراه داشتند، در فرودگاه 
بغداد توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. سه نفر از آنها در همان ابتدا آزاد شدند ولی دو نفر دیگر در بند ماندند. بعد از پایان اشغال 
نظامی عراق و فروکش کردن آتش جنگ با نیروهای داعش، همینطور عادی  تر شدن شرایط مربوط به همه  گیری کرونا، باستان  شناسان 
و مسافران اروپائی دوباره راهی خاورمیانه شده  اند. در طول ناآرامی  های چند دهه اخیر عراق بخشی عظیم از میراث فرهنگی کشور به غارت 
رفت. دولت عراق در سال های اخیر توانسته هزاران قطعه آثار باستانی را باز پس بگیرد اما نگرانی برای میراث تاریخی کشور هنوز جدی 
است.  با توجه به سختگیری  های دولت در قبال سرقت آثار تاریخی، در روند رسیدگی به پرونده متهمان انگلیسی قاچاق آثار، نگرانی  ها 
برای صدور حکم اعدام برای دو نفر مرد اروپائی وجود داشت. به رغم تالش عمومی دولت انگلیس برای آزادی این دو، تنها یکی از آنها 

بعد از برگزاری دادگاه تبرئه شد.

موزه ملی عراق که در دوران پیش 
از اشغال یکی از پنج موزه بزرگ 

تاریخی در جهان بود، بعد از 
بازسازی به زودی در مرکز بغداد 

دوباره بازگشایی می شود. با وجود 
بازگشت هزاران قطعه باستانی 

ربوده شده به موزه، تالش برای 
بازیابی باقی میراث تاریخی عراق 

و جلوگیری از قاچاق اشیای 
تاریخی منطقه ادامه دارد
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فراخوانمزایدهاجاره

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه 
صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

               1401 /04 1401                مهلت دریافت اسناد فراخوان:      18/ /04 زمان انتشار در سایت :       15/
1401 /04 /29 1401                   زمان بازگشایی پاکت ها:             /04 مهلت ارسال پیشنهادات:  28/

 نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شركت كنندگان در مزايده مي بايست ضمانتنامه بانکی، معادل 5 درصد قيمت پایه را تهیه 
8.000.000 ریال یا همین مبالغ را به عنوان سپرده به حساب شماره 1001001121365 )شماره شبا IR 920610000001001001121365( بانك شهر شعبه 

خرم آباد واريز و رسيد آن در پاکت الف قرار داده، تحویل دبیرخانه شهرداری مرکزی گردد.
 اطالعات تماس و آدرس شهرداری : 33320011-066 – خیابان 17 شهریور- شهرداری خرم آباد- امور قراردادها

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسند مزایده 
)درصورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران 

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره )مرکز پشتیبانی و راهبری( 

روابطعمومیشهرداریخرمآباد41934-021 تماس حاصل نمایند.

مواعدزمانی:

ضمانتنامهشرکتدرمزایدهوآدرسواطالعاتتماسشهرداری

شرایطعمومیوتوضیحاتبرگزاریمزایدهشهرداری

شهرداری خرم آباد در نظر دارد فراخوان مزایده اجاره عرصه پارک کوی فلسطین با شماره مزایده به شرح ذیل را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

عرصهپارککویفلسطینجهتنصبوسایلبازیشهرداریخرمآباد

شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

5001005۷28000016اجاره عرصه پارک کوی فلسطین جهت نصب وسایل بازی1

تجدیدآگهیمزایده
اجارهپارکینگ-نوبتاول

تجدیدآگهیمزایده
اجارهمکانجهتراهاندازی
محیطبازیکودکان-نوبتاول

 1401 /2 /17 تاریخ   5 شماره  صورتجلسه  استناد  به  کیان  شهرداری 
  CNG جایگاه  جنب  پارکینگ  از  قسمتی  اجاره  به  اقدام  دارد  نظر  در 
طریق  از   ، سنگین  وسائط  پارکینگ  جهت  مربع  متر   2500 مساحت  به 
برگزاری مزایده کتبی بنماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت 

کسب اطالعات بیشتر به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

 1401 /2 /4 تاریخ   3 شماره  صورتجلسه  استناد  به  کیان  شهرداری 
مساحت  به  حصار  قزل  مجتمع  از  قسمتی  اجاره  به  اقدام  دارد  نظر  در 
برگزاری  از طریق   ، بازی کودکان  اندازی مکان  راه  600 متر مربع جهت 
مزایده کتبی بنماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت کسب 

اطالعات بیشتر به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

1-قیمت پایه کارشناسی جهت اجاره  ماهیانه 10/000/000 ریال   می باشد.
2-مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 6/000/000 ریال می باشد.

3-در صورت انصراف نفر اول تا سوم سپرده شرکت در مزایده آنها به 
ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد .

4-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
5-در صورت رضایت شهرداری از برنده مزایده پس از اتمام قرارداد با 
جلب نظر کارشناس اجاره ماهیانه تعیین و تا سه سال قابل تمدید 
است )الزم به ذکر است مبلغ اجاره برای هر سال با جلب نظر کارشناس 

تعیین می گردد(
6-سایر شرائط در اسناد مزایده درج گردیده است.

1- قیمت پایه کارشناسی جهت اجاره  ماهیانه 15/000/000 ریال   می باشد.
2- مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 9/000/000  ریال می باشد.

3- در صورت انصراف نفر اول تا سوم سپرده شرکت در مزایده آنها به ترتیب 
به نفع شهرداری ضبط می گردد .

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
5- در صورت رضایت شهرداری از برنده مزایده پس از اتمام قرارداد با جلب 
نظر کارشناس اجاره ماهیانه تعیین و تا سه سال دیگر قابل تمدید است)الزم 
به ذکر است مبلغ اجاره برای هر سال با جلب نظر کارشناس تعیین می گردد(
6- بازی هایی که برنده در مکان بازی تعبیه خواهد نمود می بایست مورد 

تایید شهرداری باشند
7-سایر شرائط در اسناد مزایده درج گردیده است. 

اسالمقاسمیشهرکی-شهردار اسالمقاسمیشهرکی-شهردار
شناسهآگهی1348685-شمارهمیمالف-1 شناسهآگهی1348686-شمارهمیمالف-1

شرائطمزایده: شرائطمزایده:

»سنگ روزتا« که یک سنگ 
گرانیتی سیاه است در حقیقت 
بخشی از یک تخته سنگ بزرگ تر 
محسوب می شود که مدت ها 
پیش از آن جدا شده است

خبر

نمایشگاهی برای سالگرد رمزگشایی »هیروگلیف«
آثار  مشهورترین  از  یکی  که  روزتا«  »سنگ 
اثر  شناخته شده ترین  شاید  و  جهان  باستانی 
نمایشگاه  سرسبد  است،  گل  بریتانیا«  »موزه 
جدیدی خواهد بود که به مناسبت گرامیداشت 
رمزگشایی خط »هیروگلیف« مصریان باستان 
برگزار می شود.به گزارش ایسنا و به نقل از نشنال، 
نام  باستان«  مصر  رمزگشایی  »هیروگلیف: 
نمایشگاهی است که در13 اوت آغاز می شود و 

در جریان آن بیش از 2۴0 اثر به نمایش گذاشته 
می شود. شماری از این آثار از مجموعه های ملی و 
بین المللی امانت گرفته شده اند و برخی نیز برای 
نخستین بار در معرض عموم به نمایش گذاشته 
می شوند.این نمایشگاه به مناسبت دویستمین 
سالگرد رمزگشایی هیروگلیف مصری توسط یک 

پژوهشگر فرانسوی برگزار می شود.
متن های روی »سنگ روزتا« به سه نوع سیستم 

نوشتاری مختلف شامل خط دموتیک مصری،  
شده اند.  نوشته  هیروگلیف  و  باستان  یونان 
پژوهشگران با کمک این اثر تاریخی موفق شدند 
نمادهای تصویری که بر روی شمار بسیار زیادی 
از آثار به جای مانده از مصر باستان حکاکی شده 

است را رمزگشایی کنند.
بیان  بریتانیا«  »موزه  مدیر  فیشر«  »هارتویگ 
کرد: »مصریان باستان برای نخستین بار در هزاره 

توانستند به طور مستقیم با ما سخن بگویند. 
ادراک ما از این تمدن شگفت انگیز که به لطف 
دروازه ای  شد،  محقق  )هیروگلیف(  رمزگشایی 
بی سابقه از مردم قدیم و نحوه زندگی آن ها را 
به روی ما گشود.«»سنگ روزتا« که یک سنگ 
گرانیتی سیاه است در حقیقت بخشی از یک 
که  می شود  محسوب  بزرگ تر  سنگ  تخته 
»سنگ  است.  شده  جدا  آن  از  پیش  مدت ها 
روزتا« در سال 1۷۹۹ در نزدیکی شهر باستانی 
»روزتا« واقع در »دلتای نیل« کشف شد. گفته 
می شود سربازان ارتش »ناپلئون« این اثر را در 

جریان لشکرکشی فرانسه به مصر کشف کرده اند.
به دنبال شکست »ناپلئون« در سال  1801 این 
سنگ بر اساس »معاهده اسکندریه« به مالکیت 
بریتانیا درمی آید. این سنگ در فوریه سال 1802 
به انگلستان منتقل شده و در جوالی همان سال 
اهدا  بریتانیا«  »موزه  به  توسط »جورج سوم« 
می شود.»توماس یانگ«، فیزیک دان بریتانیایی 
که به مصرشناسی نیز عالقه مند بود، مطالعه بر 
روی نوشته های روی »سنگ روزتا« را در سال 
181۴ آغاز کرد. او دریافت نمادهای بیضی شکل 

ضمیمه نام افراد سلطنتی هستند. 
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آیا پروانه برگ خوار بلوط 
ناجی زاگرس می  شود؟

جامعه و تصمیم سازان الزم است که درک کنند 
زاگرس ارزش های باالتری از تبدیل شدن به 
وقت  دارد.  پروتئین  تولید  قطب  و  چراگاه 
آن رسیده است که درک کنیم اگر چه هنوز 
معتقدیم زاگرس ۴0 درصد آب کشور را تامین 
می کند، اما همه این آب سهم سدها و لوله  های 
انتقال آب نیست و طبیعت زاگرس هم از آن 
سهم دارد. زاگرس اگرچه خاک حاصلخیزی 
دارد اما با پمپاژ آب از رودخانه ها و نهرها و 
زراعت در اراضی شیب دار، اکوسیستم بیش 
از پیش تخریب شده و خاک حاصلخیزش 
با اندک بارندگی فرسوده شده و از دسترس 
که  طبیعی  منابع  سازمان  می  شود.  خارج 
باید  است،  زاگرس  مدیریت  اصلی  متولی 
دست از ترویج باغبانی و زراعت در زاگرس 
کشیده و به رسالت جنگلبانی خود برگردد. 
کشت گیاهان دارویی و کاشت درختان باغی 
نه وظیفه سازمان منابع طبیعی است و نه با 
اکوسیستم جنگلی زاگرس سازگار است. بذل 
و بخشش از زاگرس برای کشاورزی، چنان 
زاگرس را رنجور کرده که با هر نسیمی به لرزه 
می  افتد. الزم است در مراکز علمی باور کنیم 
که بهره کشی سنتی از زاگرس دانش بومی 
نیست. زراعت در زیر اشکوب، دامپروری در 
اکوسیستم جنگلی و توجه بیشتر به گونه ها بر 
اساس خوش خوراکی برای دام، زغال گیری و 
قطع چوب و بسیاری از اشکال استفاده مردم 
محلی از زاگرس، نشانی از دانش ندارد و با 
مطلق  تضاد  در  اکوسیستم  پایداری  اصول 
بخش  و  پژوهشی  آموزشی،  مراکز  است. 
عجیبی  اصالحات  از  استفاده  بر  نباید  اجرا 
همچون مرتع مشجر یا اطالق آگروفارستری 
به عملیات زراعی دامپروری مخرب زاگرس 
ادامه دهند. الزم است بدانیم حیات نه تنها 
ساکنین این کوهستان، بلکه بخش اعظمی از 
مردمان دیگر مناطق این سرزمین به زاگرس 
و حیات زاگرس به بلوط وابسته است. امروز 
اگر پروانه برگ خوار طغیان کرده یا دیروز اگر 
زوال بلوط شروع شده است، همه را به طبیعت 
نسبت ندهیم. بهره کشی های مداوم، مدیریت 
اکوسیستم  به  نادرست  نگرش  و  اشتباه 
ارزشمند زاگرس، این عرصه حیاتی ارزشمند 
را به لبه پرتگاه کشانده است. حال که عموم 
جامعه خطر زوال این بوم سازگان را به درستی 
زاگرس  نجات  حس کرده است، الزم است 
و بلوطش تبدیل به یک دغدغه ملی شود. 
مردم بیشتر نگرانش باشند، رسانه اخبارش 
را پیگیری و منتشر کند، کارشناسان و فعاالن 
در کنار دو میلیون هکتار جنگل دارای منابع 
چوب در شمال، نگاهی هم به پنج میلیون 
هکتار جنگل دارای منابع آب در غرب کشور 
بیندازند. سازمان منابع طبیعی با رجعت به 
رسالت جنگلبانی تفکرات زراعی خود را کنار 
بگذارد و وظیفه خطیر دفاع از این جنگل ها 
انجام  به درستی  را  در مراجع تصمیم گیری 
دهد تا زاگرس قلک بخش کشاورزی نشود. 
نمایندگان مجلس و دولت در طرح ها، الیحه ها 
و برنامه های خود، مسایل محیط زیستی را 
مورد توجه قرار دهند و آگاه باشند که حیات 
زاگرس  بودن  زنده  گروه  در  سرزمین  این 
با  بلوط  برگ خوار سفید  پروانه  است. شاید 
تغییر نگاه ما ناجی بلوط شود. شاید هشداری 
باشد برای آغاز توقف پایان زاگرس. عدو شود 

سبب خیر اگر خدا خواهد.

1ادامه از صفحۀ
بهمن ایزدی، پیشکسوت محیط زیست در گفت وگو با »پیام ما« از دالیل وخامت حال جنگل های بلوط گفت 

تیشهبهریشهزاگرسزدهایم
دربرگیرندگی زیاد آفت در گستره زاگرس پیامد فشارهای  قبلی به این عرصه هاست

حمله پروانه برگ خوار سفید 
بلوط ، هشدار زاگرس به همگی 
به ویژه مدیران منابع پایه ایران 
است که تا دیرتر نشده حقوق 

پایمال شده عرصه های زاگرس 
را به آن برگردانند در غیر 

اینصورت اگر زاگرس بیمارتر از 
این شد و به سمت میرندگی 
رفت قطعا ما زودتر از زاگرس 

می میریم

حرف ما به مسئوالن این است 
که اگر سم نزنید هیچ درختی 

خشک نمی شود. اسم این 
آفت همراه آن است؛ برگخوار! 
این آفت درخت خوار نیست. 

در مناطقی که چند وقت 
پیش دچار این آفت شده بود 

مشاهده کردیم برگ های جدید 
روییده اند. اجازه دهید طبیعت 
کار خود را کند زیرا عالج این 
مشکل محلول پاشی نیست

| روزنامه نگار  |

| فاطمه باباخانی |

بزرگترین سدها و بیشترین 
سدها در این چند دهه در 
حوزه زاگرس ساخته شده، 
مهیب ترین انتقال های آب 

از سرچشمه شاخه ها در 
این منطقه بوده ضمن اینکه 

برداشت آب به وسیله با حفر 
چاه مجاز و غیرمجاز بی شمار 
موجب تهی شدن 80 درصد 

ذخیره گاه های آبی ما در زاگرس 
شده است

|  
ما

م 
پیا

  |

گرما، عامل تشدید 
خیزش گرد و خاک 

در خاورمیانه 
با وقوع توفان های گرد و  طی هفته های اخیر 
غبار بیمارستان ها و مراکز درمانی عراق افزایش 
موارد پذیرش بیماران را گزارش کرده  و هزاران 
بیمار با عالئم شدید تنفسی به این مراکز مراجعه 
ادارات  و  مدارس  فعالیت  همچنین  می کنند. 
تعطیل شده و پروازها متوقف می شوند.به گزارش 
ایسنا، بنیانگذار سازمان غیردولتی طبیعت عراق 
)Nature Iraq( در مصاحبه با موسسه تامسون 
 )Thomson Reuters Foundation( رویترز
گفت: نمی توان بدون سرفه کردن یا پوشاندن 
دهان در فضای باز راه رفت.عراق، سوریه، ایران 
با  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  سایر  و 
توفان های شن و گرد و غبار ناآشنا نیستند چرا 
که در ماه های گرم از ماه مه تا جوالی زمانی که 
بادهای شدید شمال غربی مقادیر زیادی گرد و 
غبار را در بخش هایی از منطقه حمل می کند، 
با این پدیده مواجه هستند. اما این روزها وقوع 
توفان ها زودتر آغاز شده و موارد آن نیز بیشتر 
شده است به گونه ای که وقوع چنین پدیده هایی 
بیشتر از یک یا دو بار در سال اتفاق افتاده و در 
منطقه وسیع تری گسترش می یابند.در حالیکه 
دولت ها برای مقابله با هجوم گرد و غبار تالش 
می کنند، کارشناسان محیط زیست و مقامات 
دولتی بر این باورند آنچه عامل پیشروی این 
تهدید است ترکیبی از تغییرات آب و هوایی و 
شیوه های ضعیف مدیریت آب است که در کنار 
هم باعث شده بیشتر خاک منطقه به شن و 

ماسه تبدیل شود.

در  زیست  محیط   پیشکسوت  ایزدی  بهمن 
پنج  ما« می گوید: حدود  »پیام  با  گفت وگو 
دهه است که طبیعت و این روزگار بر من منت 
گذاشته تا در نواحی مختلف زاگرس حضور 
داشته باشم و 1۷ سال کار بوم شناختی در آن 
انجام دهم. زاگرس ذخیره گاه ۴0 درصد آب 
تجدیدپذیر و باکیفیت کشور و تامین کننده 
معیشت پایدار 11 استان در مناطق مختلف 

خود است. 
او با اشاره به اینکه این روزها شاهد طغیان 
پروانه برگخوار سفید بلوط در مناطق جنگلی 
و  کهگیلویه  استان های  در  زاگرس  پرتراکم 
بویراحمد، فارس و بخشی از نواحی جنگلی 
هستیم،  خوزستان  استان  شرقی  جنوب 
می افزاید:  هجوم و دربرگیرندگی این آفت 
در گستره زاگرس پیامد فشارهای  قبلی به 
را  حضورش  پروانه  این  عرصه هاست.  این 
ابتدا سال 1351 در کرمانشاه و استان فارس 
نشان داد و بعد چندین نوبت در گستره های 
محدودی ظاهر شد،  بعد از  سال ها در همین 
نگاه  شاهدیم.  را  آن  طغیان  بحرانی  مناطق 
گذرا به کارنامه ارتباط ما در این 5 -6 دهه 
با مواهب طبیعی زاگرس نشان می دهد که 
اکولوژیک  و   هیدرولوژیک  طبیعی  نظام  در 
ما  داشته ایم.  نابجا  دخالت های  زاگرس 
ایجاد  حوزه  در  اجتماعی  نظام  در  حتی 
قربانی  را  زاگرس  و  بردیم  دست  معیشت 
بزرگترین  کرده ایم.   خود  خودخواهی های 
دهه  چند  این  در  سدها  بیشترین  و  سدها 
مهیب ترین  شده،  ساخته  زاگرس  حوزه  در 
در  شاخه ها  سرچشمه  از  آب  انتقال های 
این منطقه بوده ضمن اینکه برداشت آب به 
وسیله با حفر چاه مجاز و غیرمجاز بی شمار 
ذخیره گاه های  درصد   80 تهی شدن  موجب 

زاگرس شده است. در  ما  آبی 
ایزدی ادامه می دهد: ما نظام ژئومورفولوژی 
جریانات  مرور  و  عبور  طبیعی  شرایط  که 
و  معدن کاوی  با  می کند  کنترل  را  هوایی 
کشیدن  نظیر  عمرانی  برنامه های  توسعه 
انتقال آب، گاز،   برای  جاده های غیرضروری 
مخابرات، نفت و برق را از بین برده ایم. انتظار 
هم داریم با این همه دست درازی به زاگرس 
پیکرش  و  جان  بر  که  متعدد  زخم های  و 
نیفتد  روزها  این  میرنده  اتفاقات  زده ایم،  
فراهم  آفت  این  طغیان  و  حضور  زمینه  و 
بلوط  سفید  برگخوار  پروانه  حضور  نشود. 
خود به خود ایجاد نشده است و پیامدهای 
دخالت های نابجای انسانی در چرخه طبیعی 
از ظرفیت  آن است. چرای بی رویه و بیش 
ایجاد   و  گسیخته  لجام  کشاورزی  مرتع،  
توان   ، با کاربری های مختلف  نابجا  بناهای 
اکولوژیک زیرُاشکوب ها را از بین برده است.  
به طوری که با کمی دقت مشاهده می کنیم 
که در برخی مناطق درختان بلوط چندین صد 
و خانه  معابر   زمین های مزروعی،  در  ساله 
مردم وجود دارد که نشانگر تخریب عرصه ها 
و تغییر کاربری اراضی جنگلی است. ما هر 

به  اشتغال  ایجاد  برای  با رشد جمعیت  روز 
نحوی از انحاء تیشه به ریشه زاگرس زده  و 
مسائل معیشتی مردم را به شکل مستقیم 
به برداشت از ذخایر و منابع حیاتی زاگرس 

داده ایم. ربط 
دخالت های  است  معتقد  ایزدی  بهمن 
مختلف  زدن های  آتش   با  زاگرس  در  نابجا 
رویشگاه ها، از بین بردن شرایط مرطوب در 
طبیعت  حقابه  تاراج  کنار  در  جنگل ها  حوزه 
باعث کاهش ریزش نزوالت جوی شده است. 
دخالت  این  می گوید:   زمینه  همین  در  او 
تغییر  هوایی  جریانات  نظام  می شود  باعث 
کند و سپر حفاظتی زاگرس در اکوتون های 
زاگرس  غرب  جنوب  و  جنوب  مرزها (  ) بوم 
چهارمحال  خوزستان،  استان های  در  یعنی 
فارس  و  بویراحمد  و  بختیاری، کهگیلویه  و 
ضعیف شده و به تبع آن هوای گرم سودانی 
در  غلبه کند.  زاگرس  حوزه  بر  عربستانی  و 
ناحیه های  بیوم  به  فشارها  سایر  کنارآن 
و  زغال گیری  چوب،  قاچاق  نظیر  زاگرس 
مراکز  توسعه  و  توسعه شهرک های صنعتی 
و.... موجب  در دل جنگل  متعدد  اجتماعی 
و  زاگرس  در  کاهش میزان رطوبت متعادل 
در برون داد آن ، باعث سیر قهقرایی ریزش 
دمای حدود  لذا  تسهیل شد.  نزوالت جوی 
50 درجه این روزهای زاگرس به خاطر همین 
است که  شدت خشکی  نابجا  دخالت های 
از  رطوبت  تنزل  باعث  و  را مضاعف  زاگرس 
به طور فاحش  زاگرس  رویشگاه های  سطح 

است. شده 

پیام زاگرس را بشنوید
بلوط،  سفید  برگ خوار  پروانه  حمله   
مدیران  ویژه  به  همگی  به  زاگرس  هشدار 
نشده  دیرتر  تا  که  است  ایران  پایه  منابع 
حقوق پایمال شده عرصه های زاگرس را به 
زاگرس  اگر  اینصورت  غیر  در  برگردانند  آن 
میرندگی  سمت  به  و  شد  این  از  بیمارتر 
رفت قطعا ما زودتر از زاگرس خواهیم مرد. 
طغیان،  حضور این پروانه برگخوار زنگ خطر 
اینکه حواس  مان  برای  است.  ما  به  زاگرس 
این  از  می زنیم،  خود  ریشه  به  تیشه  باشد 
مقطعی  نابخردانه  کارهای  از  دست  باید  رو 
زاگرس  در  متاسفانه  برداریم.  احساسی  و 
روان آب ها را به سمت مزارع و زیرُاشکوب ها 
برده اند و در بسیاری از مناطق برای کشت 
محصوالت پر آب بر مثل برنج کاری، چاه های 
از زمین  با کشیدن رطوبت  و  زده ایم  متعدد 
باعث  نابخردانه  کشاورزی  به  اختصاص  و 
شده ایم در جنگل خط تراز رطوبت الیه های 
زیرسطحی خاک که در واقع آب مورد نیاز را 
می کند  فراهم  رویشگاه ها  و  جنگل ها  برای 
دچار افت منفی شود و همین امر ضعف و 
داشته  دنبال  به  را  جنگلی  درختان  بیماری 
باشد. زمانی که درخت آوند فعال و مرطوب 
آفت  هرگونه  پذیرش  مستعد  باشد  نداشته 
می گردد و میزبانی برای هجوم انواع آفت ها 

مثل پروانه برگخوار خواهد بود. ایزدی پس 
از بیان این جمالت به سراغ برشمردن برخی 
»عالوه  می رود:  هم  زاگرس  تخریب  دالیل 
زیراشکوب،  زمین های  تخریب  و  تصرف  بر 
برداشت و خارج کردن کودبرگ ها که مغذی 
را فراهم می کنند توسط برخی  برای درخت 
سودجویان انجام می شود و دستگاه متولی 
در قبال آنها اقدامی بایسته ای و بازدارنده ای 
از  نمی کند.  چرای مفرط و بی رویه و فراتر 
ظرفیت مراتع زیراشکوب ها و انجام عملیات 
شده  موجب  گسیخته  لجام  کشاورزی 
از  عالی  مواد  بیولوژیک  تجزیه  شرایط  تا 
ضمن  شود  ضعیف تر  خاک  و  رفته  دست 
اینکه شخم هر ساله زیراشکوب که به دلیل 
تصاحب و تملک انجام می شود در کنار دام 

از بین می برد.«  را  آلی  مواد 
به گفته این پیشکسوت محیط زیست عامل 
صورت  به  و  نمی آید  چشم  به  دیگری  که 
از  بدتر  خاموش و خزنده چند سالی است 
آفت پروانه عمل می کند بیماری زغالی است. 
او اضافه می کند:  بیماری زغالی به واسطه 
تعادل  رفتن  بین  از  و  خاک  شدن  ضعیف 
زیراشکوب ها و باال رفتن دمای سطح خاک 
افت  کنار  در  عرصه  رطوبت  رفتن  بین  از  با 
تراز رطوبت زیرسطحی که حیات ریشه های 
افتاده  اتفاق  است،   وابسته  آنها  به  درختان 
است. این بیماری بسیار کشنده تر از پروانه 
برگ خوار سفید بلوط است زیرا این آفت در 
آنها تا حدود  ارتفاع  مناطق پست و گرم که 
در  می شود  دیده  است  متر   1200 تا   1000
حالی که بیماری زغالی در ارتفاعات زاگرس 

می شود.  مشاهده 

یک قدم غافل شدم
یک عمر راهم دور شد

شان  تاج  یا  مرده اند  در خت ها  زاگرس  در 
 ۷00 تا   600 درخت های  است.  شده  خشک 
جا  در  رسانده  فایده  زیستمندان  به  ساله که 
زاگرس  بخواهیم  اگر  است.  شده  خشک 
را  زیستی  استمرار  شرایط  و  دهیم  نجات  را 
کنیم،  کمی درنگ  باید  کنیم  پایدار  ایران  در 
از  برداشت مان  و  به کارنامه مان  و  بایستیم  
ذخایر سرزمینی که باید مثل چشم مان از آنها 
چند  این  در  کنیم.  نگاه  می کردیم،  حفاظت 
دهه دست دامدار را باز گذاشته ایم تا بیش از 
ظرفیت مرتع گوسفند چرا دهند. استدالل ما 
این بوده که اشتغال  ایجاد کرده ایم،  در حالی 
که ما به او و مردم ایران با این مدیریت غلط 
به  تنها  نه  خالص  تیر  این  خیانت کرده ایم. 
ایران و  به تمام  بلکه  معیشت جوامع محلی 
ارزش های طبیعی مان است.کار ما مصداق این 
بیت است: »راه را از چاه در هر لحظه ای باید 
شناخت/یک قدم غافل شدم،  یک عمر راهم 
دور شد«. ایزدی با بیان این مطلب می گوید:  
با  بازگشت است. ما  راهی که می رویم بدون 
مدیریت ناصحیح منابع پایه و برداشت بی رویه 
از منابع آب و خاک،  بحران امروز را به وجود 

آورده ایم. متاسفانه  درباره برخورد با جریاناتی 
با آتش زدن زاگرس در پی مقاصد شوم  که 
خود بودند و باعث خشکیدگی این عرصه ها، 
جوی،  نزوالت  ریزش  تعادل  خوردن  هم  به 
و  زغالی  بیماری  طغیان  و  خشکیدگی خاک 
نکرده ایم.   قبولی  قابل  شدند کار  پروانه  آفت 
از  هکتار  هزار   100 از  بیش  گذشته  سال 
سوخت  زاگرس  در  ما  جنگلی  رویشگاه های 
اعالم کرد  ذیربط  اما مسئول  و خاکستر شد 
13 هزار هکتار از بین رفته که برای جبران آن 
نهال کاری کرده اند در حالی که  در استان فارس 
مدیرکل در گفت وگویی بیان کرده بود 32 هزار 
هکتار تنها در این استان دچار سوختگی شده 
است.او با اشاره به سفر رئیس سازمان منابع 
طبیعی و  رئیس مجلس شورای اسالمی به 
می کند:  اضافه  آفت  این  درگیر  استان های 
نوبخت سرپرست سازمان  آقای  آرزو می کنم 
منابع طبیعی یادشان نرود برای نجات عناصر 
اصلی حیات و منابع طبیعی پایه مان چه قولی 
و  مردم  مشارکت  با  نرود  یادشان  داده اند. 
همراه شدن تشکل های جدی و فعال در حوزه 
محیط زیست می توانند بر این مشکالت فائق 
بیایند. در این سفر سه عدد برای عرصه های 
درگیر آفت پروانه برگ خوار سفید بلوط مطرح 
شد که شامل 22، ۴2 و 60 هزار هکتار است. 
 50 حدود  می دهد  نشان  میدانی  بازدیدهای 
هزار هکتار از جنگل های زاگرس ما در استان 
های کهگیلویه و بویراحمد و فارس دچار آفت 

است. شده 

سم نزنید هیچ درختی 
خشک نمی شود

بی تی  از  استفاده  به  نسبت  ایزدی  بهمن 

و  داده  هشدار  آفت  این  با  مقابله  برای 
سازمان  سرپرست  نوبخت  آقای  می افزاید: 
منابع طبیعی در این سفر اشاره کرد که در 
کهگیلویه و بویراحمد  هم در سال های قبل 
و  هم در ماه های اخیر در مناطق آفت زده 
منابع  متولی  است.  شده  پاشیده  بی تی 
هزار   1۴ که  کرده  اضافه  همچنین  طبیعی 
هکتار در  کهگیلویه، 6 هزار هکتار در فارس 
و  در 1500 هکتار در خوزستان محلول پاشی 
شده و اعتباری به میزان 168 میلیارد ریال 
این گفته  است.  یافته  اختصاص  آن  برای 
بدون  دنیا  در  جا  هیچ  است که   حالی  در 
محیطی  زیست  اثرات  دقیق  ارزیابی های 
این محلول ها،  از آن برای گستره های وسیع 
نمی شود.  استفاده   شده اند  آفت  دچار  که 
این محلول برای مزارع کوچک و گلخانه ها و 
مناطق کشاورزی  طراحی شده و کاربرد آن 
در  جنگل سبب مرگ و میر سایر پروانه ها و 
شب پره ها که از عوامل مهم گرده افشانی اند، 
غیر  طور  به  عامل  همین  می شود.  نیز 
طبیعی  دشمنان  های  جمعیت  مستقیم 
محلول  از  باید  لذا  میدهد.  را کاهش  آفت 
پاشی برای رفع آفت پروانه برگ خوار سفید 
بلوط جلوگیری شود. زیرا جنگل با از دست 
دادن حشرات مفید برای طغیان پروانه در 
حرف  می شود.  آسیب پذیرتر  آتی  سال های 
ما به مسئوالن این است که اگر سم نزنید 
این  اسم  نمی شود.  خشک  درختی  هیچ 
آفت  این  برگخوار!  است؛  آن  همراه  آفت 
درخت خوار نیست. در مناطقی که چند وقت 
مشاهده  بود  شده  آفت  این  دچار  پیش 
اجازه  روییده اند.  جدید  برگ های  کردیم 
دهید طبیعت کار خود را کند زیرا عالج این 

نیست. پاشی  محلول  مشکل 
نباید  که  می کند  یادآوری  ایزدی 
این  با  مدت  مقابله کوتاه  به  سیاستگذاران 
میان مدت   مقابله  »برای  کنند:  توجه  آفت 
با  متخصصانی که  با  مشورت  با  است  الزم 
پی  در  اند،  تحصیل کرده  این کشور  هزینه 
روش  و  باشیم  طبیعی  دشمنان  شناسایی 
های کم خطرتری مثل استفاده از فرومون 
با  همچنین   بگیریم.  پیش  در  را  پروانه 
در طبیعت، می توان  انتشار سموم  از  پرهیز 
شرایط را برای بندپایان فراهم کرد که بتوانند 
برنامه  کنند.  مهیا  خوبی  به  را  خود  نقش 
بلندمدت هم به این موضوع مربوط می شود 
به  را  اکولوژیک  تعادالت  کنیم  تالش  که 
ویژه در مناطق بحرانی به زاگرس برگردانیم. 
این  پایداری  و  ثبات  حفظ  برای  باید  ما 
اقدام  از هر گونه  و   کوهستان تالش کرده 

کنیم.« خودداری  احساسی  و  آنی 

جلوی توسعه کشاورزی گرفته شود
باید  و  کرده ایم  بیمار  را  زاگرس  ما 
ممنوعیت  برنامه  برگردانیم.  را  حقابه اش 
اجرا  باید  است که  برنامه هایی  دیگر  از  چرا 
کرده و در آن جدی باشیم. مسئوالن از 168 
میلیارد و سایر اعتبارات برای سم پاشی خبر 
را  پول  این  است که  این  ما  داده اند. حرف 
دهید  اختصاص  بلندمدت  برنامه های  برای 
این  بیان  با  ایزدی  قرق کنید.  را  مناطق  و 
مطلب ادامه می دهد: سازمان منابع طبیعی 
باید توجه داشته باشند که   و سیاستگذاران 
زاگرس  به خاطر مدیریت نابجا و فشارهای 
این رو الزم  از  بیمار شده،  محیطی سنگین 
است  به این منطقه تنفس دهیم و اعتبارات 
برای  نبریم.   بین  از  بیهوده  برای کارهای  را 
داشته  توازن  زاگرس  بلندمدت  در  اینکه 
باشد  چاره ای نداریم جز آنکه تاراج منابع 
ایجاد  جلوی  کنیم.  متوقف  را  زاگرس  آبی 
تغییر  متعدد،  گسترش کشاورزی،   سدهای 
در  کشاورزی  و  بی رویه   کاربری،چرای 

شود. باید گرفته  جنگلی  عرصه های 

ما چه کرده ایم با زاگرس؟ این چه مدیریتی است که در پیش گرفته ایم؟ چرا چشمان خود را به تمام واقعیت های موجودی که 
در پیرامون ماست بسته ایم، و به عوارض نابجایی که در طبیعت  به جا می گذاریم و بحران های محیط  زیستی  آنها تا این حد 
بی توجهیم؟ بی محابا مواهب زاگرس و ارزش هایی که در دل آن نهفته است را تخریب می کنیم.  این کوهستان نیمی  از جمعیت 
کشور را  آبرسانی  و تسهیالتی را برای معیشت ساکنانش از شمال غرب ایران  گرفته تا جنوب غرب و تنگه هرمز تامین می کند. 
ببینید آتش سوزی های  نگاه کنید و  به چند سال گذشته  تاراج کرده و بعد می گوییم چرا آفت  آمده؟  را  ما ارزش های زاگرس 
سریالی چطور هزاران هکتار از زاگرس را از چنگ ما درآورد، در عوض بخش های  متولی  با شعار و نمایش  با این بحران مواجه 
شدند.  اگر ایستادگی جانی و مالی مردم و تشکل های محیط زیستی و اندیشمندانی که به فکر آبادانی ایران عزیزند  نبود گستره 
آتش سوزی های بسیار بیشتر هم می شد. مردم 14 شهید برای جلوگیری از این آتش ها دادند و متولی خم به ابرو نیاورد. یک 
برنامه عملی درست انجام نداد و تا االن عوامل مخرب به مردم معرفی نشده اند. بهمن ایزدی با بیان این مطالب اضافه می کند: 

»زاگرس جان و نفس ایران است«.
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

 به گفته معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه 
و بودجه استان اصفهان "مهاجرت معکوس" که 
دولت های مختلف به دنبال راهکارهایی برای 
عملیاتی کردن آن بودند  و در نهایت موفق به 
اجرای آن نشدند، امروز با افزایش قیمت ها و 
به یک  اصفهان  تبدیل  و  گران شدن مسکن  
شهر گران، عملیاتی شد و مهاجرت روستاییان از 
شهر اصفهان به زادگاه خویش و حتی مهاجرت 
شهرنشین های اصفهان به شهرهای اطراف و 
ارزان قیمت از جمله "فالورجان" شکل گرفت.

به گزارش ایرنا، آلودگی هوا، فرونشست زمین، 
خشکسالی و بحران آب از دیگر دالیل مهاجرت 
از اصفهان از سوی مسئوالن امر مطرح می شود. 
در همین پیوند باید گفت، روند افزایشی مهاجرت 
در اصفهان موضوع تایید شده از سوی مسئوالن 
نظرات  دالیل  اولویت بندی  در  چه  اگر  است؛ 
متفاوتی ارائه شد اما همگی بر اینکه هنوز به رشد 

منفی نرسیدیم، اتفاق نظر دارند.
بر اساس آخرین سرشماری در سال ۹5،  سهم 
مهاجران جابجا شده در استان اصفهان نسبت به 
کل کشور در دوره زمانی ۹5-13۹0 نسبت به دوره 
قبل)5 ساله گذشته( اندکی افزایش داشته است 

و از 6.8 درصد به ۷.0 درصد رسیده است.
سرشماری  این  اساس  بر  اصفهان   همچنین 
طی سال های 85 تا ۹0 و ۹0 تا ۹5 مهاجرپذیر 
بوده است اما این روند از سال ۹6 تا 1۴01 روند 
معکوس گرفته و بیشتر روستائیان که طی این 
خویش  زادگاه  به  بودند  آمده  شهر  به  سال ها 
بازگشته اند. اما در این میان برخی کارشناسان 

عمده ترین  دلیل این جریان معکوس را گرانی 
مسکن مطرح کرده اند.

و  آمار  معاون  لعلی  محمدرضا  پیوند  این  در 
اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان در 
گفت گو با ایرنا، افزایش قیمت مسکن در شهرها 
را دلیل پیدایش مهاجرت معکوس به روستاها 
دانست و گفت: قطع به یقین داده های آماری 
سال 1۴00 متفاوت از ۹5 است و داده جدیدی در 
اختیار نداریم که این خود، یک چالش است و بر 
اساس مصوبه قانون سال ۷6 هرآنکس که محل 
زندگی خود را تغییر داد باید ظرف یک هفته تا 10 
روز تغییر وضعیت خود را به ثبت احوال آن شهر 
یا روستا اعالم کند اما این موضوع الزام اجرایی 
ندارد و  در صورت عدم تمکین، ابزار تنبیه ای در 

نظر گرفته نشده است.
موانع  را  مهاجرت  بحث  در  اصلی  چالش  او 
متولی  که  کرد  ذکر  آماری  ومحدودیت های 
مشخصی برای رصد آمارهای مهاجرت وجود 
ندارد، و گفت: آنچه مبرهن است "فرونشست 
نقش  اصفهان  از  مهاجرت  در  چه  اگر  زمین" 
این  در  زیرا که  نیست  اصلی  دلیل  اما  دارد 
"فرونشست  و  است  شده  بزرگنمایی  مساله 
که  است  موضوعی  یک  اصفهان  در  زمین" 
روند  شاهد  چند  هر  دارد  ساله   50 سابقه 

هستیم. آبخوان ها  شدن  خشک 

روند مهاجرت از اصفهان 
منفی نیست

لعلی در ادامه افزود : خروج سرمایه از اصفهان 

به دلیل "خشکسالی" یکی از دالیل است اما بر 
مجلس  پژوهش های  مرکز  تحقیقات  اساس 
عمده دلیل خروج سرمایه گذاران از اصفهان به 
و  اعطای مجوز"  در  دیگر شهرها "سخت گیرها 
"مالیات های سنگین" و فضای سنگین کسب 

و کار است.
نپذیرفت و  را  از سکنه  او خالی شدن اصفهان 
یادآور شد : امروزه شاهد دو پدیده سکونت دائم و 
غیر دائم هستیم؛  به این صورت که محل زندگی 
فرد در شهر دیگری است و به اصفهان در حال 

رفت و آمد است.
معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه 

روند  با گرانی ها  اینکه  اعالم  با  اصفهان  استان 
مهاجرت معکوس از شهر به روستا را تسریع شد، 
گفت: طرحی که سال ها امکانپذیر نبود، امروزه با 
اشتغالزایی در روستاها و ایجاد طرح بوم گردی 
موفق به اجرای آن شدیم. اگر چه روند مهاجرت 
از اصفهان افزایشی شده است اما شاهد منفی 
شدن نرخ رشد جمعیت در استان  یا پدیده خالی 

شدن از سکنه نشدیم.
او با اشاره به اینکه اگر نرخ خالص خارج شده از 
استان اصفهان را از جمعیت وارد شده کسر کنیم 
مشاهده می کنیم هم در سال ۹0 و ۹5 مثبت 
بوده است، اضافه کرد: باید هرم سنی جمعیت 
تعداد  میزان  به  این صورت که  به  نگه داریم  را 
خروجی افراد، افزایش زاد و ولد داشته باشیم که 
طی این سالها رقم 1.۷ به 1.5 رسیده و هنوز هم 
باالی عدد 1 است که اگر به زیر عدد یک برسد، 

رشد منفی را نشان می دهد.
لعلی ادامه داد: اگر میزان مهاجرت از استان را  
به نسبت میزان مرگ و میر و زاد و ولد در نظر 

بگیریم بسیار ناچیز بوده است.

افزایش  روند  مهاجرت داخلی 
از اصفهان باید تحت کنترل قرار بگیرد 

و  اجتماعی  امور  کل  مدیر  اما  ارتباط  این  در 
ایرنا  گفت:   به  اصفهان  استانداری  فرهنگی  
اصفهان  از  داخلی  مهاجرت  روند  افزایش 
و  سیاستگذاران  داخلی  کنترل  تحت  باید 
مسعود  بگیرد.  قرار  استان  تصمیم گیران 
مهدویان فر  اظهارداشت: مهاجرت داخلی یک  
توجه  آن   به  باید  است که   اجتماعی  امر 
کنیم  و علل شکل گیری آن و روند این پدیده 

دهیم.  قرار  بررسی  مورد  را  اجتماعی 
به  اصفهان  از  داخلی  مهاجرت  تسریع  او 
از  استان  شدن  خالی  را  دیگر  استان های 
امروز  افزود:  و  خواند  اجتماعی  سرمایه های 
شاهد رفتن نخبگان علمی، اقتصادی، فرهنگی 
هستیم،  شهرها  دیگر  به  اصفهان  از  هنری  و 
سرمایه های اجتماعی که نماد استان اصفهان 

 . هستند
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی  استانداری 
انجام یک کار پژوهشی در خصوص  اصفهان 
با ظرفیت دانشگاه ها  تغییر جمعیت اصفهان 
را یک ضرورت دانست و گفت: در این زمینه 
که اصفهانی ها بیشتر در چه شهرستانهای یا چه 
معیارهایی مهاجرت می کنند و بیشترین دلیل 
مهاجرت آنها از اصفهان چیست و اکثر مهاجرین 
به اصفهان از چه اقوام و استان هایی هستند و 
این تغییر بافت جمعیت استان چه تاثیری در 
از شاخصه های یک  دارد،  تغییر فرهنگ مردم 

است.  پژوهش 
در  استان،  از  داخلی  روند مهاجرت  افزایش  او 
آینده نزدیک اصفهان را با چالش جدی مواجه 
می کند، ادامه داد: تحلیل سرمایه های اجتماعی 
در درازمدت باعث از بین رفتن اعتماد عمومی و 
کم شدن مشارکت مردم در  حل مسائل و کاهش 

توانمندی استان می شود. 
احساس  از  جلوگیری  داد:  ادامه  مهدویان فر 
جامعه  به ویژه  و   اصفهان  مردم  در  ناامیدی 
سرمایه  به عنوان  آنها  نگهداشت  و  نخبگان 
های اجتماعی باید در یک ساز و کار اجتماعی 

شود.  سیاستگذاری 
اندیشیده و  تدابیر الزم  باید  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه هایی در راستای امید آفرینی برای مردم 
مسائل  حل  گفت:   ، شود  اندیشیده  اصفهان 
کالن اصفهان از جمله آب تنها بدست نخبگان 

است. امکان پذیر 

خالی شدن اصفهان از سکنه 
در 2 نسل پیاپی امکان پذیر است

جغرافیای  استاد  شفقی  سیروس  همچنین  
شهری دانشگاه اصفهان در گفت گو با ایرنا  گرانی 
و  دانست؛  مهاجرت معکوس  افزایش  دلیل  را 
های  نسبت شهرستان  به  اصفهان  گفت: شهر 
کوچک و اطراف، شهر گرانی است و برای اجاره 
ملک و خرید  باید هزینه بیشتری پرداخت کرد و 
همین مسئله باعث کوچ مردم  به آبادی و اطراف 
خانه ها  دارای  که  است  شده  فالورجان  مانند 

وزمین ارزان تر است.
او آلودگی هوا را دیگر دلیل مهاجرت از اصفهانی 
اخیر  سالهای  در  داشت:  بیان  و  دانست 
به  از جمعیت اصفهان  شاهد مهاجرت بخشی 
حاشیه های استان از جمله فالورجان و دورتر از 

هوا هستیم. آلودگی  از  فرار  علت  به  آن 
شفقی گفت: استنباط ما بر این است که اصفهان 
بخاطر مشکالتی که دارد خالی از سکنه می شود 

اما یکی تا دو نسل به طول می انجامد.
او گفت: هم اکنون شاهد سکونت مهاجران از 
استان های  و  بختیاری  استان های چهارمحال و 
دیگر در اصفهان هستیم که این جابجایی سکونت 
در استان و مهاجرت اصفهانی ها  به دیگر شهرها با 
سرعت امکانپذیر نیست و با یک روند آرام شاهد 

این جابجایی خواهیم بود.
استاد جغرافیا شهری دانشگاه اصفهان  گفت: 
طی سه دهه گذشته شاهد سکونت مهاجرین از 
اطراف به حاشیه شهر و بافت قدیمی اصفهان 
مثل جویباره بودیم که هسته و مرکز بافت سنتی 
اصفهان است و نسل در نسل با فرهنگ اصفهانی 
زندگی کرده اند و امروزه با مشکالت عدیده ای در 

این قسمت مواجه هستیم.

آیا اصفهان دیگر شهری مهاجرپذیر نیست؟

سکونتغیردائمپدیدهاینودراصفهان

مترو به شمال 
و غرب تهران می رسد

مورد  در  تهران  متروی   10 خط  مجری 
و  ارائه کرد  توضیحاتی  خط  این  جزئیات 
این خط  نیاز  مورد  اعتبارات  برآورد  گفت: 
مترو بر پایه سال مالی امسال، 5۴ هزار 

است. تومان  میلیارد 
در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  یوسفی  محمود 
که  تهران  متروی   10 خط  جزئیات  مورد 
جاری  هفته  در  تهران  شهردار  به گفته  بنا 
شود،  آغاز  آن  اجرایی  عملیات  است  قرار 
۴3کیلومتر  طول  به  مترو   10 خط  گفت: 
از  که  است  شده  طراحی  35ایستگاه  با 
فلکه چهارم تهرانپارس آغاز و با طی کردن 
به  نهایتا  و...  چمران  صدر،  بزرگراه  مسیر 

می رسد. وردآورد 
وی با بیان اینکه این خط مترو یک مسیر 
شرقی_غربی است که شمال تهران را نیز 
می دهد،  پوشش  خود  حرکت  مسیر  در 
افزود: این اولین خط مترو خواهد بود که 
از عدم توسعه  را که  محالت شمال تهران 
دهد  پوشش  برند،  می  رنج  مترو  خطوط 
صورت  ریزی های  برنامه  براساس  که 
در  داریم  نظر  در  نخست   فاز  در  گرفته 
ایستگاه   10 با  را  خط  5ساله،  برنامه  یک 
به بهره برداری رسانده و مابقی ایستگاه ها  
رسانی  خدمت  چرخه  وارد  مرور  به  نیز 

شد. خواهد 
مجری خط 10 متروی تهران با بیان اینکه 
پایه  بر  مترو  نیاز  مورد  اعتبارات  برآورد 
تومان  میلیارد  5۴هزار   ،1۴01 مالی  سال 
ساخت  مالی  تأمین  عمده  گفت:  است، 
بود. خواهد  تهاتر  طریق  از  مترو   10 خط 

یوسفی با تاکید بر اینکه در ابتدا قرار بود 
خط  این  از  بخشی  تنها  خاتم  قرارگاه  که 
مترو را بسازد اما بنا به تدبیر شهردار تهران 
رایزنی صورت گرفته، مقرر شده که کل  و 
خط یعنی ۴3کیلومتر توسط قرارگاه خاتم 
دستگاه  ورود  شفت  افزود:  شود،  ساخته 
دریاچه  ایستگاه  محدود  در  "تی.بی.ام" 
ریزی های  برنامه  اساس  بر  و  حفر شده 
فاز  دو  در  مترو  خط  این  گرفته  صورت 
رسید  خواهد  برداری  بهره  به  و  ساخته 
ایستگاه  از  20.5 کیلومتر  اول  فاز  در  که 
به  ایستگاه   5 با  میدان کتاب  تا  وردآورد 
نام های وردآورد، دریاچه، اتریش، کوهسار 

بود. خواهد  میدان کتاب  و 
و  ساخت  از  یک  فاز  کرد:  تصریح  وی 
میدان  از  مترو   10 خط  از  برداری  بهره 
20.5کیلومتر  طول  به  وردآورد  تا  کتاب 
12ایستگاه  و  برداری  بهره  ایستگاه  با5 
عبوری  خواهد بود که مدت اجرای ۴سال 
تخمین زده شده و فاز دوم از میدان کتاب 
 5 با  22.5کیلومتر  طول  به  تهرانپارس  تا 
ایستگاه بهره برداری و 13ایستگاه عبوری 
ساخته  ۴سال  اجرای  مدت  به  هم  آن 
سال  از  دوم  فاز  فرآیند  اما  شد؛  خواهد 

می شود. آغاز  آینده 
بیان  با  تهرانی  متروی   10 خط  مجری 
دستگاه  ورود  حاضر شفت  حال  در  اینکه 
TBM ، حفر شده و به نظر می رسد بعد از 
مونتاژ دستگاه، کار حفر تونل خط 10 مترو 
از اوایل آبان ماه آغاز شود، گفت: فاز دوم 
فلکه  تا  میدان کتاب  از  نیز  مترو   10 خط 
براساس  بود که  تهرانپارس خواهد  چهارم 
سال  گرفته،   صورت  های  ریزی  برنامه 
می شود. آغاز  نیز  آن  اجرایی  فعالیت  آینده 

معاون آمار و اطالعات سازمان 
برنامه و بودجه استان اصفهان 
با اعالم اینکه با گرانی ها روند 
مهاجرت معکوس از شهر به 
روستا را تسریع شد، گفت: 
طرحی که سال ها امکانپذیر 
نبود، امروزه با اشتغالزایی در 
روستاها و ایجاد طرح بوم گردی 
موفق به اجرای آن شدیم

بر اساس آخرین پژوهش های رسمی، اصفهان تا سال 95 خورشیدی به دلیل فراهم بودن زمینه اشتغال و شرایط آب و هوایی مناسب 
در شمار یکی از مهاجرپذیرترین نقاط ایران بود ؛ این در حالی است که گفته می شود  جریان و نمودار مهاجرت در این خطه تغییر شکل 
داده و روند معکوس پیدا کرده است. به گزارش ایرنا، سال 97 پژوهشی از سوی سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با عنوان "بررسی 
جریانات مهاجرتی استان اصفهان" انجام شد که بر اساس آن پدیده "مهاجرت" در این خطه تا سال 95 و بر  اساس آمار نفوس و مسکن  

از روستا به شهر و از شهر های اطراف به شهر اصفهان ثبت شده است.
مطالعات این پژوهش نشان می دهد  از سال 96 این روند با تغییر شکل مواجه می شود  و بیشتر جابه جایی جمعیت  شکل می گیرد؛ 

روندی که با مهاجرت غیر دائم در شهر اصفهان نمود می یابد.

در سالهای اخیر شاهد مهاجرت 
بخشی از جمعیت اصفهان به 

حاشیه های استان از جمله 
فالورجان و دورتر از آن به علت 

فرار از آلودگی هوا هستیم

|  
رنا

 ای
 |

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

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

 1۴01/02/1۹ مورخه   1۴016031۹0۷800126۴ شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  دو كرمان  منطقه  ملك 
 ۴2 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  خیرآبادی  مرادزاده  اکرم 
صادره از کرمان در ششدانگ یك باب خانه به مساحت61 مترمربع 
پالك1683۴ فرعی از 3۹68 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 8۹ 

فرعی از 3۹68 اصلی  واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان 
شهیدان مغفوری 2۷پشت مسجد جامع کوچه یاس سمت راست 
زاده فرسنگی محرز  آقای محمد مهدی  مالك رسمی  از  خریداری 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
اعتراض،  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یك  از  پس 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1۴01/0۴/05

تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۴/20

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

منطقهدوکرمان

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی: 1338769

آگهیمفقودی
مهدیه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه  شماره  به  اسکندر  فرزند  سهرنی  
مقطع  در  جیرفت  از  صادره   3020146445
ابتدایی  پرورش  و  آموزش  رشته  کارشناسی 
شماره  با  آزاد  دانشگاهی  واحد  از  صادره 
می  اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود   35713
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک  .از  باشد 
به  واحد جیرفت  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را 
جیرفت  شهرستان  کرمان  استان  نشانی 

. نمایند  ارسال  جیرفت  آزاد  دانشگاه 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/06  
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/13
تتاریخ انتشار نوبت سوم :1401/04/20

رف
جی

وم
س

ت 
نوب آگهیتغییرات

آگهی تغییرات شرکت مشاورین خبره بهراد با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 5۷8۷۹2 و 
شناسه ملی 1۴0100۷38۴1 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۴01/03/1۹ 
در  مذکور  شرکت  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
تاریخ فوق منحل اعالم گردید و حمید نوراللهی 
مقدم به شماره ملی 0053528۷35 به سمت 
مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه 
استان تهران شهر تهران خیابان زرتشت غربی 
پالک 3 طبقه همکف کدپستی 1۴15۷555۹1 

می باشد.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
شناسه آگهی 1348305

آگهیمفقودی
برگ سبز خودروی سواری سایپا 
رنگ   1394 مدل   131SEتیپ
موتور  شماره  به  سفید-روغنی 
شاسی  شماره  و   5288141
به    NAS411100E3575068
ایران  پالک 77 ب 973  شماره 

قاسمی  دولت  به  متعلق   94
اعتبار ساقط  از درجه  مفقود و 

است.  گردیده 

ج
 گن

عه
قل

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
سفید   151SE سایپا  پراید  وانت 
انتظامی  شماره  به   1401 مدل 
774ل16 ایران 49 و شماره موتور 

  M13/6544716
شاسی  شماره  به  و  
 NAS451100N4962743
مفقود  موسوی  پروین  نام  به 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

. شد می با

خرده فروشی  کسب  پروانه 
صنفی  شماره  به  خواربار 
0466390607 به نام نزاکت 

خرد فرزند فریبرز به شماره 
ملی 4250045900 مفقود 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد. مدساقط 
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

مد
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

آگهيمناقصهعمومي)نوبتاول(

الف ( شرايط مختصر كار : 
1 – خرید تجهیزات هوشمندسازی) نمایشگر تعاملی( هنرستان های زیر مجموعه اداره کل آموزش و پرورش 

شهرستان های استان تهران 
ب(مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار :  مبلغ 372/000/000 ریال از نوع ضمانت نامه بانكي با اعتبار سه 
ماهه یا واریز به شماره حساب 4074031207865518در وجه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان 

تهران )بنام تمرکز وجوه سپرده بودجه عمومی( نزد بانک مرکزی می باشد. 
ج( مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه :  از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته و از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
 د( مهلت ارسال اسناد و زمان و مكان گشايش پيشنهادها : مهلت ارسال اسناد:  10 روز پس از انتشار آگهی و ثبت 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد(.  زمان و مكان گشايش پيشنهادها و نيز ساير شرايط و توضيحات 

در اسناد مناقصه قيد مي گردد.
توجه:کلیه مراحل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

http://setadiran.ir انجام می شود.
www.teo.ir  تلفن تماس 55043596 آدرس اينترنتي

ادارهکلآموزشوپرورششهرستانهاياستانتهران

خرید  مناقصه  دارد  نظر  در  تهران  استان  شهرستان هاي  پرورش  و  آموزش  اداره كل 
تجهیزات هوشمندسازی )نمایشگر تعاملی( در سال1401  با مشخصات و شرايط كلي ذیل از 

طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد:

نوبت اول



پیامک شما را دربـاره 
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معدن

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت معدنی و صنعتی 
کشور  وزارت  همایش های  سالن  محل  در  گل گهر 
با  و  این شرکت  سهامداران  از  درصد   82.۷ با حضور 
گزارش  ارائه  شد.  برگزار  علی اکبری،  دکتر  ریاست 
فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد؛ ارائه گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی؛ بررسی و تصویب ترازنامه 
برای  تصمیم گیری  و  شرکت  زیان  و  سود  حساب  و 
تقسیم سود سهام؛ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 
شرکت برای سال مالی منتهی به پایان سال جاری؛ 
عمومی  مجمع  جلسه  دستورکارهای  برخی  جمله  از 
عامل شرکت  مدیر  عتیقی  ایمان  بود.  شرکت گل گهر 
از  یکی  عنوان  به  این جلسه گفت: گل گهر  در  گل گهر 
تحقق سودآوری  به  متعهد  اقتصادی کشور  بنگاه های 
پایدار برای سهامداران است. او افزود: ارزش آفرینی و 
رسالت در سطح ملی نیز مد نظر شرکت گل گهر است. 
او با بیان اینکه گل گهر با کسب 85 رکورد تولیدی کمی 
و کیفی جزو شرکت های برتر تولیدی شده است، به 

پرداخت. ارائه گزارش سود شرکت 
عتیقی گفت: گل گهر در سال 1۴00 با تولید  15۴۹8۹66 
تن کنسانتره و تولید 1230۷۹۴۷ تن گندله در جایگاه 
نخست تولید گندله و کنسانتره کشور قرار گرفته است. او 
بیان کرد: در نتیجه چنین تولیدی، درآمد عملیاتی شرکت 
با رشد 52 درصدی همراه بوده است  مدیرعامل گل گهر 
افزود: درآمد عملیاتی تلفیقی نیز با بیش از ۴۷درصد 

رشد بوده است  او درباره سود خالص این شرکت گفت: 
سود خالص شرکت اصلی با رشد ۴۷ درصدی به مبلغ  

208۴51222 میلیون ریال رسیده است.
عتیقی گفت: هم چنین سود خالص تلفیقی نیز با رشد 
۴1 درصدی به مبلغ  2۷۹۷0۴50۹ میلیون ریال رسیده 
است. او با بیان اینکه سرمایه شرکت از 10 هزار میلیارد 
به 20 هزار میلیارد افزایش پیدا کرده است، گفت: جایگاه 
شرکت در بازار سرمایه کشور با دو  پله صعود همراه بوده 
و هم چنین به منظور افزایش شفاف سازی، سه شرکت را 

در سال 1۴00 وارد بازار بورس کرده ایم.
عتیقی گفت: بررسی سهام کگل رشد ۹0درصدی آن  را 
از ابتدای سال 1۴00 تاکنون بیان می کند که نشان دهنده 

اطمینان بازار سرمایه به گل گهر است.
او بیان کرد: گل گهر آینده نگری، رشد و توسعه مداری 
را با اتکا به استراتژی تنوع جغرافیایی مورد توجه قرار 
با  و  رفته  فراتر  فعلی  جغرافیای   چارچوب  از  تا  داده 
همکاری شرکای استراتژیک خود، کسب و کار اکتشاف، 
معدن کاری و فوالدسازی را در مناطق دیگر ایران و سایر 
افزایش  گفت:  عتیقی  کند.  تجربه  جهان  کشورهای 
سرمایه گذاری بلند مدت با رشد ۷5درصدی از 116 هزار 
میلیارد ریال به 202 هزار میلیارد ریال رسیده است. او 
افزود: همزمان با توسعه اقتصادی می کوشیم با ایفای 
نقش موثر در مسئولیت های اجتماعی، توسعه متوازن و 

همه جانبه را مورد توجه قرار دهیم.

مجمع عمومی عادی ساالنه 
شرکت گل گهر برگزار شد

با حکم مدیرعامل شرکت آبفا استان کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست آب و فاضالب 
شهرستان باشت منصوب شد به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا، با حکم اسفندیار 
برخه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد سرپرست امور آبفا 
شهرستان باشت منصوب شد.غریبی گفت: در آیین تکریم و معارفه سرپرستان قدیم 
و جدید امور آبفا شهرستان باشت که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد 
نادر گرامی فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان و همچنین تعدادی از معاونین 
و مدیران ستادی شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند.

رهام  آقای  از خدمات  آیین  این  در  بیان کرد:  آبفا  روابط عمومی شرکت  مدیر 
صادقی که قریب به 10 ماه سرپرست امور آبفا باشت را بر عهده داشت تقدیر و 
تشکر به عمل آمد و آقای محمد عباسی از فرزندان آن شهرستان و از کارکنان امور 
آبفا شهرستان گچساران با حکم مدیرعامل شرکت آبفا استان به سمت سرپرست 
آن امور منصوب شد..سخنگوی آبفا استان تصریح کرد: در این جلسه  مسائل 
و مشکالت آبرسانی بویژه در حوزه های روستایی آن شهرستان توسط فرماندار، 
دادستان، فرماندهی انتظامی شهرستان و نمایندگان آبفا استان و شهرستان مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

خدمت  جبران  نظام  کرج گفت:  شهر  شورای  مطالعات  و  پژوهش  مرکز  رئیس 
آتش نشانان از طریق همکاری مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر 
تدوین و اجرایی می شود.محمد اسدیان تصریح کرد: در عین حال باید طرح های 
زودبازده رفاهی نیز برای آتش نشانان اجرا شود. این عضو شورای شهر کرج گفت: نگاه 
ما به سازمان های شهرداری پژوهشی است و از سازمان های مختلف خواسته ایم که 
نماینده پژوهشی خود را به مرکز پژوهش ها معرفی کنند. او افزود: در انتهای هر طرح 
پژوهشی یک پیشنهاد اجرایی وجود دارد تا طرح شکل عملیاتی به خود بگیرد. رئیس 
مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج گفت: طی سه سال باقی مانده 
از عمر شورای ششم برای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به اندازه سازمان قطار 
شهری وقت می گذاریم. او افزود: ذیل ماده 8۴ قانون شهرداری قرار گرفتن مدیریت 
شهری کرج، اشتباه محرز بوده که در گذشته اتفاق افتاده است.این ماده باعث شد تا 
انجام غالب اقدامات مالی در این سازمان بدون هماهنگی با شهرداری مرکز غیرممکن 
شود و باعث سلب اختیارات و محدودیت هایی در زمینه ردیف بودجه سازمان ها از جمله 
آتش نشانی شده است. اسدیان گفت: نگاه بنگاه اقتصادی به سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی صحیح نیست و این نگاه باید تغییر کند. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: آب یکی از چالش های پیش 
روی پروژه های مسکن ملی در استان است.

علیرضا جزء قاسمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح آب رسانی به طرح اقدام 
ملی مسکن، بیان کرد: در پروژه اقدام ملی مسکن و جهش تولید مسکن در استان، 
15 هزار واحد احداث می شود که قریب به ۴5 هزار نفر جمعیت در آن ساکن می شوند.
آغاز  نام مسکن مهر  با  اوایل  تولید مسکن  اینکه بحث جهش  به  اشاره  با  او 
شد، ادامه داد: در زمان آغاز به کار پروژه ها طبق تقسیم بندی قرار بود یک سوم 
عماًل  بدهد که  استانداری  را  یک سوم  و  دولت  یک سوم  شرکت،  را  هزینه ها 
و  آب  شرکت  شد  مجبور  را  هزینه ها  همه  و  نیفتاد  اتفاق  آنان  یک سوم های 
بحث  بودیم که  استان هایی  اولین  مهر جزو  در مسکن  تقبل کند که  فاضالب 

فراهم کردیم. را  زیرساخت ها 
او با اشاره به چالش  آب پیش روی پروژه های مسکن  ملی و با یادآوری اینکه قبل از 
برنامه ریزی برای استقرار واحدهای مسکن در استان زنجان باید استعالم اخذ می شد، 
ادامه داد: در جلسات مختلف بر این موضوع تاکید شده که پروژه هایی که قرار است 

در منطقه بارگذاری شود، باید اول از وزارت نیرو و شرکت آبفای استان سئوال شود.

انتصاب سرپرست آبفا 
در شهرستان باشت 

نظام جبران خدمت آتش نشانان 
تدوین می  شود

چالش آب در پروژه های 
مسکن ملی زنجان

| کهگیلویه و بویراحمد | | مرکزی | | زنجان  |
شرکت گاز 

خراسان رضوی 
رتبه برتر سالمت اداری 

را کسب کرد 
فریبا شریف آباد، خراسان رضوی - مدیرعامل 
عنوان  کسب  از  رضوی  خراسان  گاز  شرکت 
شرکت  این  توسط  اداری  سالمت  برتر  رتبه 
برای سومین سال متوالی در بین شرکت های 
با  افتخاری  گاز استانی کشور خبر داد.حسن 
اعالم این مطلب بیان کرد: شرکت گاز خراسان 
رضوی در سال 1۴00 با کسب ۹۷.۹ امتیاز در 
شفافیت،  قانون گرایی،  گانه   ۹ شاخص های 
اداری  انضباط  شایسته ساالری،  پاسخگویی، 
و مالی، الگوی مصرف و بهره وری، استقرار و 
توسعه سامانه های الکترونیکی، نظارت، کنترل 
و  دینی  فرهنگ  توسعه  و  مهارت  آموزش،  و 
اخالقی موفق به کسب عنوان برتر شرکت گاز 
استانی کشور در حوزه سالمت اداری شد.او با 
بیان این مطلب که این ارزیابی همه ساله به 
استناد ماده 28 قانون ارتقای سالمت اداری، 
مقابله با فساد و با محوریت سنجش میزان 
صنعت گاز  تابعه  شرکت های  اداری  سالمت 
برگزار می شود افزود: شرکت گاز خراسان رضوی 
طی سه سال گذشته با تکیه بر تعهد و تخصص 
کارکنان خود در باالترین سطح سالمت اداری 
شرکت های گاز استانی کشور ایستاده است.

برنامه های  و  وظایف  انجام  گفت:  افتخاری 
و  ایران  ملی گاز  شرکت  نفت،  وزارت  ابالغی 
قوانین  ذیل  در  رضوی  خراسان  استانداری 
قانون  به  معطوف  مقررات  به ویژه  مقررات،  و 
ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد از 
سیاست های اصلی شرکت گاز خراسان رضوی 
است که به صورت مستمر با برنامه ریزی دقیق 

رصد و کنترل می شود.

برگزاری کارگاه آشنایی 
با قانون نظام استاندارد 

در همدان 
نخستین کارگاه آموزشی آشنایی خبرنگاران و 
اصحاب رسانه با قانون تقویت و توسعه نظام 
استاندارد و اولویت های سازمان مّلی استاندارد 
محّمد  شد.  برگزار  همدان  استان  در  ایران 
مددی به تشریح ابعاد مختلف قانون تقویت 
و توسعه استاندارد پرداخت و از سیاست های 
سازمان  در  عظیم  تحویل  که  سازمان  جدید 
مّلی استاندارد ایران است پرداخت . در ادامه 
نیز معاونین و روسای ادارات اداره کل استاندارد 
استان همدان به تشریح وظایف سازمان مّلی 
پرداختند. مربوطه  در حوزه های  ایران  استاندارد 
 محمد مددی در بازدید از شرکت پگاه همدان 
که با حضور اصحاب رسانه انجام شد، با بیان 
اینکه باید به فرآورده های لبنی به صورت ویژه 
توجه کنیم ، افزود: جایگاه لبنیات در سبد غذایی 
خصوص  در  و  است  پراهمیتی  نکته  خانواده 
مصرف لبنیات نیازمند فرهنگ سازی هستیم.

مدیر عامل شرکت پگاه همدان نیز به اشتغال 
350 نفر در این شرکت اشاره کرد و ادامه داد: 
250 نفر به صورت مستقیم و 100 نفر به صورت 
غیر مستقیم و حوزه توزیع محصوالت فعالیت 
دارند.او با تاکید بر اینکه شیر مدارس باید مورد 
توجه قرار گیرد، اضافه کرد: در سال های قبل 
همدان 8 استان همجوار را در خصوص شیر 
مدارس تحت پوشش قرار می داد.خلیلی افزود: 
شیر استریل، خامه، دوغ از محصوالتی است که 

به عراق ، افغانستان و اوراسیا صادر می شود.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی 
برق منطقه شرق با اشاره به 
این که حوزه فعالیت شرکت 

تولید نیروی برق منطقه شرق 
در زمینه تامین برق پایدار مورد 
نیاز استان است، تصریح کرد: 

با توجه به نیاز نیروگاه های 
استان به آب برای تولید برق، 
این شرکت می تواند در زمینه 

استفاده از پساب فاضالب 
شهری یزد جهت استفاده در 

نیروگاه های خود پیشگام باشد

شهردار یاسوج از ادامه نهضت آسفالت شهر یاسوج 
ابتدای سال 1۴01 دوره جدید  از  خبر داد و گفت: 
آسفالت  نهضت  و  است  شده  آغاز  شهری  عمران 

ادامه دارد. همچنان در محالت کمتر برخوردار 
نستهن مقدم گفت: در این مرحله از کار واحدهای 
عمرانی شهرداری خیابان شهید امیرنژاد شرف آباد 
زیر بار آسفالت رفت. او بیان کرد: میزان آسفالت بکار 
رفته در این خیابان ها در محله امیری ها قریب به 

13000 متر مربع زیرسازی و آسفالت است.
و  شهروندان  از  اینکه  بیان  با  یاسوج  شهردار 
و گالیه هایی  انتظارات  خدمات رسان  دستگاه های 
ساختمان ها  از  بسیاری  محالت  در  داریم، گفت: 
این  که  و  هستند  تفکیک  طرح  و  پروانه  فاقد 
و  حق  نکردن  پرداخت  بر  عالوه  ساخت وسازها 
حقوق شهرداری برای ایجاد زیرساخت ها باعث بروز 

است. شده  جبران ناپذیری  مشکالت 
ضوابط  به  بی توجهی  دلیل  به  داد:  ادامه  مقدم 
شهرسازی و طرح تفصیلی توسط سازندگان باعث 
مشکل  با  محالت  از  بسیاری  در  اکنون  تا  شده 

کمبود فضای سرانه های آموزشی، درمانی و فضای 
است که  بزرگی  خطر  این  و  باشیم  مواجه  سبز 
دستگاه های خدمات رسان نیز در آن سهیم هستند.
شهردار یاسوج ابراز کرد: توجه نکردن به طرح های 
جامع و تفصیلی، ارائه نکردن طرح تفکیک توسط 
مالکان و همچنین مراجعه نداشتن سازندگان برای 
دریافت پروانه باعث بروز مشکالت زیادی برای شهر 
و سایر شهروندان می شود که مشکالت بخصوص در 
مواقع بحران خود را نشان می دهد و برای رهایی از 
این وضع نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت همگانی 

است.
او افزود: دستگاه های خدمات رسان آب، برق و گاز 
طبق قانون نباید بدون استعالم از شهرداری انشعاب 
ساخت  هستیم  شاهد  متاسفانه  اما  کنند  واگذار 
بهره مند  از خدمات  عموما  پروانه  فاقد  و سازهای 
هستند و آن دسته از شهروندان که در ساختمان های 
فاقد پروانه هستند و درخواست آسفالت و جدول 
گذاری و خدمات دارند بدون اینکه عوارضی پرداخت 

کرده باشند.

منطقه  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل   - یزد 
شرق از آغاز عملیات اجرایی ایجاد خط انتقال پساب 
این  نیروگاه های  و  صنایع  به  یزد  شهری  فاضالب 

داد. استان خبر 
»محسن شیرغالمی« با اشاره به اینکه طی سال های 
گذشته استفاده از پساب فاضالب شهری در دستور 
کار مجموعه صنعت آب و برق استان یزد قرار گرفته 
است، بیان کرد: پس از انجام تحقیقات و بررسی های 
الزم، خط سبز آبرسانی به صنایع استان در دستور کار 

این شرکت ها قرار گرفت.
تولید  شرکت  فعالیت  حوزه  این که  به  اشاره  با  او 
نیروی برق منطقه شرق در زمینه تامین برق پایدار 
مورد نیاز استان است، تصریح کرد: با توجه به نیاز 
نیروگاه های استان به آب برای تولید برق، این شرکت 
می تواند در زمینه استفاده از پساب فاضالب شهری 
یزد جهت استفاده در نیروگاه های خود پیشگام باشد.

آبرسان  سبز  خط  عنوان کرد:  همچنین  شیرغالمی 
عنوان  به  که  شده  تصفیه  پساب  شامل  را  صنایع 
خروجی تصفیه خانه تکمیلی فاضالب شهر یزد است 
و به صنایع نیروگاهی موجود در تقاطع جاده رستاق- 
فوالد آلیاژی و سایر صنایع این مسیر اختصاص دارد.
گفت:  نیز  این طرح  اجرایی  عملیات  تشریح  در  او 
پس از تحقیقات الزم، ضمن برگزاری مناقصه خرید 
در  طرح  این  لوله  تامین  پیمانکار   ،GRP لوله های 
فروردین ماه 1۴01 توسط شرکت تولید نیروی برق 
انتخاب و قرارداد خرید 21.5 کیلومتر  منطقه شرق 

لوله با پیمانکار مربوطه منعقد شد.
شرق  منطقه  برق  نیروی  تولید  شرکت  عامل  مدیر 
با  شده  انجام  پیگیری های  با  تاکنون  داد:  ادامه 
خط  پساب  لوله های  از  11 کیلومتر  حدود  پیمانکار، 
انبار  سبز آبرسان صنایع استان بارگیری و در محل 

است. شده  تخلیه 

کمبود فضای سبز در برخی مناطق یاسوج

تامین آب نیروگاه های یزد 
از طریق خط انتقال پساب فاضالب شهری 

شهردار یاسوج می گوید توجه 
نکردن به طرح های جامع و 

تفصیلی، ارائه نکردن طرح تفکیک 
توسط مالکان و همچنین مراجعه 
نداشتن سازندگان برای دریافت 

پروانه باعث بروز مشکالت زیادی 
برای شهر و سایر شهروندان 

می شود که مشکالت بخصوص در 
مواقع بحران خود را نشان می دهد 
و برای رهایی از این وضع نیازمند 
فرهنگ سازی و مشارکت همگانی 

است

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر    

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  برابر رأی شماره 1۴0160306012000526 هیأت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر 
بشماره  محمد  فرزند  حمیدی  حجت  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه 08۹02۴2۴53 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 252 
متر مربع از پالک ۴68 فرعی از 15۹ اصلی واقع در بخش دو کاشمر  به آدرس کاشمر 
اراضی بحرآباد خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مالکیت مشاعی متقاضی و مالکیت 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا   . محمد علی محمدی محرز گردیده است 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت 

 . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مالکیت صادر خواهد شد .
1۴01 /0۴ تاریخ انتشار نوبت اول : 05/
1۴01 تاریخ انتشار نوبت دوم : 0۴/20/

احمد جهانگیر
رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :
پرونده کالسه 1۴0111۴۴250010000۷3

تقاضای    به   1۴01/03/11 مورخه  شماره1۴016032500100128۷  رای  و   
ابراهیم جمشیدی فرزند پیری بک نسبت به ششدانگ  یکباب  ساختمان 
اصلی  شماره8  پالک  از   شده  مجزی  مربع   متر    12۹  /05 بمساحت 
مالکیت   از  آباد خروجی  2 شهرستان خرم  بخش  در  واقع    ۴3 از  فرعی 
مالک اولیه    محمد صادق بهاروند رسیدگی و تائید و انشاء گردید.مراتب 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در 
رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
صورتی که  در  می گردد  آگهی  محلی  و  االنتشار  روزنامه کثیر  در  حقوقی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
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 
.بدیهی است  نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض،دادخواست خود 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارات سند  در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.  
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/0۴/05

تاریخ انتشار نوبت دوم:    0۴/20/ 1۴01
صید آقا نجفوند دریکوندی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی   
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
و  مترمربع  صدوسی وپنج   )135/۷۴( مساحت  به 
هفتادوچهار دسیمترمربع دارای پالک 2۴22 فرعی از8۹ 
تپه بخش 3 حوزه  اراضی خرگوش  در  واقع  اصلی   –
ثبتی گرگان ملکی آقای فرهاد شیرزائی فرزند غالمعلی 
ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ 1۴01/05/1۹ در محل 
وقوع ملک واقع در استان گلستان، شهرستان گرگان، 
بخش مرکزی، شهر گرگان، کوی همت، کوچه دانشجو 
همکف  طبقه   0 پالک  عرب((  ))محمد  بن بست   15
رو  این  از  آمد  کد پستی ۴۹1۴۷351۹8 عمل خواهد 
چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی 
برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا 
با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم 
نموده و عالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 
تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود . 
تاریخ انتشار : دوشنبه مورخ 1۴01/05/20

م الف : 12526                                             
حجت هللا تجری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
 منطقه دو گرگان
از طرف محمد امین صافی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی

آگهی فقدان سند مالکیت    
فرزند محمدرضا  پور  علی سعادت  آقای  اینکه  به  نظر 
باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم 
المثنی  مالکیت  تقاضای کتبی جهت دریافت سند  به 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت به شماره سریال 2۷5۹5. مربوط به ششدانگ 
اراضی  در  واقع  فرعی   2625 شماره  به  منزل  یکباب 
جغتای پالک 5- اصلی بخش ۷ سبزوار که متعلق به 
وی میباشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی 
دفتر امالک معلوم گردید سند مالكیت نامبرده در صفحه 
۴1۷ دفتر جلد 28 ذیل شماره 1۴0 بنام وی ثبت گردیده 
و برابر سند شماره 8322 - 1388/01/08    دفترخانه 
شماره ۷ جغتای در قبال مبلغ ۴5000000 ریال به مدت 
۹0 ماه در رهن کمیته امداد امام خمینی )ره( جغتای 

دفتر  و  نگردیده است  تاکنون فک رهن  و  قرار گرفته 
باستناد تبصره  لذا  ندارد  این حکایتی  از  امالک بیش 
5 ماده 120 آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار:
1401 /04 /20
حمیدرضا قربان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کشور

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

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

پرونده کالسه 1۴0011۴۴25001001305
 و رای شماره1۴0160325001001106 مورخه 02/  03/ 1۴01 به تقاضای    منصور سبزواری   فرزند سبز علی  
نسبت  به  ششدانگ  یکباب  ساختمان بمساحت 1۷/ 12۴  متر مربع و پرونده کالسه 1۴0011۴۴2500100130۴ 
و رای شماره 1۴0160325001001113 مورخه 02 / 03 / 1۴01به تقاضای منصور سبزواری فرزند سبز علی نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان )انبار(بمساحت 01 /۷53 متر مربع و پرونده کالسه 1۴0011۴۴25001001306 و 
رای شماره1۴0160325001001108 مورخه 02 / 03 / 1۴01به تقاضای منصور سبزواری فرزند سبز علی نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۴۴/ 123 متر مربع همگی مجزی شده از  پالک شماره8 اصلی فرعی 
از ۴3  واقع در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت  مالک اولیه    سبزعلی و پیرولی مراد علیوند 
بهاروندی  رسیدگی و تائید و انشاء گردید.مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  ۴155۹333
 تاریخ انتشار نوبت اول: 0۴/05 /1۴01

تاریخ انتشار نوبت دوم:    0۴/20/ 1۴01
صید آقا نجفوند دریکوندی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
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مدرك فارغ التحصيلي اينجانب علیرضا 
ملی  شماره  به  انام اله  فرزند  یزدان خواه 
مقطع  در  تهران  از  صادره   0083377972
عمران-  مهندسی  رشته  ارشد  كارشناسی 
دانشگاهي  واحد  از  صادره  زلزله  مهندسی 
با شماره 3266440 مفقود گرديده  قزوين 
است و فاقد اعتبار می باشد. از يابنده تقاضا 
آزاد  دانشگاه  به  را  مدرك  اصل  مي شود 

قزوين  نشاني  به  قزوين  واحد  اسالمي 
بلوار نخبگان – باالتر از پونك كد پستي 
پستي:  صندوق  و   34199-15195

نمايد.  ارسال   341851416

اينجانب مهناز  التحصيلي  فارغ  مدرك 
محمدی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 
مقطع  در  رودسر  از  صادره   ٢6٨٠١٠٣٢١١
کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی صادره از 
واحد دانشگاهي قزوين با شماره ١٩6١٨٨٢ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار مي باشد 
. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين به نشاني 

قزوين بلوار نخبگان – باالتر از پونك كد 
پستي 15195-34199 و صندوق پستي: 

نمايد. ارسال   341851416
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

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

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

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

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494
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فرسودگی بافت، معضل بازار تهران
اصلی ترین مشکل بازار بزرگ تهران، استفاده از چوب و مواد قابل اشتعال، فرسودگی سقف و بنا، سیم کشی برق ناامن و فقر فضایی )به معنای فضای باز، آراسته و واجد نظم( 

است. بافت فرسوده و این مشکالت، بازار تهران را تبدیل به بمب ساعتی کرده که هر لحظه ممکن است منفجر شود./ عکس از فروغ طاهرخانی

عکس:  باشگاه خبرنگاران جوان

کارزار

 پارسال روزنامه پیام ما در 20 تیرماه گزارشی با عنوان »خشکسالی، 
نشست  از  که  کرد  منتشر  است«  اقلیمی  تغییرات  از  فراتر 
چشم اندازهای کنوانسیون مقابله با بیابان زایی ملل متحد خبر می داد. 
همچنین در این شماره گزارشی با عنوان »ناترازی برق تا تداوم گرما 

شد. منتشر  دارد«  ادامه 

برای اندازه گیری ارتفاع سقف غارها، بادکنک را با گاز هیدروژن پر می  کنیم و آن 
را به نخی می  بندیم. به دلیل پرفشار بودن هوای غار )به علت وجود بخار آب( 
بادکنک به راحتی به سوی سقف صعود می  کند. بعد از این که نوک بادکنک با 
سطح سقف مماس شد آن را پایین می  کشیم و طول نخ را اندازه می  گیریم. 

در این حالت ارتفاع سقف به دست می  آید.

ز دریچه های چشمم نظری به ماه داری

چه بلندبختی ای دل که به دوست راه داری

به شب سیاه عاشق چکند پری که شمعی است

تو فروغ ماه من شو که فروغ ماه داری

بگشای روی زیبا ز گناه آن میندیش

به خدا که کافرم من تو اگر گناه داری

من از آن سیاه دارم به غم تو روز روشن

که تو ماهی و تعلق به شب سیاه داری

تو اگر به هر نگاهی ببری هزارها دل

نرسد بدان نگارا که دلی نگاهداری

دگران روند تنها به مثل به قاضی اما

تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری

به چمن گلی که خواهد به تو ماند از وجاهت

تو اگر بخواهی ای گل کمش از گیاه داری

به سر تو شهریارا گذرد قیامت و باز

چه قیامتست حالی که تو گاه گاه داری

شهریار

حفاظت  »درخواست  عنوان  با  کارزاری 
آفات«  مقابل  در  زاگرس  بلوط های  از 
است.  جریان  در  کارزار  وب سایت  در 
رئیس  به  خطاب  کارزار  این  متن  در 
زیست،  محیط  از  حفاظت  سازمان 
زیست  محیط   فراکسیون  رئیس 
کمیسیون  اسالمی،  شورای  مجلس 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
استان  استاندار  و  اسالمی  شورای 
»احترامًا  آمده:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
راهکار  ارائه  و  فوری  بررسی  درخواست 
آفت  با  مقابله  جهت  عملی  و  علمی 
زاگرس  بلوط های  به  که  سفید  پروانه 
هجوم  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
درصورت  بی شک  داریم.  را  آورده اند 

عدم  رسیدگی و از بین نبردن این آفت 
باور  سرعتی  با  کشور،  کل  زودی  به 
آلوده شده و جنگل های  آن  به  نکردنی 
لذا  می روند.  بین  از  ارزشمند  بسیار 
تجارب  از  استفاده  با  خواهشمندیم 
و  فوق  سازمان های  کارشناسان 
و مجامع  اساتید  از  استفاده حداکثری 
دانشگاهی جهت ارائه راهکاری فوری و 
محیط  سمن های  ظرفیت  از  و  کارآمد 
درختان  نجات  جهت  ورزشی  و  زیست 

دهید.« صورت  را  الزم  اقدامات 
این کارزار از 13 تیر آغاز شده و تا 13 
این  ادامه دارد. همچنین   1۴01 شهریور 
کارزار تاکنون از سوی ۹8۷3 نفر امضا 

است. شده 

 Latrodectus عنکبوت بیوه سیاه متعلق به گونه
است.   1۷۹0  )tredecimguttatus )Rossi
به  متعلق   Latrodectus جنس  عنکبوت های 
پراکندگی  دارای  و  بوده   Theridiidae خانواده 
جانوران  این  طوری که  به  هستند  جهانی  وسیع 
را می توان در بیشتر نقاط جهان به جز در نواحی 
سرد اروپا و آسیا یافت. این جانوران سمی دارای 
اهمیت فوق العاده از نظر بهداشتی و پزشکی بوده 
ایاالت متحده،  نقاط دنیا همچون  از  و در بعضی 
و  جنوبی  آمریکای  جنوبی،  آفریقای  استرالیا، 
توسط  گزیدگی  مدیترانه،  حاشیه  کشورهای 
عنکبوت های بیوه از شیوع زیادی برخوردار است.
همیشه  جانوران  این  سیستماتیکی  شناخت 
ساختن  متمایز  بنابراین  است.  بوده  مشکل 
دشوار  بسیار  عنکبوت ها  این  مختلف  گونه های 
ساختمان  در  شباهت  میزان  که  چرا  است 
و  ماده  جنس  ژنیتالیای  خارجی  و  داخلی 

شناسایی  اختصاصی  صفات  که  نر  جنس  پالپ 
بسیار  می شوند،  محسوب  عنکبوت  در  گونه ها 
خراسان  شمال  در  جانوران که  این  است.  زیاد 
با نام عمومی دلمک شناخته می شوند، هر ساله 
کودکان  خصوصًا  زیادی  افراد  مسمومیت  باعث 
سیاه  بیوه  عنکبوت  می شوند.  منطقه  زارعین  و 
ایران  در  نمونه های گزارش شده  )در  براق  بدنی 
بدن براق نیست( و ماده آن دارای شکمی گرد و 
نر آن شکمی تخم مرغی شکل دارد. اسم  »بیوه 
است که  شده  انتخاب  آن  برای  آنجا  از  سیاه« 
اقدام  ماده  عنکبوت  جفت گیری،  از  بعد  معموال 
می کند.  نر  عنکبوت  خوردن  سپس  و  به کشتن 
دارد  میلیمتر   10-8 بین  اندازه ای  ماده  عنکبوت 
و از روی عالمتی شبیه ساعت شنی قرمز رنگی 
که بر روی شکمش قرار گرفته شناخته می شود.
 13۷0 از سال  عنکبوت گزیدگی  مسئله  ایران  در 
در  گرفت.  قرار  توجه  مورد  خراسان  استان  در 
عالئم  با  افرادی  مرتبًا  که  شد  دیده  سال  این 
از  می کردند.  مراجعه  بیمارستان  به  ناشناخته 

تب،  شامل  عنکبوت گزیدگی که  عالئم  آنجا که 
لرز و تشنج است با بسیاری از بیماری های دیگر 
در  عنکبوت گزیدگی  اوج  می شد.  اشتباه گرفته 
خراسان به سال 13۷3 بازمی گردد. در آن سال 
این  در  گزیدگی  عنکبوت  مورد   1۹0 به  نزدیک 
در  تحقیقات   13۷0 سال  از  شد.  استان گزارش 
این زمینه آغاز شد. پس از بررسی مشخص شد 
بهداشتی  عنکبوتی که در استان خراسان مشکل 
بیوه  یا   Latrodectus عنکبوت  می کرده  ایجاد 

است.  بوده  سیاه 
ایران،  در  گزیدگی  عنکبوت  درمان  اکنون  هم 
داروهای  از  استفاده  با  دلمک،  گزش  جمله  از 
بعضی  در  و  است  امکان پذیر  شیمیایی، 
بدن  در  را  عوارضی  داروها  این  مصرف  اوقات، 
عفونت  از  جلوگیری  برای  می کند.  ایجاد  افراد 
ماده  یک  از  استفاده  با  را  محل گزش  سریع، 
و  بستری  را  بیمار  و  شستشو  عفونی کننده،  ضد 
آرام بخش  ترکیبات  از  فرد،  روحی  تسکین  برای 
بی حسی  و  شدن  فلج  از  جلوگیری  برای  و 

صورت  به  کلسیم  گلوکونات  از  عضالت  عمومی 
اینکه  ضمن  می کنند،  استفاده  وریدی  تزریق 
موضعی،  عفونت  بروز  در صورت  و  اوقات  برخی 
باکتری های  پوشش دهنده  بیوتیک های  آنتی  از 

می کنند. استفاده  استرپتوکوک 

عنکبوت بیوه سیاه درخواست حفاظت از بلوط های
 زاگرس در مقابل آفات )پروانه سفید(

ماهی انتشارات: 
صنعتی  ماقبل  جامعه های  کتاب 
جهان  شکافی  کالبد  فرعی  عنوان  با 
جوامع  بر  خوب  مروری  پیشامدرن 
یا  ابتدایی  حدودی  تا  پیشاصنعتی، 
پاتریشیا  است.  ابتدایی  خیلی  گاهی 
این کتاب جامعه های ماقبل  کرون در 
صنعتی، نظام های اجتماعی و سیاسی 
دین،  نقش  به  و  کرده  توصیف  را 
حکومت  سیاست،  اقتصاد،  فرهنگ، 
همچنین  او  است.  پرداخته  خانواده  و 
روستایی،  زندگی  شهرنشینی،  شهر، 
طبقه متوسط و... را در دنیای پیش از 
شباهت ها  و  بررسی کرده  مدرن  عصر 
و  برشمرده  را  این جوامع  تمایزهای  و 
ما  امروز  دنیای  که  است  داده  نشان 
صنعتی  ماقبل  دنیای  با  اندازه  چه  تا 
ماقبل  جامعه های  کتاب  دارد.  تفاوت 
صنعتی با اتکا به میراث فکری دوران 
روشنگری و تفکر نقادانه ی عصر جدید 
به  معطوف  مستقیمًا  و  شده  نوشته 
سیاست نیست و به اصطالح پروژه ای 
از  چند  هر  نمی کند،  دنبال  را  سیاسی 

نیست. غافل  نیز  سیاست 
دنیا  به  دانمارک  در  کرون  پاتریشیا 
را  اولیه  تحصیالت  همان جا  در  و  آمد 
بریتانیا  به  گذاشت. سپس  سر  پشت 
نقل مکان کرد و تحصیالت دانشگاهی 
اتمام  به  لندن  دانشگاه  در  را  عالی  و 

رساند و در دانشکده مطالعات خاوری 
به  آفریقایی در سال 1۹۷۴ میالدی  و 
سال های  بین  او  رسید.  دکترا  درجه 
مطالعات  دانشکده  در   1۹۷۷ تا   1۹۷۴
لندن  دانشگاه  آفریقایی  و  خاوری 
فعالیت کرد و سپس به مدت 20 سال 
او  بود.  مشغول  کمبریج  دانشگاه  در 
مطالعات  مؤسسه  به   1۹۹۷ سال  در 
پرینستون  دانشگاه  در  پیشرفته 
ده  از  بیش  کرون  از  پیوست.  آمریکا 
کتاب در زمینه تاریخ و تمدن اسالمی 
مجموعه  انتشار  در  او  و  شده  منتشر 
اسالمی  قانون  زمینه  در  پژوهش هایی 
مشارکت  نیز  اجتماعی  مطالعات  و 
هیئت  عضو  همچنین  او  است.  داشته 
از  تاریخی  ادواری  نشریه  پنج  مدیره 
سیاسی  اندیشه  دایرةالمعارف  جمله 
نیز  آمریکا  فلسفه  انجمن  در  و  بود 

داشت.  عضویت 

| جامعه های ماقبل صنعتی | 
|  پاتریشیا کرون |

| مترجم: مسعود جعفری |

محمدحسن معجونی با »روی موج یکشنبه ها« همراه شد
محمدحسن معجونی در نقش »کشیش جفرسون« به جمع 
همراهان نمایش »روی موج یکشنبه ها« که از روز یکشنبه 1۹ تیر 
ماه روی صحنه می رود، پیوست. به گزارش ایسنا به نقل از  مدیر 
امور رسانه گروه، محمدحسن معجونی بازیگر و کارگردان شناخته 
شده تئاتر ایران به عنوان بازیگر بخش رادیو تئاتر در نمایش »روی 
موج یکشنبه ها؛ یا این بار آندرا کوچ روی بوم آلن بنت« کاری از 
مازیار سیدی ایفای نقش می کند. رویکرد کارگردان در طراحی و 
اجرای این نمایش بر اساس آثار آندرا کوچ، نقاش سمبولیست 
آمریکایی بنا شده است. کوچ در آثارش زندگی روزمره زنان غیر 
شهری را با ارائه جزئیات زیاد و حرکت به سمت جنسی از رئالیسم 
جادویی روایت می کند. منتقدان آمریکایی او را چهره ای نوظهور و 

کاشف نمادهای فرهنگی اثرگذار معرفی کرده اند. 

»مامان« ؛ پیچیدگی روابط بین والدین و فرزندان
از  موجودی که گویی  همچون  »مامان« ،  بزرگ  مجسمه 
از یک وحشت  یا تجسم عظیم الجثه  رویا فرار کرده  یک 
ظاهر  واسطه  به  اول  نگاه  همان  در  است،  دوران کودکی 
قرار  تاثیر  تحت  را  تماشاگر  می کند،  القاء  که  حسی  و 
آثار  می دهد. »مامان« را می توان یکی از جاه طلبانه ترین 
ایسنا، »مامان«   به گزارش  بورژوآ« محسوب کرد.  »لوئیز 
تاکنون  است که  یادماندنی ترین مجسمه هایی  به  از  یکی 
ساخته  عظیمی  ابعاد  در  مجسمه  این  است.  شده  خلق 
شده و فقط در فضای باز و یا بناهای صنعتی قابل نمایش 
مجسمه  این  فرانسوی  هنرمند  بورژوآ«  »لوئیز  است. 
خلق کرد.   1۹۹۹ سال  در  مدرن«   »تیت  برای  را  قدرتمند 
نوامبر سال  تا ششم  »مامان«   است مجسمه  قرار  اکنون 

شود. نمایش گذاشته  به  آتن  در   2022

| تئاتر  |

| تجسمی |

مدرسه تئاتر مولوی ویژه دانشجویان غیر تئاتری 
و دانش آموزان متوسطه دومی است که به تئاتر 
سایر  به  نسبت  هزینه کمتری  با  و  دارند  عالقه 

می کند. به کار  آغاز  آموزشی  موسسات 
نظر  در  قبل  مدت ها  از  که  حریری  امیرحسین 
داشت مدرسه تئاتر مولوی را راه اندازی کند،  در 
این  کار  به  آغاز  زمان  درباره  ایسنا  با  گفت وگو 
که  است  این  بر  ما  تالش  همه  مدرسهگفت: 
سوگواری  ایام  از  بعد  و  ماه  مرداد  مدرسه  این 
تاسوعا و عاشورا، افتتاح شود. البته در این مقطع 
دانشجویان خوابگاهی به دلیل تعطیلی خوابگاه ها 
امکان حضور در مدرسه را ندارند ولی می کوشیم 
در  ابتدا  راه اندازی کنیم.  مرحله  دو  در  را  مدرسه 
مرداد ماه و مرحله دوم را هم اول پاییز که زمان 

شروع فعالیت دانشگاه هاست، راه اندازی می کنیم. 
غیر  دانشجویان  ویژه  مدرسه  این  او،  گفته  به 
است که  دوم  متوسطه  دانش آموزان  و  تئاتری 
مدرسه  این  در  حضور  با  و  عالقه مندند  تئاتر  به 
بهتر  دانشگاه  به  خود  ورود  درباره  می توانند 
این  آموزه های  اینکه  ضمن  تصمیم گیری کنند. 
می تواند  دانشگاه  در  آنان  پذیرش  در  مدرسه 

باشد. موثر 
به  ما  برنامه ریزی  می دهد:  ادامه  حریری 
گونه ای است که آموزش ها در ۹0 روز انجام شود 
که در حوزه مبانی و اجرا است. در این مدرسه 
دانش آموختگان  و  جوان  مدرسان  از  قطعا 
با  هم  خودشان  تا  می کنیم  دعوت  دانشگاهی 

شوند. آشنا  آموزش  حوزه 

از  خرسندی  ابراز  با  ادامه  در  مولوی  تاالر  مدیر 
استقبال تماشاگران از نمایش های این مجموعه 
توجه  مورد  نمایش  سه  هر  خوشبختانه  افزود: 
هفته  پایان  احتماال  و  گرفته اند  قرار  تماشاگران 
باشیم.  داشته  اجرا  نوبت  دو  نمایش  هر  برای 

او با اشاره به اجرای نمایش »ماجرای فریدون« 
خلبانان  از  یکی  فرسیابی،  هللا  فرج  درباره  که 
از برگزاری بزرگداشتی  نامی ارتش کشور است، 
این  بر  تالش  و گفت:  داد  خلبان خبر  آن  برای 
است که همزمان با اجرای این نمایش با حضور 
قهرمان  این  برای  نکوداشتی  مختلف  مسئوالن 
تک گویی  نمایش  این  کنیم.  برگزار  ملی کشور 
بزرگ  دالوران  از  است که  این شخصیت  درباره 

می آید.  شمار  به  کشور 

مدرسه تئاتر مولوی ویژه دانشجویان عالقه مند به تئاتر


