سخنگوی دولت:

سند همکاری ایران و چین

«پیام ما» از دومین جلسه بررسی
پیشنویس قانون تشکلهای

وارد فاز عملیاتی شد

اجتماعی گزارش میدهد

سخنگوی دولت از آغاز برنامهریزیها برای حضور و سخنرانی رییس جمهوری
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد .علی بهادری جهرمی در نشست
خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا رییسجمهوری در نشست
عمومی سازمان ملل متحد حضور خواهد یافت...

پیامخرب
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گام دیگر مجلس علیه

قیمــت  2000تومــان |

سازمانهای مردمنهاد

2

نشست بررسی متن پیشنهادی مرکز پژوهشهای
مجلس و پیشنویس قانون تشکلهای اجتماعی در

مجوز احداث کارخانه فوالد در محوطه تاریخی «قرهحسنلو» در اردبیل صادر شده است

بتنریزی تا سه متریآثار عصرآهن
ببَرقراراست ساخته شود
دبیرشبکه تشکلهای محیط زیستی اردبیل :منطقه نمین مدتهاست مشکل آب شرب دارد و حاال دراین منطقه یک صنعت آ 

خلع سالح طبیعت

کمیته تشکلهای مردمنهاد کمیسیون شوراها و امور
داخلی مجلس و با حضور تعدادی از کارشناسان و
نمایندگان دستگاههای دولتی برگزار شد.

پیامخرب
مونسون در آخرین نفسها
هم خسارت میزند

هشدار سیل برای

3

هفت استان کشور
اقلیم

ستاد احیا قدرت کشاورزان
را نادیده گرفت

درمواجهه با مونسون

| داریوش بهارلویی |

در حالی که خشکسالی عرصه را بر همگان
تنگ کرده بود ،هجوم جریاناتی آب و هوایی

4

جای خالی ترویج دوچرخهسواری
در سیاستگذاری سالمت

شهرداریها شهرها

را برای دوچرخهسواران

گفتوگوی«پیام ما» با سروش طالبی ،پژوهشگر آب
درباره چالشهای احیای دریاچه ارومیه

| کارشناس منابع آب |

2

مهیا کنند

تحقیقات در انگلستان نشان میدهد که نیم ساعت

به نام مونسون که این روزها بسیار شنیده

دوچرخه سواری در روز باعث سوزاندن حدود پنج

میشود یکباردیگرهمه را غافلگیرکرد .هرچند

کیلوگرم چربی در طول یک سال میشود .تحقیقات

جنس این غافلگیری بهواسطه هشدارهای

گسترده در فنالند نشان داده افرادی که بیش از

مداوم هواشناسی کشور در خصوص احتمال

۳۰دقیقه در روز دوچرخهسواری میکنند.

وقوع سیل و یا وزش شدید باد و گرد و خاک

بوم وبر

و همچنین صاعقه و رعد و برق متفاوت از
همیشه بود .اگر فکر میکنید تلفات جانی

«هامون»

هموطنان و یا خسارتهای مالی بخش غیره
منتظره ماجراست ،سخت در اشتباهید .چرا

6

که ما به شنیدن اخبار و حوادث تلخ در هر

همچنان خشک است

پیامدهای این چنین رخداده باشد .آنچه که ما

اخیر ،مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالبهای

اتفاق بزرگ و کوچک عادت داریم .حداقل
نگارنده کمتر به خاطر دارد حادثهای فارغ از

در برابر هر تغییر آب و هوایی است.

ایرنا

را در بهت فرو میبرد ،بیپناهی طبیعت کشور

در پی وقوع سیالب در نقاط مختلف کشور طی روزهای

5

ادامه در صفحۀ 4

نوبت دوم

تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای

بُحران کمآبی را جدی بگیریم

و تمدید مناقصات عمومی

صفحه 8

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

یک مرحله ای

اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر ( محدوده جاده شماره ) 2
شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر

(محدوده جاده شماره  ) ۲به شرکت های پیمانکار ذی صالح دارای حداقل رتبه  4زیر گروه انرژی یا رتبه  ۴رسته تجهیزات و تاسیسات دارای
سوابق انجام کار مرتبط واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1401/05/11به سایت این شرکت

به آدرس  www.ggz.irمراجعه نماید.

 -1آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات  :ساعت  13:30مورخ 1401/05/23

 -2شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

 -3سپرده شرکت در مناقصه  14,205,946,359 :ریال
 -4هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 -5تاریخ بازدید از پروژه 1401 /05 /19 :

 -6کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

نوب

 -7محل تحویل اسناد ،پیشنهادات  :سیرجان ،کیلومتر 50جاده محور سیرجان

 -شیراز ،شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ،ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه،

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حائز شرایط واگذار نماید.
 -1نام و نشانی مناقصه گزار :شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس :زنجان کمربندی شمالی -ابتدای زیباشهرکد پستی 4514978757

-2عنوان و مشخصات كلی پروژه:
شماره مناقصه

تعطیل )

برآورد اولیه

نام و محل پروژه

بلوک ( ،5شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر)

 -8تلفن جهت هر نوع هماهنگی  09131420642 :آقای بلوردی (به غیر از ایام

صفحه 6

آگهی مناقصه عمومی

ول

تا

نوب

درصدی تاالب جازموریان...

اقلیم

آگهی اصالحی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان(جیرفت)

وم
تد

سازمان حفاظت محیط زیست از آبگیری ۲۰تا ۳۰

(ریال)

محل تامین اعتبار

تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار (ریال)

نگهداری ،تعمیرات و رفع حوادث کلیه
1401-93

تاسیسات آبرسانی شهرهای تحت پوشش

87/413/740/000

منابع جاری شرکت

2/830/000/000

شهرستان زنجان (شهری)

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

* سال تولید ،دانشبنیان و اشتغا لآفرین*

• چنانچه مبلغ پیشنهادی از 10برابر نصاب معامالت بزرگ (صد میلیارد ریال و به باال) باالتر باشد ،ارائه صورتهای مالی منتهی به  1399/12/29به
همراه اسناد مناقصه الزامی می باشد.

-3صالحیت مورد نیاز:

 3-1دارا بودن حداقل رتبه  6صالحیت بهره برداری از تاسیسات آب شرب در رسته تامین  ،انتقال و توزیع از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

و شرکت هایی که کلیه مراحل تشخیص صالحیت فوق را طی نموده و نام آن ها در سایت  www.nww.irدرج گردیده است

 -3-2و یا شرکتهای دارای رتبه  5آب یا تاسیسات و تجهیزات ازسازمان برنامه و بودجه یا شرکتهایی دارای مجوزرسته تاسیسات ازوزارت تعاون،

کارو رفاه اجتماعی ( به شرطی که طی مدت  6ماه جهت اخذ رتبه بهره برداری آب ازشرکت مهندسی آب و فاضالب کشوراقدام نمایند).
 3-3صالحیت ایمنی  :اخذ گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری با مجوز کتبی صادره از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی.

آگهی تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)
موضوع فراخوان انجام عملیات پیشروی دساندری معدن اسدآباد

شرکت معادن زغالسنگ کرمان درنظردارد فراخوان انجام عملیات پیشروی دساندری معدن اسدآباد را به میزان  210مترطولی را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه ) ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ازدریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه  1456و اطالعات تماس دفاترثبت نام درسایراستانها درسامانه  www.setadiran.irبخش " ثبت نام  /پروفایل
تامینکننده  /مناقصه گر" موجود است .

مواعد زمانی:

• مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :تضمین معتبربه مبلغ  1.817.000.000ریال

•شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه  2001095511000022 :مورخ

(نوع تضمین دراسناد مناقصه تشریح شده است.

•نام مناقصه گذار :شركت معادن زغالسنگ كرمان

فرایند ارجاع كارعالوه بربارگذاری درسامانه می بایستی به صورت فیزیكی و درپاكت دربسته

1401 /05 /09

•آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  :اصل تضمین شركت در

•مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه ازسامانه :ازمورخ  1401/05/11لغایت

و ممهور  ،حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائی پاكات به دبیرخانه كمیسیون معامالت شركت

•آخرین مهلت ارسال و بارگذاری اطالعات مورد نیازجهت ارزیابی كیفی و ارائه پیشنهادات به

تلفن تماس مناقصه گزار 03432117726 :تلفن تماس پشتیبانی سامانه  1456و دفترثبت

•زمان بازگشایی پاکت ها  :ارزیابی كیفی ساعت  08صبح مورخ  1401/05/27و بازگشائی

تاریخ انتشار نوبت اول  1401/05/11 :و تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/12 :

1401/05/15

صورت  pdfدرسامانه :تا ساعت  19مورخ 1401 /05 /26
پاكات مناقصه ساعت  9صبح مورخ 1401/06/02

تحویل و رسید دریافت شود.

نام درسامانه  03433225262و 03433326006

روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ کرمان

 -4تاریخ و آدرس دریافت اسناد مناقصه :اسناد مناقصه فوق از ساعت  10مورخ  1401/05/12لغایت ساعت  09:00صبح مورخ 1401 /05 /19
در سایتهای  http://iets.mporg.irو www.znabfa.irبصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در

مناقصه  ،نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .

-5نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای

معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.
-6مدت اعتبار پیشنهادها  :مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه بوده و قابل تمدید تا  3ماه دیگر می باشد.

-7سایتهای ثبت آگهی , http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir :

-8مهلت تحویل پاکات مناقصه  :مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 09:00مورخ  1401 /05 /29می باشد.

-9مکان تحویل پاکات :دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر
کد پستی4514978757:

 -10زمان گشایش پاکات  :پاکات مناقصه فوق در ساعت  11:00مورخ  1401 /05 /29در سالن جلسات شرکت آب و فاضالب استان زنجان
بازگشایی خواهد شد.

 -11سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 -12به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس ازمهلت مقرردرفراخوان واصل گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

 -13هزینه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول -1401/05/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/13 :

دفترروابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان
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پیامخرب
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با نگاهی به مصوبات اخیر جلسه دوم
بررسی متن پیشنویس قانون تشکلهای

سنگوی دولت از حضور رئیسی
در نشست مجمع عمومی سازمان
ملل خبر داد

انتقادات کارشناسان و افکار عمومی ندارند.
بهویژه آنکه معمو ًال اطالعرسانی روشنی
در خصوص محتوای مباحث این دست
جلسات ،انجام نمیشود.
اما در شرایطی که اطالعات دقیقی از آنچه

سخنگوی دولت از آغاز برنامهریزیها

در نخستین جلسه کمیته تشکلهای

برای حضور و سخنرانی رئیس جمهوری

مردمنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر

مجلس انقالبی با حضور کارشناسان مرکز

داد .به گزارش ایرنا ،علی بهادری جهرمی

پژوهشها و چند سازمان و نهاد دولتی

در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی

دیگر در دست نیست ،خبرنگار «پیام ما»

مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهوری در نشست

به جزئیاتی از آنچه در نشست اخیر این

عمومی سازمان ملل متحد حضور خواهد

کمیته گذشت ،دست پیدا کرده است.

یافت ،بیان کرد :برنامهریزیهای مقدماتی

نشستی که ظاهر ًا عصر یکشنبه در صحن

برای این امر صورت گرفته است .او در

انجام شده حق ایران را مبتنی بر موافقتنامه

کمیسیون شوراها بهمنظور «بررسی مفاد

| ایران آنالین |

برای پیگیری حقابه ایران از افغانستان به

پیشنویس پیشنهادی مرکز پژوهشهای
مجلس» برگزار شده و در آن آقایان
صباغیان ،شیخی ،عزتآبادی و مکارم
بهعنوان نمایندگان مرکز پژوهشها ،رادان،

پذیرش و به آن اذعان دارد و اختالف در
مورد میزان آب ورودی است و نیز برخی
مشکالت فنی ،که جمهوری اسالمی با
جدیت این امر را پیگیری میکند .سخنگوی
دولت تاکید کرد :در جلسه دولت هم
گزارشی در این زمینه ارائه شد و وزیر نیرو
نیز به زودی سفری به افغانستان خواهد
داشت که یکی از مهمترین بخشهای آن
پیگیری حقابه ایران و تحقق آن است.
بهادری جهرمی با اشاره به تامین حقابه
ایران از رودخانه ارس یادآور شد :در موضوع
حقابه رود ارس هم مشابه همین گزارش در

معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان

«پیام ما» از برگزاری دومین جلسه بررسی پیشنویس قانون تشکلهای اجتماعی و مصوبات

این نشست گزارش میدهد

گام دیگر مجلس علیه سازمانهای مردمنهاد

درحالی که جزئیاتی ازبرگزاری نخستین نشست بررسی پیشنویس قانون تشکلهای اجتماعی دردست نیست،

مصوبات دومین جلسه ازتداوم بیتوجهی به انتقادها حکایت دارد

جلسه هیات دولت ارائه شد و در گفتوگوی
روسای دو کشور ایران و ترکیه نیز این امر

پیام ما | نشست بررسی متن پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس و پیشنویس قانون تشکلهای اجتماعی در کمیته

مطرح شد و طرف ترکیهای موافقت خود

تشکلهای مردمنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و با حضور تعدادی از کارشناسان و نمایندگان دستگاههای

در زمینه برگزاری جلسه در سطح وزرا در

ت به احتمال تصویب این طرح مطرح شده،
دولتی برگزار شد و در حالی که در روزهای گذشته انتقادهایی گسترده نسب 

این امر را پذیرفته است و دولت هم بر

نگاهی به مصوبات این نشست نشان از شنیده شدن انتقادها ندارد.

پیگیری همین مسیر تاکید دارد .او با اشاره
به آخرین اخبار مربوط به سند  ۲۵ساله
همکاریهای ایران و چین ،گفت :سند
همکاری ایران و چین وارد فاز عملیاتی شده
و یکی از محورهای اصلی گفتوگوی رئیس
جمهور با همتای چینی نیز ابراز خرسندی
از مسیر پیشرفت اجرای این سند بود.
سخنگوی دولت افزود :در همین  ۴ماهه
نخست سال ،ارزش صادرات به چین رشد
 ۲۷درصدی نسبت به مدت مشابه در سال
قبل داشته و در بحث تجارت خارجی با این
کشور هم شاهد رشد  ۴۳درصدی هستیم.
در سال  ۱۴۰۰صادرات ما به چین  ۵۸درصد
رشد و در بخش کشاورزی هم جهش ۴۵
درصدی داشته است.

محکومیت مریم

کریمبیگی به  ۳سال

و  ۷ماه حبس بهاتهام

در دومین نشست بررسی
مفاد پیشنویس پیشنهادی
مرکز پژوهشهای مجلس که
ظاهر ًا عصر یکشنبه در صحن
کمیسیون شوراها برگزار شده،
نمایندگانی از مرکز پژوهشها،
معاون مشارکتهای اجتماعی
سازمان امور اجتماعی کشور و

اجتماعی و تبانی با «اِبی»

همچنین نمایندگانی از سازمان

وکیل مدافع مریم کریم بیگی درباره

بهزیستی ،کمیته امداد ،وزارت

جزییات برگزاری دادگاه موکلش گفت:
اخیر ًا حکم خانم کریم بیگی صادر شد
و متعاقب ًا به بنده هم ابالغ شد که مطابق
حکم شعبه  ۲۶دادگاه انقالب اسالمی

ورزش و جوانان ،دستگاههای
نظارتی و یک نفر بهعنوان
نماینده تشکلهای مردمنهاد
حضور داشتند

تهران موکل بنده برای اتهام اجتماع و
تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت
ملی به سه سال و  ۷ماه حبس محکوم
شدهاند و برای ارتکاب جرم تبلیغ علیه
نظام به یک سال حبس محکوم شدند و
بابت اتهام نگهداری مشروبات الکلی هم

مجموع محکومیت ایشان ۵سال و  ۷ماه

مجازات شدید قابل اجرا خواهد بود یعنی
سه سال و هفت ماه حبس تعزیری.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی مدارا،

کرده ،بیان کرد :قانون بیان داشته است
«هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی
نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی
و خارجی کشور مرتکب شوند به دو تا
پنج سال حبس محکوم خواهد شد»
لذا مهمترین موضوعی که در جریان
پرونده احراز نشده است همین است که
با چه کسی؟ نفر دوم این پرونده واضح
و مشخص نیست ،در حکم صادره دو
عبارت مبهم آمده است به این شکل که
«سبک ارتباطگیری و کنش واکنشهای
متهم بیانگر همسویی با جریانهای
معاند و اپوزیسیون کشور است» که این
عبارت از نظر حقوقی و قضایی برای احراز
جرمی که دو متهم الزم دارد کافی نیست
چون رفتار دو متهم باید با علم و عمد
باشد که مصداق تبانی تلقی شود .صرف
همسویی(به فرض وقوع) که نشاندهنده
تبانی نیست!

آنطور که بعضی از نمایندگان همین

میاندستورش را با اشاره به روزها و هفتهها

همفکرانش هدفگذاری شده و دغدغه

مجلس یکدست انقالبی میگویند ،حتی

و ماههایی آغاز کرد که بهگفته او ،به چشم

همین نمایندگان و دولتمردان بوده نیز

انتظارات خودشان را هم برآورده نکرده و

برهم زدنی از پی هم میگذرند و «اگر پای

نگشوده است.

تلختر آنکه این نمایندگان منتقدِ مجلس،

صحبت تکتک نمایندگان بنشینید ،شاید

حال در این وانفسایی که نمایندگان در

همزمان به جمع منتقدان دولت انقالبی نیز

جز اندکی از حضورشان در مجلس رضایت

وصف عملکرد «مجلس انقالبی» به آن

پیوسته و از ناتوانی دولت در اجرای اهداف

ندارند و در حالی نقش مجلس را در حل

ارجاع داده و از آن میگویند ،بار دیگر

و برنامههایی گالیه میکنند که دولتمردان

مشکالت عمیق جامعه نمیبینند که هر

پارلمان در آستانه تصویب طرحی است که

نه فقط در آغاز راه ،بلکه در ادامه مسیر

روز در حوزه انتخابیه با انتقاد و پرخاش

کنشگران مدنی و دیگر ناظران بیرونی ،از

و تا به امروز همچنان دربارهشان شعار و

مردم روبهرو هستند ».این نماینده نزدیک

آن بهعنوان «طرح صیانت از تشکلهای

وعده داده و میدهند .وعدههایی که حاال

به جبهه پایداری قم در مجلس که گفته

مدنی» یاد کرده و کنار «سلسله اقداماتی

چند صباحی است حتی نمایندگان همسو

«کیست که نداند فسادسیستمی بانکی و

صیانتی» پیشین مجلس یازدهم که

با دولت نیز در تحققشان تردید دارند و

قاچاق کمر اقتصاد را شکسته» ،مشخص ًا

از فعالیت کاربران شبکههای اجتماعی

میپرسند سرانجام چه وقت زمان عمل

عملکرد خود و همکارانش در مجلس

تا حیات و ممات حیوانات خانگی را در

فرامیرسد؟ اما این نمایندگان چنانکه

انقالبی را از حیث انجام وظایف نظارتی

بر میگیرد ،به آن انتقاد دارند .طرحی

اشاره شد ،تنها به عملکرد دولت همسو و

پارلمان مورد انتقاد قرار داده که نهتنها توان

که البته هنوز مرحله تدوین آن تکمیل

مطلوبشان انتقاد نمیکنند .آنها حاال دیگر

رویارویی و مقابله با نهادهای پرقدرت

نشده اما مرکز پژوهشهای مجلس

صبر و حوصلهشان از عملکرد خودشان

پشت این «فساد سیستماتیک» را در

چندی پیش ،متن پیشنویسی را

هم سرآمده و آنطور که در سراسر نطق

خود نمیبیند ،بلکه به قول معروف زورش

بهعنوان «قانون تشکلهای اجتماعی

میاندستور هر  ۵ناطق نشست علنی دیروز

به دولت هم نمیرسد .این در حالی است

مدنی» منتشر کرده و از چندی پیش از

مجلس نیز شاهدیم ،میگویند اقدام

که آنچه در اجرای نیمه دیگر وظایف قوه

آن نیز در جلساتی که به میزبانی «کمیته

و عملی از دولت نمیبینند و این توهم

مقننه در این بیش از  ۲سال دیدهایم نیز

تشکلهای مردمنهاد کمیسیون شوراها

«حرکت» هم چیزی نیست مگر «دویدن

در جز اعتراض و انتقاد افکار عمومی در

و امور داخلی مجلس» برگزار میشوند،

روی تردمیل»؛ تعبیری که نه یکی از آن

مواردی که به مصوبات قانونی منتج شده

سرگرم تدوین و تکمیلش است .جلساتی

معدود میانهروترهای مجلس ،بلکه یکی

و نگرانی و سرخوردگی جامعه مدنی در

که در حالی یکشنبه همین هفته برای

از تند و تیزترین اصولگرایان مجلس که

مواردی که صرف ًا وقت مجلس را تلف کرده

دومین نوبت برگزار شد که «پیام ما» در

از قضا از جمله چهرههای سرشناس و

و بینتیجه رها شده ،در پی نداشته است.

گزارشی که بهعنوان تیتر اصلی شماره

شناختهشدهتر مجلس نیز است .مجتبی

آن هم در حالی که این تالش تقنینی دو

دیروز منتشر شد ،برخی از انتقادات به این

ذوالنوری ،نماینده قم که مجلس یازدهم

سال و چند ماهه مجلس انقالبی ،حتی

متن پیشنهادی را پوشش داد .حال آنکه

سیاستی را ندارند و نخواهند داشت .به گزارش خبرگزاری
خانه ملت ،محمدباقر قالیباف در نشست دیروز مجلس
در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت مجلس
درباره بررسی عملکرد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در نحوه اجرای «طرح دارویاری» پس از طرح
اظهارات تعدادی از اعضای کمیسیون بهداشت و همچنین
وزیر بهداشت طی سخنانی با تاکید بر اینکه موضوع دارو
موضوعی اساسی در کشور است ،گفت :متاسفانه در حوزه
دارو و یارانه ها یک غلط مصطلحی مطرح و همه جا
گفته میشود که «حذف ارز ترجیحی»؛ در حالی که این
غلطترین حرف ممکن است که مطرح میشود .او تاکید
کرد :در خصوص دارو و یارانه ها به هیچ عنوان ارزی که
پرداخت میشده ،حذف نمی شود و در حقیقت اتفاقی که
افتاده این است که یارانهها به طور مستقیم به خود افراد
داده میشود.

مصوبات مجمع برای

الموتی بهعنوان نماینده تشکلهای مردمنهاد
و همچنین بهمن مشکینی حضور داشتند.

کاهش شدت مصرف انرژی

این در حالی است که خروجی نهایی این
نشست که بهعنوان «مصوبات جلسه» در ۱۰

در برنامه هفتم توسعه

بند آمده ،از این حکایت دارد که پس از ارائه
پیشنهادها درباره بحث «رتبهبندی» ،لغو این
موضوع پیشنهاد شده که با رای منفی حضار
از تصویب باز ماند و رد شد .حال آنکه در
ادامه «پیشنهاد شفافیت شاخصها و مراجع
رتبهبندی در پیشنویس» به تصویب رسید
و مقرر شد مرکز پژوهشهای مجلس،
الگوی پیشنهادی رتبهبندی و متولیان
سنجش آن را ارائه دهد.
همچنین بنابر مصوبه دوم این نشست،
«برداشته شدن شرط حداقل  ۵نفر برای
تاسیس و امکان حضور اشخاص حقوقی
در ارکان تشکل» مطرح و البته رد شده
است .همچنین پس از موافقت حضار
ت تشکلهای
با پیشنهاد «امکان فعالی 
هیأت امنایی در سطح ملی» ،پیشنهاد
«امکان جذب  ۳۰درصد منابع مالی سالیانه
تشکلهای هیأت امنایی از محل کمکهای
مردمی و پروژههای دولتی» مطرح و با

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوقالعاده با
حضور دبیر و اکثریت اعضای مجمع ،بررسی سیاستهای
کلی برنامه هفتم توسعه را ادامه داد .به گزارش ایسنا ،در
این جلسه بندهای مربوط به «انرژی» در سیاستهای
کلی برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت .در
جلسه روز سه شنبه مجمع که وزیر و معاونان وزارت نفت،
رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه ،رئیس کمیسیون
اقتصادی و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس
سازمان حفظ محیط زیست حضور داشتند ،اعضای
مجمع ،مقرر کردند که خامفروشی نفت و گاز با توسعه
زنجیره ارزش نفت و گاز میباید کاهش یابد و ظرفیت
پتروپاالیشگاهی کشور به حداقل ۳میلیون بشکه در روز
در سالهای برنامه هفتم برسد .اعضای مجمع در این
خصوص همچنین در ادامه پس از بحث درباره لزوم اصالح
الگوی مصرف انرژی،کاهش شدت مصرف انرژی به میزان
متوسط ساالنه ده درصد با رعایت بند هفتم سیاستهای
کلی اصالح الگوی مصرف» را از تصویب گذراندند.

مخالفت حضار مواجه شد .در این نشست
همچنین با پیشنهاد «متولی شدن نیروی

مرگ اَیمن الظواهری

انتظامی بهجای وزارت کشور در قانون»
مخالفت شد و پیشنهاد «عضویت یک عضو

در پی حمله هوایی آمریکا

در شورای توسعه به پیشنهاد شورایعالی

شبکه خبری سی.ان.ان از حمله هوایی آمریکا به مَ قر

هیأت علمی دانشکدههای علوم اجتماعی
انقالب فرهنگی» نیز با رای منفی حضار
رد شده است .حال آنکه در این نشست
مقرر شد مرکز پژوهشها امکان جایگزینی
نام مدیرعامل ،هیأت مدیره و بازرس با
دبیر ،شورای مرکزی یا هماهنگی و ناظر را
بررسی کند .موضوعی که از قضا در گزارش
روز گذشته «پیام ما» به نقل از یکی از
کارشناسان و فعاالن مدنی مطرح شده بود.
همچنین در حالی که بنابر مصوبه هشتم
این نشست« ،شرط عدم سوء شهرت
و تدین به ادیان پذیرفتهشده در قانون
اساسی بهجای وثاقت و امانت» پیشنهاد
شده و به تصویب حضار رسیده ،در ادامه
پیشنهادی دیگر مبنی بر «اعطاء حق
امضاء به وزیر کشور برای مجوز تشکلها»
طرح شد که تصویب نشده است.

اعتیاد کاخ سفید به تحریمها؛ شاخصی از نظام سلطه آمریکا

بر اساس قانون از این مجازاتها صرف ًا

جرم علیه امنیت چه بوده و اساس ًا از نظر

اجالسیه پایانیاش را آغاز میکند .اما

اجالسیه نخست ،آغاز کرد و دیروز نطق

و ازدواج که از سوی همین مجلس و

بیمهگذار در اختیار بیماران قرار میگیرد؛ به هیچ عنوان
ارز دارو حدف نمیشود و نه قانونگذار و نه دولت چنین

ورزش و جوانان ،دستگاههای نظارتی و نیز

درباره فعالیت هستهای ایران واکنش نشان داد

به همراه شالق و جزای نقدی است که

دادگاه ایشان با چه کسی اجتماع و تبانی

ت سر گذاشته و چند ماه دیگر
را پش 

ملی و سیاست خارجی مجلس در

مباحثی چون مسکن و اشتغال و جمعیت

حذف نمیشود ،گفت :یارانه دارو از طریق شرکتهای

از سازمان بهزیستی ،کمیته امداد ،وزارت

سخنگوی وزارت خارجه به تحریمهای جدید آمریکا و ابراز نگرانی برخی سران و مقامات کشورهای عضو برجام

و  ۷۴ضربه شالق تعزیری محکوم شدند،

امیر رئیسیان در پاسخ به این سوال که

«مجلس انقالبی» نیمه عمر چهارسالهاش

را درقامت رئیس کمیسیون امنیت

گرهای از هزار و یک گرفتاری مملکت در

امور اجتماعی کشور و همچنین نمایندگانی

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه یارانه دارو به هیچ عنوان

سرکرده گروه القاعده خبر داد .به گزارش ایسنا و به نقل
از سی.ان.ان این شبکه خبری اعالم کرد که بنا به گفته
چندین منبع آگاه ،سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)
یک حمله مهم علیه القاعده را در افغانستان انجام داده
است .این حمله هوایی بوده و با پهپاد انجام گرفته است.
یک مقام ارشد دولت آمریکا در همین رابطه گفت :در آخر
هفته گذشته آمریکا یک عملیات ضد تروریستی علیه
یک مقام مهم القاعده در افغانستان انجام داده است.
این عملیات موفق بوده و تلفات غیرنظامی نداشته است.
بر اساس گزارش سی.ان.ان ،در این عملیات بسیار مهم
سرکرده القاعده هدف نهایی بوده و قرار است جو بایدن در
مورد این عملیات ضد تروریستی علیه القاعده صحبت کند.
اَیمن الظواهری ،سرکرده گروه القاعده است که رهبری این
سازمان را از زمان مرگ اسامه بن الدن ،سرکرده اصلی این
سازمان در سال  ۲۰۱۱برعهده دارد .الظواهری معاون اسامه
بن الدن در جریان حمالت یازده سپتامبر بود.

گزارش روز

به یک سال حبس به عالوه جزای نقدی

مصداق اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب

حذف یارانه دارو

حاضران در این جلسات توجهی به انبوه

و چین وارد فازعملیاتی شد

کجا رسیده ،گفت :طرف افغان در مذاکرات

اصرار قالیباف بر عدم

اجتماعی ،میبینیم جز در موارد استثنایی،

سند همکاری ایران

پاسخ به این پرسش که اقدامات دولت
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سخنگوی سازمان انرژی
اتمی از «راهاندازی ۱۰۰۰
دستگاه سانتریفیوژ  IR۶از روز
گذشته» خبر داد و با اشاره به
سخنان اخیر رئیس سازمان
انرژی اتمی ،برداشتهای
صورت گرفته از این سخنان
را «اشتباه» توصیف کرد و
گفت :به سمت ساخت بمب
هستهای هم نخواهد رفت .کار
تزریق گاز به  ۵۰۰ماشین آی.آر.
شش انجام شده و این موضوع
به طور کامل به اطالع آژانس
بینالمللی انرژی اتمی نیز
رسیده است

برجام و آنچه ماههاست در این راستا به یکی از

بهروز کمالوندی که در گفتوگو با شبکه المیادین

خلیج فارس» خبر داد .این وزارتخانه که

مهمترین موضوعات مطبوعات ایران و جهان تبدیل

از انجام وظایف سازمان انرژی اتمی ایران بنابر

نفتکش «گلوری هاروست» با پرچم پاناما را به

شده 24 ،ساعت پر خبری را پشت سر گذاشت.

قانون مجلس سخن میگفت و بر این اساس،

اتهام ارتباط با شرکت «گلدن واریر» در لیست

ساعاتی که در آن خبرهایی همچون اعمال جدید

از «راهاندازی  ۱۰۰۰دستگاه سانتریفیوژ IR۶

تحریمها قرار داده است.

تحریمهای جدید امریکا علیه جمهوری اسالمی،

از روز گذشته» و «شروع به تزریق گاز به این

اما در حالی که دیروز حسین امیرعبداللهیان در

انتشاربیانیه مشترک فرانسه ،انگلیس و امریکا در

ماشینها» خبر داد ،همچنین با اشاره به سخنان

سخنان تاکید کرد که «آمریکاییها تصور نکنند

رابطه با فعالیتهای هستهای ایران ،صحبتهای

اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی ،برداشتهای

با تحریم و فشار میتوانند در میز مذاکره امتیاز

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و وزیران

صورت گرفته از این سخنان را «اشتباه» توصیف

بگیرند» و از جدیت ایران برای دستیابی به

خارجه ایاالت متحده و آلمان در خصوص

کرد .سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان

توافق سخن گفته ،سخنگوی وزارت امورخارجه،

برجام و همچنین واکنش وزیر خارجه ایران و

اینکه «ایران بهدلیل توانمندیهای استراتژیک

در واکنش به اعالم برخی تحریمهای یکجانبه

برخی از دیگر مسئوالن جمهوری اسالمی به این

خود نیازی به بمب هستهای ندارد» ،گفت« :به

جدید آمریکا علیه تجارت با کشورمان گفت:

تحوالت از جمله مهمترین تیترهای این اخبار

سمت ساخت بمب هستهای هم نخواهد رفت».

«اعتیاد کاخ سفید به تحریمها و استفاده ابزاری

بود .آن هم در حالی که همزمان با این تحوالت

او همچنین شامگاه دوشنبه در گفتوگو با خبر

از آنها ،شاخصی از نظام سلطه آمریکا است و

گسترده ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران

 ۲۱شبکه یک سیما گفت« :کار تزریق گاز به ۵۰۰

تغییر دولتها در این کشور ،در رویکرد آن فرقی

نیز در سخنانی با اعالم خبر تزریق گاز به صدها

ماشین آی.آر.شش انجام شده و این موضوع به

ایجاد نمیکند ».ناصر کنعانی با انتقاد نسبتبه

سانتریفوژ جدید و تالش جمهوری اسالمی برای

طور کامل به اطالع آژانس بینالمللی انرژی اتمی

اعمال تحریمهای جدید همزمان با سیل روزهای

توسعه فعالیتهای هستهای خود ،درباره آنچه

نیز رسیده است ».کمالوندی این اقدام را «یکی از

اخیر گفت« :جمهوری اسالمی ایران اوال در

پیش از این از سوی رئیس این سازمان در ارتباط

رویکردهای رسیدن به توان  ۱۹۰هزار سو در حوزه

برابر اصرار کاخ سفید به تداوم اعمال تحریمها،

با توان علمی ایران برای ساخت سالح هستهای

انرژی اتمی» توصیف کرد.

واکنش قاطع و محکم و فوری نشان خواهد داد

بهرغم عدم تمایل به استفاده از این توان توضیح

اما همزمان با این تحوالت در پیشرفت صنعت

و ثانیا همه تدابیر الزم برای خنثی کردن آثار سوء

داد و با تکرار این مهم که جمهوری اسالمی به

هستهای جمهوری اسالمی ،وزارت خزانهداری

احتمالی این قبیل تحریمها بر تجارت و اقتصاد

دنبال ساخت تسلیحات هستهای نیست ،گفت

آمریکا در بیانیهای از اعمال تحریمهایی علیه ۶

کشور را به کار خواهد گرفت».

که از صحبتهای اخیر رئیس سازمان انرژی

نهاد کشتیرانی واقع در چین ،سنگاپور و امارات به

همچنین در حالی که جو بایدن رئیسجمهوری

اتمی ایران بد برداشت شده است.

بهانه ارتباط با «شرکت تجارت صنعت پتروشیمی

ایاالت متحده در بیانیهای اعالم کرد که آمریکا

در همکاری با شرکای خود ،طرحی برای احیای

بازرسیهای آژانس از برنامه هستهای ایران

برجام ارائه کرده ،وزیر خارجه این کشور در

پرداخت و گفت« :ما به دسترسی مناسب به

کنفرانس بازبینی عدم اشاعه هستهای گفت

گستره و عمق این برنامه هستهای نیاز داریم».

که ایران در حال تشدید برنامه هستهای خود

گروسی گفت ،تنها این موقع است که آژانس

است .آنتونی بلینکن در مجمع عمومی سازمان

«خواهد توانست تضمین الزم و موثق بدهد که

ملل طی دهمین کنفرانس بازبینی پیمان

هر گونه فعالیت[هستهای] در جمهوری اسالمی

عدم اشاعه هستهای در نیویورک عنوان کرد

ایران در راستای اهداف صلحآمیز است ».این

که بازگشت به توافق هستهای  2015با ایران

در حالی بود که وزیر امور خارجه آلمان نیز در

همچنان بهترین نتیجه برای آمریکا ،ایران و

سخنانی در همین همایش ادعاهایی علیه

جهان و مدعی شد که ایران درحال تشدید

برنامه هستهای ایران مطرح و البته تاکید کرد

برنامه هستهای خود است .این در حالی بود که

که آلمان خواهان احیای توافق هستهای است.

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در یک

آنالنا بِربوک با بیان اینکه «ایران هیچ توجیهی

سخنرانی مطرح کرد که آژانس به دسترسیهای

برای بسیاری از فعالیتهای هستهایاش

بیشتری برای بازرسیهایش از برنامه هستهای

ندارد» ،مدعی شد« :در حالی که هیچ کشور

ایران نیاز دارد .رافائل گروسی ،که در همین

غیرهستهای نیازی ندارد که تا سطح  ۶۰درصد

کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هستهای

غنیسازی اورانیوم انجام دهد ،اظهارات اخیر

در نیویورک سخنرانی میکرد ،به مسئله

تهران عمیقا نگرانکننده هستند».
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مجوز احداث کارخانه فوالد در محوطه تاریخی «قرهحسنلو» در اردبیل صادر شده است

بتنریزی تا سه متری آثار عصرآهن

دبیر شبکه تشکلهای محیط زیستی اردبیل :منطقه نمین مدتهاست مشکل آب شرب دارد
و حاال در این منطقه یک صنعت آببَر قرار است ساخته شود

باارزش تالشی نکرده است؟» او میگوید بر

و آبفا با وجود آنکه در دشت ممنوعه بوده

اساس شنیدهها ،کارخانه فوالد گفته در بخشی

مجوز صادر کردند .ما نمیتوانیم کاری انجام

از این  3300متر میخواهد بخشی از ادوات

دهیم .صرفا به آنها گفتیم باید محل تامین

فعالیتش را بگذارد و این هم در نوع خود کار

آب مشخص شود و آنها قراردادهایشان با

بسیار عجیبی است« .آثار باقیمانده از دوران

شرکت آب و فاضالب را نشان دادند که

اشکانیان در منطقه آذربایجان ،آثار اندکی

قرار است بر اساس این قراردادها آب این

هستند و بسیاری از آنها هم حاال خارج از

کارخانه از پساب تهیه شود».

مرزهای ایران قرار دارند ،اما مسئله اینجاست

او میگوید سازمان محیط زیست هم

که حاال ما با آثاری به جا مانده از دوران آهن

پرسشش این است که چرا در این منطقه

و اشکانیان روبرو شدهایم و با این وجود

مجوز ساخت چنین کارخانهای صادر شده «اما

هیچکس برای حفظ آنها قدمی برنمیدارد »

ما نمیتوانیم از این منظر به کار وارد شویم .ما
فقط میتوانستیم چنین ایرادی از آنها بگیریم

فقط از  3300متر میتوانیم

و آنها هم تعهد دادهاند از آب چاه استفاده

حفاظت کنیم

در مدتی که ساخت این کارخانه چالش
میراث فرهنگی استان بود ،قرار شد مصیب
امیری ،رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و
گردشگری و کورش روستایی ،پژوهشکده
باستانشناسی به منطقه بروند .اما امیری،
توپ را در زمین پژوهشکده باستانشناسی
انداخت و در پاسخ به پرسشهای «پیام ما»
گفت« :آقای روستایی باید پاسخگو باشند» و
البته روستایی هم پاسخی به «پیام ما» نداد.
در این میان اما فریبرز طهماسبی ،سرپرست
هیات کاوش نجاتبخشی محوطه تاریخی
قره حسنلو در نشستی مجازی که در روزهای
اخیر دراینباره برگزار شد ،ماجرای کشف این
منطقه را مربوط به تیر ماه سال  1400دانست
و گفت« :در سال  ،1400مجتمع آهن و فوالد
الماس استعالمی برای ساخت کارخانه در
این محدوده گرفت و ما در تیرماه همان سال
به همراه تعدادی از همکاران برای بررسی
از سوی میراث فرهنگی به منطقه رفتیم و
 97هکتار از اراضی در اختیار این کارخانه
را بررسی کردیم .محوطهای را که حدود 70
سانت از دشت ارتفاع دارد را برای اولین بار
| ایرنا |

در همان زمان شناسایی کردیم و در جواب
استعالم به مدیریت جهاد کشاورزی نمین
نامه زدیم که از این  97هکتار مقداری از آن
به علت قرارگیری تپه تاریخی ممنوع است.

میان آثار باستانی کشفشده از عصر آهن و دوران اشکانیان تا بتنریزیهای کارخانه آهن و فوالد الماس آرتاویل فقط سه متر فاصله
است .این را فعاالن محلی میگویند .آنها که خبر پیدا شدن تمدن سه هزار ساله در «محوطه قره حسنلو اردبیل» برایشان خوشحا لکننده

| فروغ فکری |
| روزنامهنگار |

بود ،حاال با تلی از بتن و فعالیت عمرانی در نزدیکی اثر باستانی روبهرویند .این محوطه ،آنطور که مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل گفته،

ت عمرانی این شرکت
در سال  98و در بررسی پیمایشی دشت اردبیل شناسایی شده است اما سال  1400بود که خبر آمد در اثر فعالی 

فوالدی ،چند اثر تاریخی در این منطقه به دست آمده و بعد از آن بود که عملیات کاوش نجاتبخشی شروع شد .اما ساخت این کارخانه
نه تنها در محوطهای با قدمت تاریخی تعجب و نگرانی فعاالن حوزه میراث فرهنگی را به دنبال داشته ،بلکه فعاالن محیط زیست هم
از این کار متعجبند .آنها میگویند این دشت بیآب است و میپرسند چطور در چنین منطقهای در نزدیکی جنگلهای ثبت ملی شده

فندقلو قرار است کارخانه فوالد ساخته شود؟ با این حال مدیرکل محیط زیست اردبیل به «پیام ما» میگوید« :وزارت نیرو نباید مجوز
میداد ،کاری از دست ما ساخته نیست .به ما گفتهاند از پساب استفاده خواهند کرد».

تصاویر بیرونآمده از کاوشها در محوطه
«قرهحسنلو» در شهرستان نمین اردبیل،
حکایت از کشف دفن طاقباز و گورهای
چالهای داشت .کاوشهای باستانشناسی
بعد از آن گفتند که ساختارهای معماری با
دیوارهای خشتی و سنگی در کنار تدفین
انسانی متعلق به عصر آهن است و بعد از
آن هم صحبتهایی از یافتههایی مربوط به
دوران اشکانیان به میان آمد .این یافتههای
مهم برای باستانشناسی کشور اما به عکس
معدود نشانههای تاریخی که در پایتخت کشف
میشود ،خیلی زود فراموش شد.
نادر

فالحی،

مدیرکل

میراثفرهنگی،

گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل که
توگو
بعد از پیگیریهای مستمر ،حاضر به گف 
با «پیام ما» نشد ،بهمنماه پارسال ،از
شناسایی این منطقه در سال  98و در بررسی
پیمایشی دشت اردبیل خبر داده بود .او درباره
این منطقه گفته بود« :براساس کاوشهای
باستانشناسی صورتگرفته در این محوطه

تا به امروز چندین ترانشه در مرکز و دیگر

که چرا از سال  98تاکنون برای ثبت این

نمود و حتم ًا باید در نزدیکترین فاصله به این

جبهههای این تپه زده شده که آثار تاریخی

منطقه قدمی برداشته نشده و از سویی چرا با

فرهنگی و الیههای باستان شناختی متعددی

وجود کشف این آثار ،برای جابهجایی کارخانه

به اعتقاد کارشناسان باستان شناس ،قابلیت

را در جای جای آن نمایان ساخته است.

برنامهریزی انجام نمیگیرد .همین هم دلیلی

ثبت جهانی دارد ،اما با توجه به شرایط ثبت

ساختارهای معماری با دیوارهای خشتی و

بود تا کارزاری برای حفظ این اثر باستانی و

اثر ،فعالیتهای عمرانی اخیر در مجاورت

سنگی در کنار تدفین انسانی متعلق به عصر

جلوگیری از ساخته شدن کارخانه فوالد به راه

این محوطه این احتمال را از بین خواهد بُرد.

آهن هم کاوش شده و این آثار تاریخی

انداختهاند .عدالت عزتپور ،از اهالی شهرستان

هدف ما لغو مجوز کارخانه یا مقابله با توسعه

بهدست آمده تعلق این آثار را به ادوار عصر

نمین ،نویسنده این کارزار ،آن را خطاب به وزیر

اقتصادی استان و یا ثروتآفرینی برای کشور

آهن اثبات میکند که امید است با ادامه

میراث فرهنگی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت

عزیزمان نیست و ما مخالف کارآفرینی برای

مطالعات و کاوشهای باستانشناختی بتوان

و همچنین ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس

منطقه نیستیم ،بلکه مخالف از بین رفتن این

توالی فرهنگی در این تپه و همچنین ارتباطات

شورای اسالمی نوشته و در بخشی از آن

میراث عظیم و بینظیر و محوطه آیینی دوره

فرهنگی آن با سایر محوطههای دیگر را مطالعه

آورده« :محوطه باستانی قره حسنلوی منطقه

اشکانی به بهانه توسعه اقتصادی هستیم».

و شناسایی کرد».

ویلکیج ،از توابع شهرستان نمین ،گنجینهای از

عزتپور حاال به «پیام ما» میگوید97« :

در حالی صحبت از کشف این منطقه در سال

دوران سلسله اشکانیان برای تاریخ و تمدن

هکتار زمین به این کارخانه واگذار شده و

 98مطرح شده بود که حاال مسئوالن میراث

ایران و استان اردبیل است .متاسفانه زمین

حاال در کاوشها  3300متر محوطه باستانی

فرهنگی استان مدعی هستند این منطقه در

این محوطه باستانی به کاربری صنعتی تغییر

مشخص شده است که  900متر آن بنای

سال  1400و بعد از آنکه کارخانه فوالد در کند

داده شده و در اختیار شرکت سرمایهگذار قرار

کاوش شده است .در واقع بتن ریزی کارخانه

و کاوهایش به آثار باستانی رسید و از میراث

داده شده است .سوالی که برای فعاالن مدنی

در  3متری محوطه باستانی به این ارزش رخ

فرهنگی استعالم کرد ،کشف شده است .این

و متخصصان مطرح شده ،این است که آیا

داده و سوال ما این است که چطور از سال

میان اما پرسش فعاالن میراثی این است

نمیتوان این صنعت را در محلی دیگر احداث

 98تاکنون ،میراث فرهنگی برای ثبت این اثر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زرند

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی زیرسازی و
(ره) مربوط به بافت ناکارآمد(طرح بازآفرینی) را

مندرج است .

نماید  ،کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد

میباشد.

آسفالت معابر خاکی محله های شهرک امام خمینی

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی

پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی

 -تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/13

 ۱۹:۰۰مورخ۱۴۰۱/۰۵/23

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در

اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای

مناقصه محقق سازند.

 -برآورد اجرای کار مبلغ  ۳۹۳.۵۳۱.۰۷۹.۷۴۷ریال بر

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت

الف :ادرس بم بلوارشهید رجایی سایت اداری -شهرداری

بم امور قراردادها -تلفن ۰۳۴-۴۴۳۴۵۲۱۴ :

اساس فهرست بهای راه ،راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت

 -مدت اجرای پروژه  ۱۲ماه شمسی می باشد.

۸۵۱۹۳۷۶۸ -۸۸۹۶۹۷۳۷

می باشد.

 -ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان  ۱۹/۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه
الزامی می باشد .

در سامانه مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴ :دفتر ثبت نام

تاریخ انتشار نوبت اول 1401 /05 /12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/19 :

علیرضا ریاضی  -شهردار بم

باستانشناسی ،کاوش روی آن شروع شد.
«ما در حال حاضر فقط میتوانیم در مورد
این  3300متر-عرصه و حریم اثر باستانی-
صحبت کنیم و اجازه این را نداریم که بگوییم
در باقی این منطقه کار عمرانی انجام نشود».
منطقه انجام گرفته و هرگونه تصمیم گیری
برای حفاظت بر عهده شورای فنی وزارتخانه
میراث فرهنگی است و در حیطه و اختیار اداره
کل میراث فرهنگی استان قرار ندارد «شورای
فنی وزارتخانه هم قطعا مخالف آزادسازی و
تخریب این اثر است .از سوی دیگر پرونده
ثبتی هم به وزارتخانه ارسال شده و به زودی
ثبت خواهد شد».

ساخت صنعتی آببر

در دشتی ممنوعه

کارخانه در دشتی ممنوعه قرار است ساخته
شود و فوالد هم صنعتی آببَر است .با این
حال هم وزارت نیرو و هم آبفا مجوز ساخت
آن را صادر کردهاند و حاال حسن قاسمپور،
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
اردبیل به «پیام ما» میگوید پیوست محیط
زیستی این کارخانه در مراحل نهایی شدن
است« :برای ساخت این کارخانه وزارت نیرو

از پالک  432اصلی واقع در زرند بخش 13
کرمان به آدرس خانوک خریداری از مالک
رسمی خانم کوکب بیگم مهدوی خانوکی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401 /5 /12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401 /5 /29 :

حسین توحیدی نیا
رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی 1358755 :

سالهای گذشته و در بسیاری از شهرها مطرح
شده اما درنهایت بسیاری از آنها برخالف
آنچه گفته بودند عمل کردند و بسیاری از
آنها با حفر چاه از آبهای زیرزمینی استفاده
کردند .صادقی پناهی ،نماینده تشکلهای
محیط زیستی اردبیل هم با تاکید بر همین
مورد به «پیام ما» میگوید «منطقه نمین
مدتهاست مشکل آب شرب دارد .بسیاری
از اهالی این منطقه بارها برای نداشت آب

محوطه تاریخی قره حسنلو :ما
در حال حاضر فقط میتوانیم
در مورد این  3300متر-عرصه
و حریم اثر باستانی -صحبت
کنیم و اجازه این را نداریم که
بگوییم در باقی این منطقه کار
عمرانی انجام نشود

شرب از مسئوالن شاکی بودند و حاال در این
ببَر قرار است ساخته
منطقه یک صنعت آ 
شود .اما مشکل اصلی ما نبود شفافیت در
ت این کارخانه است .گفته شده کارخانه
فعالی 
پیوست محیط زیستی دارد .چرا این پیوست
را منتشر نمیکنند؟ اصال مشخص نیست قرار
است چه میزان تولید داشته باشد و حتی
فعاالن عرصه آهن منطقه هم این موارد را
نمیدانند ».او میگوید این نبود شفافیت
ریشه به تیشه بسیاری از فعالیتهای دقیق
در منطقه زده است و از سویی این نگاه که
هر استان باید برای خودش کارخانههایی
از این دست داشته باشد ،نگاه اشتباهی
است «منطقه نمین در مجاورت جنگلهای
فندقلو قرار دارد .مطنقهای ثبت شده و
بینهایت زیبا و باارزش .اما هرگز از موهبت
گردشگری مسئوالنه در منطقه استفاده
نمیکنند و صرفا میخواهند با ساخت و
سازهایی از این دست که تنها برای عدهای
سودآور است ،هم آثار باستانی و هم محیط
زیست را به ویرانی بکشانند».
پناهی تاکید میکند که اصرار مسئوالنی استانی
برای قرار گرفتن این کارخانه در نزدیکی آثار
باستانی غیرقابل توجیه است و هیچکس

حسن قاسمپور ،مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان
اردبیل :کارخانه فوالد تعهد داده

هم مردم و دلسوزان را توجیه نمیکند« .در

از آب چاه استفاده نخواهند

منطقه نمین و در مجاورت جنگلهای ثبت

کرد و از فاضالب تصفیه

شده فندقلو ،هم پتروشیمی ساخته شده و
هم کارخانه سیمان .در واقع این منطقه منطقه
ویژه اقتصادی است و شهرک صنعتی .این
در حالی است که از فرصتهای دیگر منطقه
اصال استفاده نمیشود و این درد بزرگی برای

شده استفاده خواهند کرد اما
در نهایت وزارت نیرو و آبفا
باید پاسخگو باشند که چرا
مجوزهایی از دست
صادر میشود

بیپاسخ بسیاری باقی است .آنها همچنان
میپرسند راهاندازی این کارخانه در مجاورت
آثار باستانی و جنگلهای ثبت شده فندقلو چه
توجیهی دارد و از سویی میخواهند بدانند چرا
با وجود آنکه هنوز کار چندانی برای ساخت
انجام نگرفته تغییری در محل ساخت کارخانه
انجام نمیگیرد؟ پرسشهایی بیپاسخ که
حاال نه تنها فعاالن میراث فرهنگی و محیط
زیست اردبیل ،بلکه فعاالن کل کشور از
مسئوالن میپرسند.

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

برابر رای شماره  140160319012000733هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك
سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حسین پورحمزه فرزند داود بشماره شناسنامه

 704صادره از سیرجان در یك قعطه خانه و باغ مشتمل بر کارگاه ضبظ پسته به مساحت 9392/71
مترمربع پالك  3733اصلی واقع در روستای حسین آباد نظام بخش  36کرمان که از مالکیت مشاعی
خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/12 :

محمد آرمان پور-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی 1351999:

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

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان

استفاده از پساب برای کارخانههای فوالد در

هیات کاوش نجاتبخشی

میخواهند همراهشان شوند پرسشهای

آثار باستانی ،اما وجه دیگری هم دارد .این

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

صادر میشود».

فریبرز طهماسبی ،سرپرست

برای آنها که کارزار به راه انداختهاند و از همه

ماجرای ساخت کارخانه فوالد در نزدیکی

برابر رای شماره  140160319012000835هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف

باید پاسخگو باشند که چرا مجوزهایی از دست

دلسوزان است».

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و
نوبت دوم

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت

 -زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  ۱۰:۰۰مورخ۱۴۰۱/۰۶/08

عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  729140160319008000هیات دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم رحیمه السادات مهدوی خانوکی فرزند
سید اسداله به شماره شناسنامه  66صادره از زرند
در ششدانگ خانه به مساحت  1195.26مترمربع

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  ۱۹:۰۰مورخ۱۴۰۱/۰۶/05

تا اردیبهشت  1401با مجوز پژوهشکده

خواهند کرد اما در نهایت وزارت نیرو و آبفا

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140160319012000831هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات

نوبت دوم

دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :

 -سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد

تپه باستانی شناسایی شد و از بهمن 1400

نوبت اول

تاریخ 1401/05/06 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

 -شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.

کیلومتری شهرستان اردبیل است».
او در ادامه میگوید که  3300متر به عنوان

نخواهند کرد و از فاضالب تصفیه شده استفاده

نوبت دوم

شماره :

140160319008000931

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

محوطهای که دربارهاش بحث میکنیم در 9

طهماسبی گفته کاوش نجاتبخش در این

محوطه باستانی احداث گردد؟ محوطهای که

(نوبت اول)

3

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای قنبر عباسلو فرزند امان هللا بشماره شناسنامه  219صادره

مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی عباسلو فرزند قنبر بشماره شناسنامه  13172صادره از

از بردسیر در یك واحد ترمینال ضبط پسته به مساحت  2530/02مترمربع پالك  3408اصلی واقع در هللا

سیرجان در یك قعطه باغ به مساحت  35137/45مترمربع پالك  3408اصلی واقع در روستای هللا آباد

آباد بخش  36کرمان خریداری از مالك رسمی آقای عوض خواجویی نژاد و عبدالعلی زیدابادی نژاد و غیره

بخش  36کرمان خریداری از مالك رسمی آقای عوض خواجویی نژاد و عبدالعلی زیدابادی نژاد محرز

محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی

گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی كه

كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین

اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ

تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت

تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/28 :

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/28 :

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/12 :

محمد آرمان پور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی 1352002:

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/12 :

محمد آرمان پور-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی 1352001:
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ادامه از صفحۀ 1

آبوهوا میگوید که مونسون تا پایان

کشور را فرامیگیرد در روزهای آینده

این هفته نیز مهمان نه چندان مطلوب

مشخصات دقیقتری اعالم میکنیم».

ایران است.

خلع سالح طبیعت

در مواجهه با مونسون
شاید شاه بیت حز نانگیز این رویداد

با توجه به اینکه هشدارهای تکرار

رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت

سیالب در نیمه مرداد برای پایتخت هم

بحران مخاطرات وضع هوای کشور به

صادر شده است آمادگی برای مقابله با

«پیام ما» میگوید هشدارهای بارش

آسیبها و خسارات احتمالی پیشرو در

و سیالب و عموم رعایتها برای کاهش

تهران هم آغاز شده است.

خسارات مالی و جانی تا پایان این هفته

دقیقا همین نکته باشد .بیتوجهی

برقرار است.

وافر به امر محیط زیست ،خالی کردن

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان
پیشگیری

سست شدن خا کها ،دخالت طوالنی

مونسون تا پایان هفته در ایران اثرگذار

سازمان هواشناسی نسبت به احتمال

و بیضابطه در کنار ساختوسازهای

است ،میگوید :گستره بارش کمتر شده

بارش شدید باران و جاری شدن سیل و

کثیر ،کشیدن جاد هها و چندپارهکردن

است اما هنوز خطر بارشهای نقطهای

آبگرفتگی در مناطقی از پایتخت به تهران

واحدهای اکولوژیکی ،قطع ارتباط

برای برخی استانهای کشور وجود دارد.

نشینان نسبت به رعایت نکات ایمنی

در

این خطر در مناطق جنوب سیستان و

تاکید کرده است.

مناطق ،آلود هسازی هوا و آ بها،

بلوچستان ،جنوب فارس ،شمال بوشهر،

سدساز یهای بیرویه ،عدم پذیرش

استان کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال

اشتباها ت ،خشک کردن تاال بها و

و بختیاری ،جنوب لرستان ،شمال شرق

سطوح آبگیر ،تهی کردن آبخوا نها

استان خوزستان و ارتفاعات استان

و سفرههای آب زیرزمینی ،فشار

تهران ،کماکان در دو روز آینده ،وجود دارد

بیش از حد توان بر منابع طبیعی و

اما بارشها به صورت نقطهای و محلی

بارگذار یهای فرا تصور بر رودخانهها،

هستند و با وسعت سیالبهای دهه اول

زیستی

و

قطع درختان و نابودی جنگلها و
مراتع ،تجاوز به حریم رودخانهها

| ایرنا |

عرصه طبیعت و اراضی از گیاها ن،

صادق

بر اینکه

مراودات

لیست و کارنامه نامناسب عملکردی

مونسون در آخرین نفسها هم خسارت میزند

ما همگی موجب گشته بیدفاع در

هشدار سیل برای هفت استان کشور

برابر هر نوسان و تغییرات آب و
هوایی شاهد خسارات و اتفاقات
دردناک باشیم.
گسترش بیابا نها ،وقوع توفان خاک
و احتماال در آیند های بسیار نزدیک
ریزگردهای

نمکی

دریاچه

در تبانی با ریزگردهای جنوب غرب
کشور ،سیال بهای کوچک و بزرگ در

جنوب سیستان و بلوچستان ،جنوب فارس ،شمال بوشهر،کهگیلویهوبویراحمد ،چهارمحا لو بختیاری ،جنوب لرستان،

شمال شرق خوزستان و ارتفاعات تهران کماکان در خطر هستند

شرایط ناهمگون اقلیمی ،بارشهای
ناموزون و بیهنگام و نهایتا تغییر

پیام ما | بحران بارشهای سیل آسا هنوز تمام نشده .سامانه بارشهای موسمی هنوز هم میتواند برای کشور خطرآفرین باشد .از همین

الگوهای آب و هواشناسی ،پاسخ

رو سازمان هواشناسی کشور هشدار داده که مردم در هفت استان کشور باید توصیههای کارشناسان برای دور ماندن از مناطق پرخطر مانند

کوبنده و یا از سر استیصال محیط

حاشیه رودخانهها را جدی بگیرند.

زیست و طبیعت به ما باشد .ایران در
معرض فاجعهای بزرگ قرار دارد که
ماهیت وجودیش را تهدید میکند.
دیگر ادامه این سبک و سیاق رفتارها
و سیاستها ممکن نبوده و هر گام به
و نزدیکتر میکند .تمام آنچه که
احساسات یا سیا هنمایی و یا حتی

در حالی که با ورود پدیده جوی

در ایران به  18استان بسط پیدا کرد

مونسون به کشور از  31تیر  ،1401شروع

و خسارتهای سنگینی در حوزههای

گذاشت ،سازمان هواشناسی کشور هنوز

استهبان

گوناگون مانند کشاورزی ،زیرساختهای

هشدارهای سیل را برای برخی استانها

فارس ،سیالبهای فراگیر مرداد ماه

شهری و روستایی ،شیالت و جادهها

منتشر میکند .برآوردهای کارشناسی

رگباری

و

سیل

«هامون» همچنان خشک است

بلکه بر اساس شواهد محرز و واقعی
و برگرفته از داد هها و اطالعات و
تحقیقات و مطالعات در کنار تجربه
کاری است.
کشور نیازمند مدیران جان برکف و
تصمیمات شجاعانه است .تدبیر و
ترویج فرهنگی هم دیگر کمتر بهکار
مسیر را برگرداند .کار از اعالم خطر
گذشته است .ما هم اکنون در کانون
حادثهایم .این حوادث

اخیر را

شاید بتوان در حد یک جریان آب
و هوایی تقلیل داده و مونسون نام
گذاشت اما واقعیت آن است که
ما ایران و طبیعتش را خلع سالح
کرد هایم .انتهای هر حادثهای ما
مدام

شکست میخوریم .آیا این

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای
تاالبهای سازمان حفاظت
محیط زیست از آبگیری ۲۰تا
 ۳۰درصدی تاالب جازموریان
خبر داد و در عین حال گفت:
تاالب هامون کامال خشک
است و هورالعظیم و گاوخونی
وضعیت خوبی ندارند

کشتهها و مرگ هموطنان به همراه
خسارات سنگین دلیل مکفی برای
شکست نیست؟ اگر نیست شما نام
آن را چه میگذارید؟

برگ سبزو کارت سواری پژو پارس
مدل  ۱۳۹۰سفید رنگ به شماره
موتور ۱۳۴۹۰۰۰۰۱۲۵وشمارهشاسی

NAAN51FAXBK230289به

شماره پالک ۹۷ط ۹۱۱ایران ۸۴
مفقود و از درجه اعتبار ساقط

گردیده است.

رودبار جنوب

متعلق به مهرداد جشان بامری

در پی وقوع سیالب در نقاط مختلف کشور طی

نداشته و در حال حاضر  ۱۰۰درصد خشک

امیدواریم با همکاری دولت افغانستان این

روزهای اخیر ،مدیرکل دفتر حفاظت و احیای

است .سال گذشته نیز به دلیل ایجاد انحراف

تاالب زنده بماند و به حیات و کارکرد خود

تاالبهای سازمان حفاظت محیط زیست از

در مسیر رودخانه هیرمند ،تاالب هامون از این

ادامه دهد.

آبگیری ۲۰تا  ۳۰درصدی تاالب جازموریان خبر

رودخانه آبگیری نکرد.

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالبها

داد و در عین حال گفت :تاالب هامون کامال

یزاده اضافه کرد :سازمان حفاظت محیط
اشرف 

در سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه

خشک است و هورالعظیم و گاوخونی وضعیت

زیست عالوه بر معاهدات جاری بین دو کشور

درباره وضعیت تاالب هورالعظیم در پی وقوع

خوبی ندارند.

در بحث آب شرب و کشاورزی ،پیگیری برای

سیالبهای اخیر گفت :تاالب هورالعظیم

یزاده در گفتوگو با ایسنا به
آرزو اشرف 

جریان یافتن آب از مسیر طبیعی هیرمند به

نیز وضعیت خوبی ندارد .حدود  ۵۰درصد از

تاالبهای آبگیری شده از سیل اخیر اشاره

جهت حفظ حیات تاالب هامون را خواستار

حقآبه هورالعظیم از سمت ایران داده شد اما

کرد و گفت :براساس تصاویر ماهوارهای تاالب

شده است چراکه حیات تاالب هامون به

از سمت عراق به علت خشکی گسترده این

جازموریان حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد آبگیری

سیالبها وابسته است.

اتفاق نیفتاد .اخیرا شاهد آتشسوزی ناشی از

داشته است و همچنان سیالبها در حال ورود

او به پیگیری های وزارت امور خارجه و وزارت

این خشکسالی در بخش عراقی هورالعظیم نیز

به تاالبهای ساحلی استان هرمزگان ،هستند

نیرو در زمینه خشکی تاالب هامون اشاره کرد

بودهایم .به دنبال همکاری برای اطفای حریق

و این تاالبها نسبت به بقیه تاالبها بیشتر

و افزود :مراجع ذیربط در حال پیگیری برای

هورالعظیم در بخش عراقی هستیم.

متاثر از این بارندگیها بودهاند.

طی کردن آب از مسیر طبیعی خود هستند تا

او افزود :در صورت تداوم شرایط فعلی در

او به وضعیت تاالب هامون اشاره کرد و گفت:

بتوانیم آب مناسبی از این اکوسیستم مشترک

هورالعظیم ،اواخر تابستان و در فصل پاییز

علی رغم ورود آب به باالدست حوضه هیرمند

بین دو کشور داشته باشیم .در غیر این صورت

وضعیت بدتری را شاهد خواهیم بود و امکان

و پشت سد کمال خان ،تاالب هامون هیچ

ایران و افغانستان ناگزیر از تحمل تبعات

دارد بخش ایرانی هورالعظیم به کانون ریزگرد

آبگیری از رودخانه هیرمند در افغانستان

ریزگرد ناشی از خشکی تاالب هامون هستند.

تبدیل شود چرا که امسال حوضه کرخه هم

شماره /1401/11013/968 :ص
تاریخ 1401/05/09 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات
متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
امالک واقع دربخش  13کرمان شهرستان زرند
-1متقاضی خانم مریم متصدی زرندی فرزند علی به شماره شناسنامه ۹۴۸
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  752.10مترمربع از پالک ۱۷۷۸
اصلی واقع در زرند-خیابان خلیلی کوچه  ۳۸خریداری از مالک رسمی آقای
حسین نیکنفس

-2آقای محمد رجب زاده جرجافکی فرزند فتحاله به شماره شناسنامه
 3080105737صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۲۵۰مترمربع از
پالک  7561اصلی واقع در زرند بلوار آیتاله هاشمی کوچه  3خریداری از
مالک رسمی آقای مجتبی حکمت
بزاده چاکینی فرزند محمود به شماره شناسنامه
-3آقای محمد علی عر 
 2193صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  408.30مترمربع از پالک
 ۷۵۶۱اصلی واقع در زرند-خیابان مطهری خریداری از مالک رسمی خانم نیره
مهرابی زاده هنرمند
-4متقاضی آقای محمد جوکار کریمآبادی والیت ًا از طرف فرزند صغیرش آقای
امیرعلی جوکارکریمآبادی به شماره شناسنامه  3080545532صادره از زرند
در یک باب خانه به مساحت  356.50مترمربع از پالک  ۲فرعی از 7566
اصلی واقع در زرند -بلوار دفاع مقدس کوچه  ۴خریداری از مالک رسمی آقای
فضلهللا ابراهیمی
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/5/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/29 :

نوبت اول

آگهی مفقودی

نقطهای وجود دارد« :تمام رعایتها و

کاهش خسارات مالی و جانی

نکاتی که پیشتر از شهروندان خواسته

 ۱۳۹۷آبی  -روغنی رنگ به شماره
موتور  Z24772020Zوشماره

شاسیNAZPL140TJ505812

به شماره پالک ۵۳ج۸۶۲
عسکری مفقود و ازدرجه اعتبار

ساقط گردیده است.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك
منطقه دو كرمان

حسین توحیدی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک

نظر باشد .از ترددهای غیرضروری به
ویژه در محورهای مواصالتی مناطقی
که نام بردم ،اسکان و تفرج در کنار
رودخانهها

و

سواحل

و

مانند

آن

جلوگیری کنند .به ویژه در استانهای

پدرام قودجانی در گفتوگویی با اقتصاد

نام برده مردم تالش کنند تا براساس

نیوز گفت :با اشاره به صدور هشدار سطح

هشدارهای هواشناسی استانها ،در

نارنجی از سوی سازمان هواشناسی تهران

مسیلها قرار نگیرند».

و

به گفته ضیائیان این وضعیت تا روز

اداره کل هواشناسی استان تهران اعالم شده

پنجشنبه هفته جاری در کشور حاکم
حاکم است« :از روز جمعه مونسون به
سمت بیاثر شدن پیش میرود اما از
غرب به ایران وارد میشود .این سامانه
بارشی مونسون نیست بلکه یکی از
سامانههای عادی است که کشور معموال
با آن مواجه است .در خصوص جزئیات
این سامانه که از روز شنبه شمال غرب

براساس آخرین اطالعاتی که از سوی

است ،از روز چهارشنبه  ۱۲مرداد ماه ،تا روز
پنجشنبه  ۱۳مرداد ماه شاهد وقوع رگبار
و رعد و برق ،وزش باد شدید و در نواحی
مستعد احتمال بارش تگرگ پیشبینی
شده است که این وضعیت در مناطق شمالی
به ویژه ارتفاعات استان تهران محتملتر
خواهد بود و احتماال شاهد جاری شدن روان
آب ،آبگرفتگی بعضی معابر ،سیالبی شدن
رودخانههای فصلی و مسیلها خواهیم بود.

وضعیت مناسب آبی ندارد.

مشخص نیست .او با توجه به اینکه از سمت

یزاده به آبگیری تاالب بینالمللی
اشرف 

جنوب و از طریق رودخانه «واز» آبی از سمت

گاوخونی از  ۶تا  ۷مرداد ماه بر اثر بارندگیهای

شهرستان ایزدخواست بهعلت وجود سد به

اخیر اشاره کرد و توضیح داد :سهم آبگیری

پایین دست سرازیر نشده است ،توضیح داد:

این تاالب بسیار ناچیز بوده است چرا که

مگر اینکه روانابی از آبراهههای پایین دست

هیچ سیالب و روانآبی از شاخه زایندهرود و

به سمت تاالب جریان یافته باشد که بهعلت

در محل ایستگاه هیدرومتری شاخ کنار وارد

شرایط بسیار صعب العبور دسترسی به جنوب

تاالب گاوخونی نشده است همچنین بر اساس

تاالب ،ورود احتمالی سیالب و حجم آن

پایشهای میدانی ،مقدار کمی روانآب از

یزاده تاکید کرد :در
مشخص نشده است .اشرف 

سمت گردنه مال احمد نایین و از طریق آبراهه

سطح تاالب گاوخونی هیچگونه بارندگی ثبت و

مجاور کوه سیاه وارد شمال تاالب شده که

گزارش نشده است.

موقت و حجم آن بسیار کم بوده است.

شناسه آگهی 1358853 :

و مجزی شده از پالك  775فرعی از  3968اصلی واقع در
بخش  2کرمان آدرس کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید

مغفوری  22روبروی دبیرستان پروین احمدی نژاد خریداری از

او افزود :به دلیل نبود امکانات ،سنجش و
تعیین میزان دقیق آب ورودی به گاوخونی

کرد و گفت :بررسی این موارد در حال انجام

میسر نیست اما شاید حدود  ۱۰هزار متر مکعب

است .ضمن آنکه تصاویر ماهوارهای که تا چند

بوده است.

روز آینده قابل دسترس خواهد بود ،اطالعات

یزاده در ادامه بیان کرد :در این مدت
اشرف 

بیشتر و درک بهتری از نمایهها و شاخصها از

دو سیالب کوتاهمدت چند ساعته از سمت

میزان سیالب وارد شده به تاالب از شاخههای

شرق و ارتفاعات قلعه خرگوشی در استان

غیر زایندهرود و زیرحوضه مشروط به اینکه هوا

یزد وارد شرق تاالب شده است که به دلیل

ابری نباشد ،محقق میکند و نتایج آن نیز در

نبود تجهیزات اندازه گیری ،حجم دقیق آن نیز

هفته آینده مشخص میشود.

مزایده نوبت اول
اجرای احكام شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی
شهرستانیاسوج
شماره آگهی 0141460000024142 :
تاریخ تنظیم 1401/05/09 :
تعاره پرونده 9509987410200403 :
شماره بایگانی پرونده 980218 :
دادگستریکل استانکهگیلویه وبویراحمد
آگهی مزایده نوبت اول

به موجب پرونده کالسه  980218اجرای احکام شعبه دوم عمومی حقوقی
باسوج محكوم علیهم  -1محمد صابر رحیمی دولت اباد  -2حشمت اله رحیمی
بویراحمدی  -3محمد رحیمی دولت آباد  -4محمدصادق رحیمی دولت آباد به
تقسیم امالک مورد دعوى به آدرس دولت آباد خیابان شهید قرنی زیر دبستان

حق الوکاله وکیل به مبلغ 5/757/914ریال در حق محكوم لهم  -1خانم زرین
محکوم گردیده اند که با ارجاع امالک مذکور به کارشناس رسمی دادگستری به

مالك رسمی آقای علی احمدی نژاد محرز گردیده است.لذا به

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تكلیف

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت

ساختمانهای فاقد سند رسمی

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319078003627مورخه  1401/04/13هیات

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو
كرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا محمدی

راد فرزند علی بشماره شناسنامه  148صادره از فهرج در ششدانگ
یك باب خانه دوبلکس مشتمل بر مغازه (کاربری عرصه اداری) به

مساحت  124.5مترمربع پالك 16977فرعی از 3968اصلی مفروز

شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401 /04 /28

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/12 :
محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه  2کرمان
شناسه آگهی 1350544 :

او به بررسیهای بیشتر و تکمیلی میدانی
برای برآورد احجام وارد شده به تاالب اشاره

عشایر از طریق فروش طی مزایده و همچنین به پرداخت هزینه دادرسی و

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می

دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

رودبار جنوب

ایران  ۷۵متعلق به ابوالفضل

تا پایان این هفته برقرار است

شده است تا به آن عمل کنند باید مد

شهید علی پور و آدرس خیابان شهید دهراب پور  -روبروی خیابان شهدای

نوبت دوم

برگ سبزکامیونت -ون زامیاد مدل

میگوید هشدارهای بارش و

او تاکید میکند که خطر سیالب به صورت

رحیمی  -2خانم ماهی جان رحیمی و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت

آگهی مفقودی

وضع هوای کشور به «پیام ما»

خبر

ایجاد ترس با هدف هوشیاری است.

میآید .بلکه شجاعت نیاز است که

و مدیریت بحران مخاطرات

سیالب و عموم رعایتها برای

شنبه سامانه جدیدی از سمت شمال
عالوه بر جانهای از دست رفته به جای

بارشهای

اشتبا ه ،مرگ سرزمینی ما را نزدیک
نوشته شد نه براساس غلبه و غلیان

رئیس مرکز ملی پیشبینی

مرداد مواجه نخواهیم بود.

و بستر و تعدادی دیگر از سیاهه

ارومیه

ضیائیان

مدیریت

تهران با توجه به هشدار سطح نارنجی

جانوری

با

تاکید

و

بحران

شهر

میزان دو پالک که پالک اول به مبلغ 125/580/000/000ریال و پالک دوم به
مبلغ 12/306/000/000ریال ارزیابی گردیده اند و با توجه به ابالغ نظریه کارشناسی
به طرفین مصون از اعتراض شد و وكیل محكوم لهم تقاضای مزایده و فروش
آنها را نموده که نوع و مشخصات امالک مورد مزایده از طریق آگهی مزایده و
انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار با نمونه به همین سبب در مورخ
 1401/05/26از ساعت  10الی  11در محل شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگاه
عمومی حقوقی یاسوج مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت
پنج روز قبل از انجام مزایده امالک را به آدرسهای  -1یاسوج  -دولت آباد  -بلوار
شهید قرنی  -پایین تر از مسجد قبا  -2خیابان شهید دهراب پور  -روبروی
خیابان شهدای عشایر مالحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر
اساس نظریه کارشناس دادگستری جمعا به مبلغ 137/886/000/000ریال و به
تفکیک مبالغ 125/580/000/000ریال و 12/306/000/000ریال بوده و برنده مزایده
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد و ده درصد قیمت امالک را فی
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تحویل دهد و بقیه بهای ملك را ظرف
 30روز پس از انجام مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مابقی بهای
اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد

این اگهی نوبت اول می باشد و نوع و مشخصات و ادرس و قیمت امالک به
شرح زیر می باشد:
مشخصات ملک :قطعه شماره  ۱به آدرس ضلع غربی بلوار قرنی ،پایین تر از
مسجد قبا  -شش دانگ یک باب خانه و زمین با قابلیت تجاری مسکونی به
مساحت 1233/8متر مربع مطابق نقشه پیوست با حدود اربعه شماال :به طول
 61/82متر به پالك های مجاور ( پالك ثبتی 315/5763و )315/72شرقا:به
طول 37/93متر به بلوار قرنی جنوبا :در سه قسمت که دوم غربی است اول به
طول 14/2متر دوم به طول  52متر سوم به طول 21/9متر غربا :به طول24/72
متر به خیابان هشت متر محدود می گردد - .در ملک موصوف یکباب ساختمان
قدیمی كلنگی با کاربری مسکونی در یك طبقه به مساحت زیربنای 262/8مترمربع
فاقد کالف که هم اکنون نیز قابل استفاده می باشد و دارای انشعابات آب و برق و
گاز و دیوار اطراف و محوطه خاکی و شنی و درختان گردو و توت فرنگی و غیره نیز
در آن وجود دارد  - .علی ایحال با توجه به موقعیت ملك و قرار گرفتن آن بر بلوار
 45متری شهید قرنی ( طول 37/9متر آن بر بلوار قرنی است و قابلیت تجاری
با عمق های مناسب ،شكل هندسی ملك و در جبهه پشت با کاربری مسکونی و
وجود کوچه هشت متری (طول 24/72متر بر کوچه  8متری) و مساحت زیاد
ملك نسبت به قطعات متعارف و همچنین با اعمال کسر حق تفكیك مطابق قانون
شهرداری برای تفكیك اراضی باالی  500متر مربع و بررسی قیمت امالك مشابه و
مظنه بازار به شرح ذیل ارزیابی میگردد - :ارزش ششدانگ عرصه (زمین) ملك
مذكور به طور میانگین از قرار هر متر مربع 100/000/000ریال مجموعا برای1233/8
متر مربع مبلغ 12/338/000/000تومان  -اعیانی احداثی و مستحدثات به انضمام
امتیازات و انشعابات مقطوعا مبلغ 220/000/000تومان*** ارزش ششدانك كل
ملك شامل عرصه و اعیان و امتیازات و انشعابات مجموعا  12/558/000/000تومان
(دوازده میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت میلیون تومان) برآورد و اعالم میگردد .
 -2قطعه  2به آدرس خیابان شهید دهراب پور ،روبروی خیابان شهدای عشایر:
 شش دانگ یك قطعه زمان خام به مساحت 175/8متر مربع با حدود اربعهشماال :به طول 9/45متر به باقی مانده و امالك مجاور شرقا :به طول 15/24متر
به باقی مانده و ملك مجاور و جلوبا :به طول 11/3متر به خیابان  17متری موجود
و غبا:به طول 21/65متر به باقی مانده محدود میگردد  - .با توجه به موقعیت
ملك و شكل هندسی و داشتن قابلیت کاربری تجاری ،ابعاد و مساحت آن بررسی
قیمت امالک مشابه ،مظنه بازار ارزش ششدانگ ملك موصوف از قرار هر متر مربع
 7میلیون تومان و برای مساحت 175/8متر مربع مجموعا مبلغ 1.230.600.000
تومان (یك میلیارد و دویست و سی میلیون ششصد هزار تومان) اعالم می گردد.
سید عامرسجادی

مدیردفترشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان یاسوج

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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«پیام ما» درگفتوگو با سروش طالبی ،پژوهشگرآب چالشهای پیش روی احیای دریاچه ارومیه را بررسی کرد

ستاد احیا قدرت کشاورزان
را نادیده گرفت

مشخص شود چرا دریاچه احیا نشده

کنیم و چطور میشود با کشاورز تعامل

است ،ستاد احیا هم با این ادبیات

کرد و توافقش را جلب کرد .اما این

که ما مسیر راه را مشخص کرد هایم

اتفاق متاسفانه نیفتاده است .در شرایط

و وزارت نیرو وظایف خود را انجام

سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کنونی

نمیدهد صحبت میکند .این در حالی

ایران که شغل به زحمت به دست میآید

است که باز هم مرز تحلیلمان نباید

بیکار کردن یک فرد یا جبران خسارت

افراد یا سازمان وزارت نیرو باشد که

هم کار سختی است و همین موضوع

مثال اگر افرادش عوض شدند یا ساختار

باعث شده نتوانیم دستاورد قابل قبولی

و مقرراتش عوض شد ،مساله تغییر

داشته باشیم.

بنیادی میکند .باید ببینیم وزارت نیرو

شما

با چه چالشهایی در تحقق برنامهها

اینکه چند سیاستمدار ،مدیر دولتی ،استادان دانشگاه و متخصصان در جلسات برنامهریزی کنند و تصورشان این باشد

مواجه است .اگر امسال را مستثنی

با اجرای طرحهایشان مشکل دریاچه ارومیه حل میشود تاکنون نشان داده به موفقیت نمیرسد

کنیم در دولت قبل تا حد زیادی
رهاسازی از سدها انجام شد .باید در
نظر داشت که این سد و آبی که در
پشت آن ذخیره شده است متقاضیان
پرقدرتی دارد که از آن کوتاه نمیآیند.
بنابراین این طور نیست که وزارت نیرو
به راحتی میتواند رهاسازی را انجام
دهد اما من فکر نمیکنم عدم تمایل
وزارت نیرو به رهاسازی بیشتر آب
به سمت دریاچه ناشی از انگیزههای
مالیاش باشد .یک نکته مهم این
است که شرکت آب منطقهای و ادارات
شهرستانیاش یا شرکت بهرهبرداری از
سد عالقه ندارند خود را با کشاورزان
درگیر کنند .اگر یک سال آب کمی به

بازتخصیص آب هم پژوهش

کردهاید آیا میتوان نظام تخصیص

آب را در حوضه دریاچه ارومیه
بازطراحی کرد؟ چگونه؟

کل کاری که ستاد احیا به دنبال آن
بود بازتخصیص است .اینکه آبی که به
دجله میرفته را به دریاچه بیاوریم یا
مصارف داخل حوضه را به نفع دریاچه
کم کنیم .به نظر من بازتخصیص روی
کاغذ و مصوبه به یک شکل است اما
زمانی که وارد عرصه عمل میشود کامال
متفاوت و چالشها و پیچیدگیهایش
نمایان میشود .در این زمینه میتوان
گفت بازتخصیص درون حوضه به نفع
دریاچه را چه به شکل اجبار چه به شکل
توافقی نتوانستیم محقق کنیم.

ستاد احیا یا کارگروه ملی یا هر

کشاورز دهند آن سال دعوا و تجمع
باید درصدد رفع تنش باشند.

شاهد بود هام وقتی مسئوالن وزارت
مسئوالن ستاد احیا این مساله را به

قبلی دنبال کند؟ بیم آن میرود که

رسمیت نمیشناسند و آن را بهانهجویی
میدانند .در حالی که باید این تعارض
| همشهری آنالین |

را به رسمیت شناخت .اگر در حوضه
جنوب دریاچه آب کم به کشاورز داده
شود درد کمی تحمل میکند ولی
همینجا هم تنش شکل میگیرد که
کار را میتواند برای سازمان مرتبط
سخت کند .همین رو است که در مقابل

چرا طرح احیای دریاچه ارومیه به نتیجه نرسید؟ این سوالی است که این روزها در رسانههای مختلف مورد بحث است .نمایندگان

| فاطمه باباخانی |

مجلس و وزارت نیرو تقصیر را یکسره بر گردن ستاد احیا انداختهاند ،مسئوالن ستاد احیا انگشت اشاره را به سوی وزارت نیرو گرفتهاند

| روزنامهنگار |

و میگویند به وظایفش عمل نکرده .اما در این میان جای تحلیلهایی که مسئله را به سطح عملکرد یک دستگاه و نهاد تقلیل ندهند،
خالی است .در گفتوگو با «سروش طالبی» پژوهشگر حوزه سیاستگذاری آب ،پیچیدگیهای احیای دریاچه ارومیه ،نقش ذینفعان

مختلف و راههای عبور از این بحران را بررسی کردهایم.

برای احیای دریاچه ارومیه باید

مجموعهای از هماهنگیها بین

دستگاهها و نهادهای مختلف دولتی
و مردم شکل میگرفت .به نظر

میرسید برای نخستین بار چنین
اجماعی در کشور شکل گرفته بود و

دستگاههای

هم

دولتی

پذیرفته

بودند با هم همکاری «بیندستگاهی»

داشته باشند .چه شد این اجماع

اولیه ادامه نیافت .آیا تعارض منافع
میان دستگاهها باعث شد روند

برنامههایشان را در تعامل و هماهنگی

مشترکی داشته باشند؟ چطور ممکن

هم پیش ببرند .ولی به طور کلی هر فرد

است کشاورزان از حقوق خود کوتاه

نمایندگان در چنین وضعیتی درباره

دولتی تا حد زیادی تحت تاثیر خواسته

بیایند تا دریاچه برای عموم جامعه حفظ

احیای دریاچه ،آگاهانه یا از سر ناآگاهی

مافوقش است .در دولت وقتی مافوق

شود؟ این مسائل بسیار پیچیده هستند

بسیار مبهم است .،آنها از یک طرف

و ما برای آنها جوابی نداریم .هزینه بسیار

معترض عدم احیای دریاچه هستند و

زیاد اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی برای

از این صحبت میکنند که دولت اهتمام

آن نیاز است و ما هیچ وقت این مسائل

جدی برای این کار نداشته؛ ولی به این

را به رسمیت نشناختیم تا در مرحله بعد

موضوع نمیپردازند که احیا مستلزم

ببینیم برای حلش چه کار میخواهیم

گذشتن از منافع قبلی از آب است .در

داشتن منافع سازمانی ،مثال تولید بیشتر
کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و یا
درآمدزایی از فروش آب در وزارت نیرو،
کارمند اعم از وزیر تا کارشناسان ادارات
سیاستها

و

سازمانی

ماموریتهای

خود را در حاشیه خواست مدیرانش قرار
میدهد .در سطح مدیران شهرستانی و

احیای دریاچه خوب پیش نرود؟

استانی هم این موضوع مورد پذیرش بود

من چندان موافق این نیستم مساله به

که باید به هر طریقی سیاست دولت را

هماهنگی آن طور که امروز مطرح است
تقلیل داده شود .منظورم از ادعا این
است که «سازما نها یا مدیران انتخاب
سهل الوصولی داشتهاند که کارهایشان
را مرتبط با هم پیش ببرند اما صرفا
از سر سهلانگاری ،فساد یا هر چیز
دیگر این اصل را انجام نداد هاند» .این
تصور میگوید اگر دولتیها کارهایشان
را هماهنگ با هم پیش برده و اقدامات
را طبق برنامهریزی اجرا کنند ،مساله
دریاچه ارومیه حل میشود .به نظر من
ستاد احیا هوشمندانه و سیاستمدارانه

پیاده کنند.
بنابراین در مورد دریاچه ارومیه ،از

کنیم .همیشه گفته شده مصرف آب

این شرایط شاهدیم یک نماینده به

کشاورزی  40درصد کم میشود بدون

راحتی درباره رهاسازی آب یا ساخته

اینکه سطح زیرکشت کم شود یا میزان

نشدن یک سد در حوضه آبریز منطقهاش

تولید کم شود .چطور چنین چیزی ممکن

مخالفت میکند و در عین حال منتقد

است؟ در این شرایطی من فکر میکنم

وضعیت دریاچه هم هست .با این تفاوت

پیش کشیدن مداوم بحث ناهماهنگی

که مطالبه دریاچه بسیار گنگ و مبهم

آدرس غلط دادن است.

ولی تقاضا برای مصرف بیشتر آب کامال

وضعیتی که به طور معمول در سایر نقاط

در سا لهای اخیر ستاد احیای

خبری نبود .ولی باید توجه کنیم وقتی

شهرهای حوضه آبریز بر سر میزان آب

کشور از تعارض سیاستها میبینیم
مثال نتیجه کار متولی جهاد کشاورزی
یا وزارت نیرو در ارتباط با پیادهسازی
برنامه احیای دریاچه ارومیه تحقق
پیدا

نمیکند،

لزوما

به

این

معنی

سهلانگاری آن سازمان نیست .در اینجا
یک مقوله نادیده گرفته میشود و آن
نقش و جایگاه مردم است .با وجود

برای اینکه بگوید ما هر کاری الزم بود

نقش پررنگ مردم ،هیچگاه در معادالت

را تدارک دیدیم از محوریت دادن به

در حوضه

دیده نمیشوند .کشاورزان

دریاچه

ارومیه

با

نمایندگان

رهاسازی شده از سدها اختالف نظر

داشتند .برای مثال اواخر فروردین ماه
امسال سد مهاباد سرریز کرد ،بسیاری
از کارشناسان آن زمان عنوان کردند

باید رهاسازی آب صورت میگرفت اما

نماینده مهاباد جزو مخالفان رهاسازی

آب بود .این در حالی است که همین
نماینده جزو طراحان تحقیق و تفحص

از ستاد احیای دریاچه ارومیه است .به

چالش عدم هماهنگی استفاده میکند

دریاچه ارومیه به ویژه در جنوب آن

تا القا کند اگر ستاد در مواردی برای

دسترسی راحتی به آب در مقایسه با

احیا موفق شده به این برمیگشته که

سایر حوضههای آبریز کشور دارند .آنها

نهادها برنامهها را اجرا کرد هاند و اگر در

میتوانند از کانال آب

منطقهای

بگیرند ،از رودخانه آب را پمپاژ کنند ،چاه

ما درباره احیا و پیچیدگیهای آن واضح

بخشهایی شکست خورده به واسطه
عدم هماهنگی و همکاری دستگا ههای
مختلف بوده است .احیا نشدن دریاچه
به

غلط

عملکرد

افراد

و

یا

نهایتا

سازما نهای دولتی که انگار غرضی برای
احیا نشدن دریاچه داشتهاند محدود
میشود .ولی سوال من این است که
اوال آیا واقعا سازما نهای دولتی در
مورد دریاچه ارومیه با هم هماهنگ
نبود هاند؟ ثانیا آیا تحقق برنامه احیای
دریاچه ارومیه با هماهنگی دولتیها
دستیافتنی بوده؟ ثالثا در مفهومی
کلیتر

از

هماهنگی

هما نطور

که

شما هم در سوا لتان گفتید و شامل
کنشگران غیر دولتی هم میشود ،بدین
نحو که مورد نظر ما بوده امکا نپذیر و
مطلوب است؟
رئیس جمهور سابق وعده پررنگی تحت
عنوان احیای دریاچه را مطرح کرد ،به
گونهای که دستاورد دولت به آن گره
خورد و همین باعث شد دستگاهها این
موضوع را جدی بگیرند .من نمیخواهم
بگویم

جدی

بودن

رئیسجمهور

و

معاون اول کافی است تا همه مدیران

در این قسمت

سطحی بزنند و یا از زهکش آب برداشت
کنند .در چنین شرایطی کشاورزان به
راحتی

سیاستهای

کاهش

مصرف

را با کمترین مشکل هوا میکنند .در
هیچ جا ندیدهایم اگر قرار است کاهش
مصرفی اتفاق بیفتد و احیای دریاچه
در گرو

آن است چطور میخواهیم با

کشاورزی که دسترسی آسان به آب دارد
مواجه شویم .مشکل من با این است
که مسالهای مثل دریاچه ارومیه صرفا
موضوعی اداری و در ارتباط میان عدهای
مدیر دولتی و کارشناسان و متخصصان
مربوطه در نظر گرفته میشود .نتیجهاش
هم این است که مردم میتوانند همه
رشتههای ما را پنبه کنند و میکنند و ما
نمیفهمیم از کجا خوردهایم!
مورد سوم این است که ما چه انتظاری
داریم که در جمع نخبگان خودمان
متشکل از دولتیها و متخصصان و
اساتید دانشگاه برنامهریزی کنیم و
منتظر بمانیم تا مردم بیایند با ما
هماهنگ شوند .اصال چطور ممکن است
در چنین مسالهای همه خواسته و هدف

نظر شما چقدر بخشیگرایی و عالیق
باعث

وضعیت

دریاچه ارومیه شده است؟

کنونی

صحبت نمیکنیم .اینکه وارد شدن این
حجم از آب به دریاچه برای اینکه به
شرایط  10یا  15سال پیش برگردد چه
چالشهایی دارد .در این بازه زمانی
مجموعه منافعی از مصرف این آب شکل
گرفته که یا محقق شده و یا تقاضا و
درخواست برای آنها وجود دارد .در مورد
دوم به عنوان مثال میتوان به سدهای
جدید اشاره کرد که ما انتظار داریم
برای احیای دریاچه از این انتظارات
چشمپوشی شود .ما وقتی درباره کاهش
مصرف آب در بخش کشاورزی صحبت
میکنیم معنیاش این است که در واقع
 100هزار هکتار یا بیشتر از سطح زیرکشت
تحت تاثیر قرار بگیرد و این یعنی
معیشت چند ده هزار نفر .کشاورزان
ادعا میکنند این آب حق آنهاست،
بنابراین

البته یک مشکل عدم تفاهم

درباره حقابه به نبود دادههای

روشن بر میگردد.

به نظر میآید

حبس اطالعات ذخایر سدهای کشور از

سوی وزارت نیرو ،موجب شده
شده چرا نباید ساخته شود .صحبتهای

خواستهای را از شما میخواهد ،با وجود

خواستههای کشاورزان کوتاه میآیند.

مقاومت و اعتراض میکنند.

یکی از اشکال مقاومت این است که
به نماینده مجلس متوسل میشوند تا
در مجلس رایزنی و صحبت کند چرا از
سد شهرستان آنها باید رهاسازی انجام
شود و یا سدی که ساخت آن وعده داده

صریح و معطوف به هدف است .معموال
این مدل رفتار نمایندگان به دنبال کردن
منافع شخصی تقلیل داده میشود .از
اینکه نماینده دنبال تامین آب گاوداری
خودش است یا دنبال رای برای دور
بعد است .من منکر این موضوعات و
فسادها نیستم .اما معتقدم محول کردن
هر چیز به فساد و ناکارآمدی رویکردی
تقلیلگرایانه است .نماینده دائما در فشار
از سوی مردم حوزه انتخابیهاش است
و بسیاری از رفتارهایش هم تحتتاثیر
همین موضوع است .مساله این است که
از همان روز اول برنامهریزی برای احیا،
چالشهای این چنینی بسیار دست
کم گرفته شد .االن هم متاسفانه یا
نمیتوانیم باور کنیم و یا تالش میکنیم
برای اینکه خودمان زیر سوال نرویم
درباره این مشکالت صحبت نکنیم و
موارد دیگر را پیش بکشیم.

در ماجرای اختالف همیشگی بر

سر حقابه یک طرف ماجرا هم

وزارت نیرو است .این وزارتخانه در
دولت قبل و دولت کنونی چقدر به

تعهدات خود در زمینه دریاچه عمل

کرده و مسئول وضعیت کنونی است؟

وزارت نیرو از طرف ستاد احیا همواره
جزو متهمهاست و بارها گفته شده
این وزارتخانه آب فروش است .طی
دو دههای که دریاچه ارومیه در حال
افت بود ،وزارت نیرو در بستری که همه
دنبال توسعه مصارف از منابع آب بودند
خودش هم همراه این توسعه شد و
در حفظ دریاچه موفق نبود .با این
حال تمام تقصیر متوجه این وزارتخانه
نیست .ما بارها شاهد بود هایم که
نماینده مجلس با ادبیاتی که تقصیر را
متوجه دیگران کند و نقشی برای خود
قائل نشود از این صحبت میکند که
باید تحقیق و تفحص صورت گیرد تا

طرحهایی مانند احیای دریاچه ارومیه
عمال مطابق برنامه و سیاستهای کالن

که اولویت را به بخش شرب و محیط
زیست میدهد؛ پیش نروند .چقدر با

این گزاره موافقید؟

اگر اطالعات در دسترس رسانهها و
سمنها باشد امکان اینکه مطالبهگری
شکل بگیرد و جلوی خطاها و تخلفهای
گرفته شود ،بیشتر میشود .معموال
دستیابی به اطالعات برای رسانهها یا
کنشگران مربوط به احیای دریاچه ،اگر
چه با پیچ و خم و مشکل ،ولی نشدنی
نیست .اما

بخشهای دولتی از جمله

ستاد احیا به این اطالعات دسترسی
داشتند و ستاد احیا نمیتواند چنین
ایرادی را مطرح کند .من نقش این مورد
را پررنگ نمیبینم.

از طرف دیگر یکی از اهداف ستاد

احیای دریاچه ارومیه کاهش

مصرف آب در بخش کشاورزی در

حوضه آبریز این دریاچه بود .اما به

گفته شما در این زمینه موفقیتی
نداشته است .دالیل این عدم موفقیت
از نظر شما شامل چه مواردی است؟

اطالعات ما نشان میدهد سطح زیرکشت
نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش قابل
توجهی داشته است .به ویژه در جنوب و
غرب به واسطه دسترسی بیشتر به آب
در سطح گستردهتری این افزایش سطح
کشت را شاهدیم .در تمام فصل قابل
کشاورزی هم در این زمینها محصول
کاشته میشود.
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بحث مطرح شد که چغندر نباید کاشته
شود چون قاتل دریاچه است .گرچه
این سخنان در آن زمان تاثیر اندکی در
کشت این محصول داشت اما مهمتر
از آن در دو سه سال اخیر به دلیل
مقرون به صرفه نبودن کشت چغندر
کاهش پیدا کرد .ولی این امر بدان معنا
نبود که محصول پر آب در این منطقه
کشت نشود .کشاورزی که حق خود
میداند از زمین و آب بهرهبرداری کند
به راحتی از حق خود کوتاه نمیآید .در
ابتدای به کار ستاد احیا تصور دولتیها،
دانشگاهیان و شرکتهای مشاور این
بود که موضوعی را مصوب میکنند و از
فردای آن روز مصوبات اجرا میشوند
اما در عمل دیدیم چنین اتفاقی نیفتاد.
قدرتی که کشاورزان در این منطقه دارند
عمدتا ناشی از دسترسی به آب است و
در طول این مدت هم ستاد نتوانسته
است این دسترسی را کنترل کند .کاش
تجربه سالهای گذشته میتوانست ما را
به این سمت هدایت کند که برای حل
این چالش پیچیده چه کار میتوانیم

رهاسازی آب یا ساخته نشدن
یک سد در حوضه آبریز
منطقهاش مخالفت میکند و
در عین حال منتقد وضعیت
دریاچه هم هست .با این
تفاوت که مطالبه دریاچه بسیار
گنگ و مبهم ولی تقاضا برای
مصرف بیشتر آب کامال صریح
و معطوف به هدف است

احیا کند از این پس چه خطاهایی را
نباید مرتکب شود و چه راهبردهایی

نیرو حرف از تعارض اجتماعی میزنند

یک نماینده به راحتی درباره

تشکیالتی که بخواهد دریاچه را

جلوی اداره آب اتفاق میافتد و آنها
بارها

روی

موضوع

نظام

را باید همچنان از نظام برنامهریزی
با تغییر دبیر کارگروه ملی برخی از

تصمیمات درست گذشته (مانند
توقف تکمیل برخی سدها و )...هم

به فراموشی سپرده شود.

آن چه میتواند وضع دریاچه را تغییر
دهد صرفا در اختیار نخبگان سیاسی
و

علمی و

تخصصی

نیست.

اینکه

چند سیاستمدار ،مدیر دولتی ،اساتید
دانشگاهی و متخصصان در جلسات
برنامهریزی کنند و تصورشان این باشد
با اجرای آن مشکلی حل میشود تاکنون
نشان داده به موفقیت نمیرسد .ما باید
جایگاه دو گروه را در کنار گروه نخبگان
لحاظ کنیم .یکی کشاورزان که قدرت
زیادی دارند و در جاهای مختلف شکل
اعمال قدرتشان متفاوت است .به
عنوان مثال مردم در اصفهان به شکل
اعتراض خواستهشان را مطرح میکنند و
در حاشیه دریاچه با توجه به دسترسی
به آب قدرت کسب میکنند .بنابراین
ما باید این قدرت را دیده و آن را به
رسمیت بشناسیم و بدانیم چطور با آن
مواجه شویم .این گروه ذاتا مقابل
احیای دریاچه هستند و با پذیرش قدرت

نخبگان فکر میکردند نیروی
خودشان برای احیای دریاچه
کافی است و از پس این هدف
برمیآیند .ولی تجربه 7-6
ساله نشان داد آنها در مقابل
کسانی که معیشت کشاورزی
دارند ضعیف و ناتوان هستند

آنها ،مساله ما این خواهد بود چطور
میتوانیم همراهیشان را جلب کنیم.
ستاد احیا تاکنون نخواسته است با این
گروه ارتباط بگیرد و از آن مهمتر به دنبال
ایدهای برای نحوه تعامل با آنها باشد.
در عوض ستاد احیا از سازمانهای قبلی
میخواست خودشان مشکلشان را با این
موضوع حل کنند .در حالی که اگر به این
سادگی بود و سازمانها تواناییاش را
داشتند که اصال کار به اینجا نمیرسید.
اتفاقا اگر ستاد احیا قرار بود برای یک
چیز ابتکار عمل فراهم کند ،آن یک چیز
همین ابتکار عمل برای نحوه مواجهه با
کشاورزان بود.
گروه دوم شهروندانی هستند که مدافع
دریاچهاند .کسانی که در سال  90مساله
دریاچه ارومیه را تبدیل به مسالهای
کردند که روحانی هم روی آن مانور داد
در هفتههای اخیر باز به خیابان آمدند و
گفتند این دریاچه چه شد .نخبگان فکر
میکردند نیروی خودشان برای احیای
دریاچه کافی است و از پس این هدف
برمیآیند .ولی تجربه  7-6ساله نشان
داد آنها

در مقابل کسانی که معیشت

کشاورزی دارند ضعیف و ناتوان هستند.
شهروندان مدافع دریاچه میتوانستند
قدرت نخبگان و سیاستگذاران را بیشتر
کنند .االن گفته میشود نماینده ارومیه
برای اینکه چند کیلو سیب بیشتر تولید
شود دنبال این است سد نازلو ساخته
شود .چرا این نماینده ،وزیر نیرو ،مسئول
آب منطقهای یا مسئوالن جهاد کشاورزی
به جای آنکه تحت تاثیر کشاورزان قرار
بگیرند ،مورد مطالبه و فشار مستمر
شهروندان مدافع دریاچه قرار نگرفتند؟
دولت طوری مساله را طرح کرد که
انگار قرار است همه منتظر و نظارهگر
بنشینند تا دولت خودش دریاچه را به
مردم برگرداند .اگر پشتوانه مردم برای
احیای دریاچه وجود داشت و ستاد احیا
توانسته بود به این گروه بیشتر پر و بال
دهد امروز شرایط متفاوتتری داشتیم،
نه اینکه این شهروندان در سال  90به
خیابان بیایند ،بعد  11سال در حاشیه
باشند و نظاره کنند تا اینکه االن دوباره
با اعتراض خیابانی به عرصه مباحث
دریاچه ارومیه برگردند.

دولت طوری مساله را طرح
کرد انگار قرار است همه منتظر
و نظارهگر بنشینند تا دولت
خودش دریاچه آب را به
مردم برگرداند .اگر پشتوانه
مردم برای احیای دریاچه
وجود داشت و ستاد احیا
توانسته بود به این گروه بیشتر
پر و بال دهد امروز شرایط
متفاوتتری داشتیم ،نه اینکه
این شهروندان در سال  90به
خیابان بیایند ،بعد  11سال در
حاشیه باشند و نظاره کنند تا
اینکه االن دوباره با اعتراض
خیابانی به عرصه مباحث
دریاچه ارومیه برگردند
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موثری دارد در بسیاری از شهرها در حال

میکنند .شما عمیقتر نفس میکشید ،عرق

ریههای آنها بهبود مییابد .اگر ترويج

توسعه است .دوچرخه به عنوان یک وسیله

میکنید و دمای بدن را افزایش میدهید که

دوچرخهسواری ،استفاده كمتر از خودروی

نقلیه عالوه بر نقشآفرینی در حوزه حمل

سطح تناسب اندام شما را بهبود میبخشد.

شخصی را به همراه داشته باشد ،كاهش

و نقل نقش موثری در کاهش ترافیک و

از مزایای سالمتی دوچرخهسواری منظم

آلودگی محیط زیستی را هم به همراه دارد و

در نتیجه آن ،کاهش مصرف سوختهای

میتوان به افزایش آمادگی قلبی عروقی،

اين امر در كشور ما خصوصا تهران ثمربخش

فسیلی و کاهش آلودگی هوا دارد .این

افزایش قدرت و انعطاف عضالنی ،بهبود

خواهد بود.

وسیله همچنین مشکل بیتحرکی که در

تحرک مفصل ،کاهش سطح استرس

زندگی شهرنشینی امروز بسیار رایج است

وضعیت و هماهنگی بهتر ،استخوانهای

را برطرف میکند .دیگر زمان آن رسیده

چربی

نگاهی جدیتر به دوچرخه داشته باشیم.
دوچرخهسواری امروزه در دنیا ،عالوه بر

کاهش اضطراب و افسردگی اشاره كرد.

یک رشته ورزشی یک راهحل بزرگ برای

دوچرخهسواری میتواند سالمت جسمی

بسیاری از مشکالت است.

و روانی را بهبود بخشد .ضمنا راه خوبی

شاید

صحبت

وقتی

از

آموزش

حفظ تعادل و رکاب زدن برود و دیگر
موضوع آموزش را فراتر از این فعالیت
معنادار ندانیم.

اما

توسعه

و ترویج

| | tehranpicture

استفاده از دوچرخه در سطح شهر نیازمند
آموزش و فراهم ساختن زیرساختهای
مناسب است تا دوچرخهسواری جایگاه
خود را به عنوان یک روش حمل و نقل
ایمن در شهر پیدا کند.
«کوروش قاسمیان» در این زمینه میگوید:

کوروش قاسمیان ،مربی و داور فدراسیون دوچرخهسواری :برای تشویق شهروندان به استفاده
از دوچرخه نیازمند آموزش مناسب و استاندارد و زیرساختهای کاربردی هستیم
تحقیقات در انگلستان نشان میدهد که نیم ساعت دوچرخهسواری در روز باعث سوزاندن حدود پنج کیلوگرم چربی در طول یک سال

| محمدمهدی گوهری |

میشود .تحقیقات گسترده در فنالند نشان داده افرادی که بیش از  ۳۰دقیقه در روز دوچرخهسواری میکنند ۴۰ ،درصد کمتر در معرض

ط زيست یکی
خطر ابتال به دیابت هستند .به همین دلیل اين وسيله ورزشی سرگرمکننده ،ارزان ،كم شتاب ،بدون كربن و سازگار با محي 

از کارآمدترین راهها برای ترکیب ورزش منظم با برنامههای روزمره است.
مطالعهای در کشور دانمارک طی  14سال

دوچرخهسواری ماهیچههای
قلب را تقویت میکند و تعداد
نبض را در حالت استراحت
کاهش میدهد .مطالعهای
در کشور دانمارک که طی 14
سال با سی هزار نفر بین ۲۰
تا  ۹۳سال انجام شد ،نشان
داد که دوچرخهسواری منظم
از افراد در برابر بیماری قلبی
محافظت میکند

كشورهای مختلف در اين حوزه همواره

قرار داشت که متأسفانه با تغییراتی که در

با سی هزار نفر بین  ۲۰تا  ۹۳سال انجام

درگير چالشهای فراوان بوده و هزينههای

شد که نشان داد دوچرخهسواری منظم از

باالی سیاستگذاری و وجود رانت ،ضعف و

خارج شده و شاهد از بین رفتن برخی از

افراد در برابر بیماری قلبی محافظت میکند.

كم كاری بازيگران عرصه اجرا چه در بخش

زیرساختهای ایجاد شده برای دوچرخه از

این تنها نتیجه یکی از مطالعاتی است

دولتی و چه در سازمانهای مردم نهاد

جمله مسیرهای دوچرخه در تهران هستیم.

که نشاندهنده نقش دوچرخهسواری در

خصوصا تفاوت نگاه در بحث پیشگیری در

در این گزارش به بررسی ابعاد و اثرات

سالمت است .همچنین حوزه سالمت یکی

اين حوزه معموال باعث عدم اجرای كامل

توسعه و آموزش دوچرخهسواری در شکل

از پر اهميتترین حوزههای سياستگذاری

و مناسب تصميمها میشود .از طرفی در

همگانی میپردازیم تا اهمیت استفاده از

عمومی است.

بحث بازيگران موثر در اجرای سياستهای

دوچرخه برای شهروندان و مدیران شهری

سالمت جسمی و روانی انسان پيش

سالمت در مرحله سياستهای پيشگيرانه

آشکار شود و توجه ویژهای به این وسیله

نياز فعاليتهای ثمربخش او در زندگی

با توجه به قدرت سازمانهای متولی

حمل و نقل پاک صورت پذیرد.

اجتماعی است .خط مشیگذاری سالمت

بهداشت و درمان نقش سازمانهای مردم

چه در بخش جسمانی و چه در بخش روانی

نهاد و فدراسيونها و هيئتهای ورزشی

نقشآفرینی مهم دوچرخه
وقتی

هميشه به دنبال حفظ يا بازگرداندن سالمت
انسان است و از اين رو قاعدتا با بخشهای
گوناگون و متنوع ديگری در تعامل است.

در اين حوزهها داشته باشند ناديده انگاشته

به آن مینگرند .وسیلهای که خاطرات

دو واژه غذا و دارو معموال به عنوان واژههای

میشود .یکی از رشتههای ورزشی که در

نوستالژیک دوران کودکی با آن گره خورده

نمادين و كليدی اين حوزه به كار میروند.

این حوزه میتواند اثرگذاری باالیی داشته

است .اما در دنیای امروز دوچرخه پا فراتر

بحث پیشگیری و ارتقای سالمت هميشه

باشد،

عالوه

گذاشته است .کوروش قاسمیان ،مربی و

معطوف به اين دو واژه نبوده و در عصر

برکارکرد ورزشی ،دارای اثرات اجتماعی

داور فدراسیون دوچرخهسواری در این زمینه

جديد ورزش و فعالیت بدنی آمیخته به دو

و محیط زیستی فراوانی است .ترویج

میگوید :دوچرخه امروزه به عنوان یک

واژه ديگر بوده و نياز به پيشگيري قبل از

توسعه دوچرخهسواری شهری در دورههای

روش حمل و نقل در کنار سایر روشها در

درمان از نقاط مهم فعالیت تصميمگيران

قبل مدیریت شهر تهران به عنوان شهری

دنیا شناخته میشود .دوچرخهسواری به

اين حوزه بوده است.

پیشرو در اولویت برنامه مدیریت شهری

عنوان یک روش حمل و نقل پاک که اثرات

آگهی مفقودی

سند و برگ سبزخودرو سواری پراید

سند

سواری

سند خودروی سواری پژو تیپ

به رنگ سفید شیری _ روغنی به

آبی روغنی مدل  1388به شماره

روغنی مدل  1398به شماره موتور

شاسی  S1412278605247و

 NAZPL140TBM205763به شماره

NAAM31FE0KK225519

به

میثم محمودی دهشتران شماره

 65بنام ناصر محمودی میمند

کمپانی

خودرو

شماره موتور  ۰۰۱۲۵۸۹۸و شماره

موتور

 495584شماره شاسی

 139B0142509شماره شاسی :

شماره پالک  ۶۶۸ /۶۵ق ۳۶

پالک  458ل  44ایران  65به نام

به شماره ملی ۵۰۶۹۵۱۰۱۳۴

تماس  09131925530مفقود

زرند

مفقود گردیده و از درجه اعتبار

گردیده و از درجه اعتبار ساقط

ساقط است.

میباشد.

نوبت دوم

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/26:

مزینانی فرزند علی اصغر به کد ملی

 ٠٠۶٨٢۶۶٩٨٧صادره از تهران در مقطع

کارشناسی ارشد (نا پیوسته) رشته آموزش

زبان انگلیسی صادره از واحد دانشگاهی

قزوین با شماره  ٣١٨۶٢٨٩مفقود گردیده

است و فاقد اعتبارمی باشد  .ازیابنده تقاضا

می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد

اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوین

قزوین

 341851416ارسال نماید.

مفقود گردیده و از درجه اعتبار

قوهقضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان -ناحیه دو

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی -آگهی موضوع
ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۲۶۰۳۴۰۰۰۳۱۸هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک همدان -ناحیه دو تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شکرعلی نظری
عنایت فرزند نیاز على بشماره شناسنامه  ۱صادره
از کبودراهنگ در شش دانگ یک باب خانه به
مساحت ۳۲۱/76متر مربع پالک  ۱۳۰۴۵فرعی از

یک اصلی واقع در حومه بخش دو حوزه ثبت ملک
همدان -ناحیه دو خریداری (مع الواسطه) از
مالک رسمی آقای محمد رفیعی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۴/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۵/12 :
 /1030ه 1401 /2
1401/04/26
حمید سلگی  -رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی1352199
شماره میم الف678

شهر با ایمنی و خاطری آسوده تردد کنند.
در ایران نیز بخش همگانی فدراسيون
دوچرخهسواری و هيئتهای دوچرخهسواری
میتوانند نقش آموزش و ترويج علمی
استفاده از دوچرخه را به برعهده بگیرند و در
این حوزه ایفای نقش کنند .استفاده درست
از دوچرخه در سالمت جسمی دوچرخهسوار
بسیار مهم است .در بخش زیرساختهای
شهری،

آمادهسازی

دوچرخه

در

شهر

برعهده

از

شهرداریها

است .شهرداریها باید با ایجاد مسیرهای
دوچرخه ،ایجاد پارکینگهای ایمن و ایجاد
بستر حضور دوچرخههای اشتراکی در شهر
وسیله نقلیه را تسهیل کنند».

دوچرخه و نقش آن
در حوزه سیاستگذاری سالمت
مطمئنا آحاد يك جامعه برای تناسب اندام و
سالمت باید از نظر بدنی فعال باشند فعالیت
بدنی منظم اگر به صورت اصولی و علمی
اجرا شود میتواند عموم جامعه را در برابر
بیماریهای جدی مانند چاقی ،بیماریهای
قلبی ،سرطان ،بیماریهای روانی ،دیابت و
موارد دیگر محافظت کند و از دارو و درمان

مناسب پیشگیری از بیماری و افزایش
سالمت شهروندان جامعه باشد.
قاسمیان ،مسئول كميته سايكل توريست
فدراسيون

دوچرخهسواری

زمینه

آثار مثبت دوچرخهسواری بر سالمتی
و پیشگیری از بیماریها هم میگوید:
دوچرخهسواری یک ورزش سالم است که
میتواند برای افراد در هر سنی ،از کودکان
خردسال تا بزرگساالن و افراد مسن انجام
شود .دوچرخهسواری عمدت ًا یک فعالیت
هوازی است ،به این معنی که قلب،
رگهای خونی و ریههای شما همگی ورزش

 -1تهیه سنگفرش پیاده رو محورانقالب (فردوس)
 -2تهیه سنگ فرش جهت کفسازی محورانقالب (فردوس)
از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صالحیت که
تجربه و توانایی انجام كار را دارند ،،دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت
در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان ،خیابان تختی
یا به نشانی اینترنتی  www.news.rafsanjan.irمراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری
روز شنبه مورخ  1401/05/22به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند.
( الزم به ذکراست شهرداری رفسنجان دررد یا قبول تمام یا هریک ازپیشنهادات مختاراست).
مدت اعتبارپیشنهادات  2ماه می باشد  ،سایرجزئیات مربوطه دراسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس 034- 34258701-5 :

آگهی تجدید
مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره  1013مورخ 1400/12/02

شورای محترم اسالمی شهر ،نسبت به اجرای عملیات:

 -1بهسازی ضلع جنوب محورخیابان انقالب حدفاصل میدان ابراهیم تا کوچه شماره 3
 -2بهسازی ضلع شمال محور خیابان انقالب حدفاصل میدان بانک ملی تا کوچه شماره  3از طریق
برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صالحیت که تجربه
و توانایی انجام كار را دارند ،،دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در
تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان ،خیابان تختی یا
به نشانی اینترنتی  www.news.rafsanjan.irمراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری
روز شنبه مورخ  1401/05/22به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند.

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

به استفاده از دوچرخه در سطح

تحقیقات در انگلستان نشان میدهد که

شهر نیاز به آموزش مناسب
و استاندارد و زیر ساختهای

سوزاندن حدود پنج کیلوگرم چربی در طول

اصولی و کاربردی داریم تا

یک سال میشود .دوچرخهسواری منظم
قلب ،ریهها و گردش خون فرد را تحریک و

دوچرخهسوار در شهر با ایمنی و

بهبود میبخشد و خطر ابتال به بیماریهای

خاطری آسوده تردد کند

قلبی عروقی را کاهش میدهد.
دوچرخهسواری ماهیچههای قلب را تقویت
میکند و تعداد نبض را در حالت استراحت
کاهش

میدهد.

مطالعهای

در کشور

دوچرخهسواری برای افراد

دانمارک که طی  14سال با سی هزار نفر

دارای معلولیت

بین  ۲۰تا  ۹۳سال انجام شد ،نشان داد
که دوچرخهسواری منظم از افراد در برابر
بیماری قلبی محافظت میکند.
بسیاری از محققان رابطه بین ورزش و
سرطان ،به ویژه سرطان روده بزرگ و سینه
را بررسی کردهاند .تحقیقات نشان داده
است که اگر دوچرخهسواری کنید ،احتمال
سرطان روده کاهش مییابد .برخی شواهد
نشان میدهد که دوچرخهسواری منظم خطر
ابتال به سرطان سینه را کاهش میدهد.
قاسمیان در ادامه نقش دوچرخهسواری بر
سالمت میافزاید :میزان دیابت نوع  ۲در
حال افزایش است و یک نگرانی جدی برای
سالمت عمومی است .تصور میشود عدم
فعالیت بدنی یکی از دالیل اصلی ایجاد این
بیماری در افراد است .تحقیقات گسترده
در فنالند نشان داد افرادی که بیش از ۳۰
دقیقه در روز دوچرخهسواری میکنند۴۰ ،
درصد کمتر در معرض خطر ابتال به دیابت

دوچرخهسواری با توجه به فشار کمی كه بر
مفاصل وارد میکند و در صورت ركاب زدن
صحيح و استاندارد یک ورزش ایده آل در
صورت ابتال به آرتروز است .شرایط سالمت
روانی مانند افسردگی ،استرس و اضطراب
را میتوان با دوچرخهسواری منظم کاهش
داد .این به دلیل تاثیرات خود ورزش
و به دلیل لذتی است که دوچرخهسواری
میتواند به همراه داشته باشد.

استفاده از وسایل نقلیه آلودهکننده هوا،
میتواند نقش موثری در کاهش آلودگی
شهرهایی مانند تهران داشته باشد .اما
همیشه آلوده بودن هوای شهرها به عنوان
یک مانع برای استفاده از دوچرخه بیان
میشود.

کوروش

است در نگاه اول دور از ذهن باشد .اما با
توجه به کارکردهای مهم دوچرخه و وجود
افراد معلول در جامعه که سالمت آنها دارای
اهمیت است .دوچرخههای مناسبسازی
شده برای این عزیزان طراحی شده است.
کوروش قاسمیان در مورد استفاده افراد
دارای

از دوچرخه

معلولیت

دوچرخهسواریدستی

شبیه

میگوید:
سه

به

چرخههای خوابیده هستند ،اما به جای
پدالهای پا ،با دست کار میکنند .این
سبک از سهچرخه به افراد قطع عضو،
افرادی که آسیبهای نخاعی دارند و
افرادی که از شرایط خاصی مانند سکته
مغزی بهبود مییابند اجازه میدهد تا به
عنوان نوعی ورزش و تفریح دوچرخهسواری
کنند .دوچرخهسواران دستی از مزایای قلبی
عروقی و هوازی مشابه با دوچرخهسواران
دیگر بهرهمند میشوند .همچنین اين وسيله
ورزشي سرگرم کننده ،ارزان و كم شتاب و
بدون كربن و سازگار با محيط زيست یکی از
کارآمدترین راهها برای ترکیب ورزش منظم
با برنامههای روزمره به عنوان وسيله نقليه
از منزل به محل کار یا مغازه و يا مدرسه و
خريد روزانه است.
حمایت از آموزش و توسعه دوچرخهسواری
تشویق شهروندان به استفاده اصولی از
دوچرخه صرفا با توصیه و حرف جامه عمل
مالی و معنوی دولت و نهادهای اجرایی

دوچرخهسوار شدن شهروندان و عدم

قاسمیان

استفاده از دوچرخه توسط معلوالن ممکن

به خود نمیپوشاند بلکه نیازمند حمایت

دوچرخهسواری و هوای پاک

دراینباره

میگوید :تحقیقات در كشورهای غربی
همچنین نشان میدهد افرادی که با
دوچرخه به محل کار خود میروند ،دو تا
سه برابر کمتر از مسافران خودرو در معرض

است .قاسمیان در این مورد میگوید:
با توجه به مطالب گفته شده ،اهميت
ترويج ،آموزش و اختصاص منابع مالی و
امكانات و حمايت از سازمانهای تاثيرگذار
در

توسعه

و

دوچرخهسواری

ترویج

همگانی بايد مدنظر تصميمگيران و خط
مشیگذاران

عمومی

خصوصا

درحوزه

سالمت و حتی محيط زيست قرار بگيرد.
اين امر در سراسر دنيا درحال اجراست
و نتايج آن بر اساس آمارهای ثبت شده
بسيار مثبت و اثرگذار است.

آلودگی قرار میگیرند ،بنابراین عملکرد

* منابع در روزنامه موجود است

آگهی اصالحی

و تمدید مناقصات عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره  1013مورخ 1400/12/02

شورای محترم اسالمی شهر ،نسبت به اجرای عملیات:

است .ما برای ترویج شهروندان

نیم ساعت دوچرخهسواری در روز باعث

آگهی تجدید
مناقصه عمومی

( الزم به ذکراست شهرداری رفسنجان دررد یا قبول تمام یا هریک ازپیشنهادات مختاراست).
مدت اعتبارپیشنهادات  2ماه می باشد  ،سایرجزئیات مربوطه دراسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس 034- 34258701-5 :

همکاری بخشهای مختلف

عضله میسازد و چربی بدن را میسوزاند.

هماهنگی را بهبود میبخشد .همچنین

در

دوچرخهسواری در شهر نیازمند

سرعت متابولیسم فرد را افزایش میدهد،

هستند.دوچرخهسواری قدرت ،تعادل و

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

نوبت دوم

۱۴۰۱۶۰۳۲۶۰۳۴۰۰۰

مدرك فارغ التحصیلی اینجانب امیر

شماره تماس 09134911482

ساقط می باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك شماره ۶۳۶ :

آگهی مفقودی

 34199-15195و صندوق پستی:

شهربابک

بنام ایوب نیکزاد فرزند اسمعیل

شماره پالک  414ل  86ایران

شهربابک

تیپ صبا جی تی ایکس مدل ۱۳۷۸

کامیونت  -ون (نیسان) به رنگ

 405SLX-TU5به رنگ سفید -

بلوار نخبگان – باالتر از پونك كدپستی

صحبت

از

دوچرخهسواری

كه معموال میتوانند نقش مهم و اثرگذاری

آگهی مفقودی

و کاربردی هستیم تا دوچرخهسواران در

توسعه دوچرخهسواری میتواند یک راهکار

خصوصا در بخش غير قهرمانی و همگانی

آگهی مفقودی

در سطح شهر نیازمند آموزش مناسب و
استاندارد و ایجاد زیرساختهای اصولی

و تجهيزات درمانی تا حدودی بینياز کند.

میشود اکثریت جامعه به عنوان سرگرمی

دوچرخهسواری

همکاری بخشهای مختلف است .ما برای
تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه

و ارایه مشوقهایی شرایط استفاده از این

مدیریت شهری رخ داد این مهم از اولویت

است که

«توسعه دوچرخهسواری در شهر نیازمند

بستر استفاده

«کوروش قاسمیان» :توسعه

برای کنترل یا کاهش وزن است ،زیرا

دوچرخهسواری میشود تمرکز به سمت

شهرداریها شهرها را
برای دوچرخهسواران مهیا کنند

تقویت

شده،

کاهش

سطح

بدن ،پیشگیری یا مدیریت بیماری و

آموزش و توسعه دوچرخهسواری

جای خالی ترویج دوچرخهسواری در سیاستگذاری سالمت

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

سازمان توسعه و عمران قم زمان خرید  ،تحویل و بازگشایی اسناد و
پاکات مناقصه خدمات تأمین و مدیریت نیروی انسانی و مناقصه اجرای
عملیات جدول گذاری پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بلوار امام رضا (ع)
با بلوار شهدای روحانیت را بشرح ذیل تمدید و اصالح می نماید.

مهلت خرید اسناد . 1401 /05 /23 :

مهلت تحویل اسناد. 1401 /05 /23 :

زمان بازگشایی پاکات قیمت 1401 /05 /24 :ساعت  10صبح.

*مبلغ

برآورد اولیه مناقصه عملیات جدول گذاری به

 15.936.602.379ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
فوق به  800.000.000ریال تغییر و اصالح می گردد.

سایر شرایط هر دو مناقصه بدون تغییر و تابع آگهی های قبلی می
باشد و متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی با

واحد امور پیمانها و قراردادهای سازمان به آدرس قم  ،میدان
آزادگان  ،بلوار شهید عابدی  ،نبش عابدی نهم ساختمان شهرداری
منطقه  3طبقه سوم و یا با شماره تلفن  025-36662251داخلی

 6381-6380تماس حاصل فرمایند .
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| گرگان |

| قم |

| همدان |

 ۲۱۵هکتار از عرصههای ملی

برداشت آب از منابع زیرزمینی

شهردار همدان

جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت :تاکنون  ۸۸فقره

معاون بهرهبرداری آبفای قم گفت :برای جبران کسری آب قم از سدکوچری میزان

سارا پرویزی ساالر  -شورا تصمیمی برای استیضاح شهردار ندارد و شهردار همدان

پرونده خلع ید اراضی ملی در گلستان به مساحت  ۲۱۵هکتار با دستور قضایی از

آب برداشتی از سد  ۱۵خرداد  ۶۷۰درصد و میزان برداشت از منابع زیرزمینی ۱۷۰

استیضاح نمیشود .رئیس شورای اسالمی شهر همدان در جمع خبرنگاران ،توسعۀ

تصرف اشخاص خارج و به بیت المال بازگشتند.

درصد افزایش یافت.

متوازن بودجه را یکی از مهمترین اهداف شورای ششم دانست و افزود :شورای شهر

محمد آریانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد :هم اکنون  ۲۰۰پرونده قضائی

محمود سربندی فراهانی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین

با ویژگیهای منحصر به فرد و حضور افراد متخصص و جوان توانسته در طول یکسال

در ارتباط با تخریب بناهای غیرمجاز به مساحت  ۳۳۹هکتار در گلستان تشکیل

در قم  ۱۷۰درصد افزایش یافت

گلستان خلع ید شد

آبگرفتگی یاسوج
کنترل شد

استیضاح نمیشود

وضعیت تأمین آب استان قم اظهار داشت :بیش از  ۵۴میلیون و  ۷۹۸هزار متر

با وحدت و همدلی نتایج خوبی را برای مردم شهر داشته باشد.

شده است.

مکعب در چهار ماه نخست امسال در استان قم آب تولید و توزیع شده است.

محمود مسگریان با بیان اینکه پس از گذشت یکسال از آغاز فعالیت شورای ششم،

جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود :همچنین در

معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان قم افزود :این حجم

نهایت تالش را برای شفافسازی داشتهایم ،افزود :سامانۀ شهاب یا شفافیت شورا از

راستای رفع تصرف عرصههای ملی تبصره ذیل ماده  ،۵۵تاکنون  ۲۵پرونده با

از آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،بیش از یک میلیون و  ۹۱۳هزار متر

جمله مواردی است که اعضای شورا با جدیت در راستای فعالسازی آن پیگیری کرده

مساحت  ۱۰هکتار تنظیم و این عرصهها رهاسازی شده است.

مکعب افزایش داشته است.

تا مردم بتوانند مسائل مربوطه و نتایج جلسات کمیسیونها را به راحتی از آن طریق

وی در خصوص خلع ید عرصههای ملی هم گفت :تاکنون  ۸۸فقره پرونده

سربندی فراهانی عنوان داشت :حدود نیمی از آب قم در  ۴ماه نخست امسال از

دنبال کنند.مسگریان ادامه داد :در یک سال گذشته  ۱۱۰جلسه برگزار و موضوعات

به مساحت  ۲۱۵هکتار با دستور قضای از ید اشخاص خارج و به بیت المال

محل سد کوچری تأمین میشود که این میزان در سال گذشته  ۷۸درصد بوده است.

مختلفی در زمینۀ شهری مورد بررسی شورا قرار گرفت ،همچنین در این بازۀ زمانی،

بازگشتند.

وی ادامه داد :در سال جاری سهم قم از محل آب سد کوچری کاهش یافت و مابقی

 ۲۹۱مصوبه تأیید شد که این نشان از فعال بودن شورای شهر در موضوعات مختلف

آریان فر با اشاره به تخریب سه بنا در روستای خلیندره علی آبادکتول ،ادامه

کسری آب استان از محل سد  ۱۵خرداد و منابع زیرزمینی تأمین شد.

مدیریت شهری دارد.رئیس شورای شهر اضافه کرد :عالوه بر این ،جلسات اعضاء

داد :این کار با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز انجام شده و در راستای

سربندی فراهانی افزود :برای جبران کسری آب قم میزان آب برداشتی از سد ۱۵

تحت عنوان کمیسیونهای تخصصی ایجاد شده در شورا ،به طور منظم و با شرکت

اجرای این حکم حدود  ۵۱هزار مترمربع از عرصههای ملی به بیت المال بازگشت.

خرداد  ۶۷۰درصد و میزان برداشت از منابع زیرزمینی  ۱۷۰درصد افزایش یافت.

اکثریت اعضای مربوطه برگزار شده است.

شهردار یاسوج در مورد وقوع بارندگی و آبگرفتگی
در سطح این شهر گفت :با شروع بارشهای
سیلآسا در مناطق مختلف شهر یاسوج ،ستاد
حوادث شهرداری در چند نقطۀ شهر که آبگرفتگی
و آورد باالی سیل را داشتیم حاضر شدند.دکتر
نستهنمقدم افزود :در شهرک امام حسین که
حجم سیالب به شکل جریان رودخانهای در
سطح معابر و جداول ایجاد شد ،سبب حرکت
شن و ماسه از باالدست به این منطقه شده و
تمام مسیرها مسدود است.او ضمن تقدیر از
همکاری تیپ  ۴۸فتح ،نیروی انتظامی ،مدیرکل
بحران استانداری ،مدیرکل امور شهری و اعضای
محترم شورای شهر ،تصریح کرد :از نیروی
محترم انتظامی به سبب مسدود کردن مسیر
تردد کمال تشکر را داریم ،عم ًال در منطقۀ بلکو،
شرفآباد و شهرک امام حسین و نقاط مرکزی
شهر که آبگرفتگی ایجاد شد ،اکیپهای ستاد
حوادث شهرداری وارد عمل شدند.شهردار یاسوج
اضافه کرد :شهرداری و پلیس راهور تدابیر خوبی

یزد

زمینهسازی یزد برای تأسیس

ذخیره  ۵۵میلیون مترمکعب آب

دانشگاه علوم و فناوریهای نوین پزشکی
صادقیمقدم  ،یزد  -رئیس دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی یزد از تأسیس رشتۀ نانوفناوری
پزشکی در این دانشگاه و پذیرش دانشجو در این رشته

او تأکید کرد :فعالیت در ابعاد نانومتری کلید اصلی در

از مهرماه خبر داد و گفت :راهاندازی این رشته ،زمینۀ

ساخت تکنولوژیهای جدید برای تمامی حوزههای

را برای تأسیس دانشکدۀ علوم و فناوریهای نوین

پژوهشی پزشکی است و میبایست این نکته را در

پزشکی هموار میکند.

زمینۀ فناوری نانو مدنظر قرار داد.

رئیس دانشکده پیراپزشکی

دکتر «حسینعلی صادقیان» اظهار کرد :به استناد رأی

رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

صادره در جلسه  ۲۸۷شورای گسترش دانشگاههای

یزد گفت :از دیدگاه مولکولی ،پزشکی مدرن هنوز در

استناد رأی صادره در جلسه ۲۸۷

علوم پزشکی کشور ،با پذیرش دانشجو در رشتۀ

ابتدای راه خود قرار دارد و به کمک نانوفناوری پزشکی،

نانوفناوری پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه

محصوالت دارویی میتوانند مثل ماشینهای هوشمند

علوم پزشکی یزد با ظرفیت پذیرش چهار دانشجو از

برنامهریزی شوند .آنها به حسگرهایی مجهزند که

مهر  ۱۴۰۱موافقت شد.

میتوانند قدرت تصمیمگیری و تأثیرپذیری از محیط را

او گفت :راه اندازی این رشته ،زمینه را برای تاسیس

برای ماشینها فراهم کنند.

دانشکده علوم و فناوریهای نوین پزشکی هموار

او بیان کرد :این ماشینها میتوانند قبل از فعالشدن

میکند .صادقیان با اشاره به این که نانوفناوری

دارو از آزاد شدن مقدار بیشتر از حد آن جلوگیری کنند

پزشکی بهرهگیری از فناوری نانو در علم پزشکی

و مانع بروز مسمومیت شوند و درمان و پیشگیری

است ،افزود :نانوفناوری پزشکی تأثیرات شگرفی در

بیماریها از قابلیتهای چشمگیر نانوفناوری پزشکی

بسیاری از حوزههای پژوهشی همچون مهندسی بافت،

بهشمار میآید.

دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت :به
شورای گسترش دانشگاههای علوم
پزشکی کشور ،با پذیرش دانشجو

در رشتۀ نانوفناوری پزشکی در

مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه
علوم پزشکی یزد با ظرفیت

پذیرش چهار دانشجو از مهر ۱۴۰۱

موافقت شد

جلسۀ توسعۀ بومیسازی و ساخت داخل در صنایع معدنی
کرمان  -صبح دیروز جلسۀ توسعۀ بومیسازی و

مدیرعامل گهرزمین الگو قرار دادن راهبرد صنایع

ساخت داخل در صنایع معدنی با حضور مدیرعامل،

پیشران در بومیسازی محصوالت را مطرح کرد و

مدیر مجتمع و معاون بهرهبرداری و معاون مهندسی

حمایت صنایع معدنی از صنایع و تولیدکنندگان

گهرزمین و مدیران و مسئولین بومیسازی

استان کرمان را نیز که مورد تأکید مسئولین قضایی

شرکتهای بزرگ معدنی کشور شامل شرکت گلگهر،

و اجرایی استان است ،با اهمیت دانست.

مس سرچشمه ،چادرملو و همچنین شرکتهای

در این جلسه ،شرکت گهرزمین ضمن دعوت از

نظمآوران ،گهرروش و راشا و با میزبانی گهرزمین در

شرکتهای معدنی برای تأمین نیازهای خود از داخل

گهرزمین ضمن خوش آمدگویی به میهمانان عنوان

برای اولینبار در کشور انجام شده بود ،ارائه و آمادگی

در بومیسازی محصوالت

این عرصه به خودکفایی حداکثری ساخت قطعات و

همچنین مقرر گردید به منظور هماهنگی اقدامات

تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی دست پیدا کنیم.
او در ادامه ،انجام بومیسازی را حتی در شرایط

پروژۀ بومیسازی دامپتراک الکترومکانیکال

قیمت باالتر الزامی دانست و بر تداوم جلسات

 136تن به عنوان اولین پروژۀ مهم ،دبیرخانۀ

اشتراک گذاشتن

بومیسازی در شرکت گهرزمین ایجاد شود و

بومیسازی

به

منظور به

تجربیات تأکید نمود.

مدیرعامل آب منطقهای یزد با اشاره به ذخیرهسازی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری انجام میشود.

 ۵۵میلیون مترمکعب آب پشت بندهای استان در

وی با بیان این که هرچند گاه ًا شاهد انتقاد برخی

جریان سیل اخیر ،اظهار کرد :هرچند افزایش ۱۲

افراد در مورد ایجاد همین بندهای خاکی و سیل

درصدی بارشهای استان نسبت به پارسال را در

بندها در زمان ایجاد آنها بودیم ،افزود :البته کارایی

سال آبی جاری شاهدیم ولی همچنان  ۲۷۵میلیون

این اقدامات در مواقع بروز سیل مانند سیل اخیر

مترمکعب کسری مخزن داریم.

یزد کامال مشهود بود به طوری که ضمن پیشگیری

«محمد مهدی جوادیان زاده» دیروز در جریان حضور

از بروز خسارات بیشتر به شهرها ،حجم زیادی از

در دفتر ایسنا طی گفتوگویی با مهم خواندن الگوی

سیالب در پشت آنها ذخیرهسازی شد.

بارشها در تغذیه منابع آبی ،تصریح کرد :اگر این

جوادیانزاده پیشبینی کرد که تنها در  ۲۵بند خاکی و

بارشها در فصل زمستان و عمدت ًا به صورت برف

تنها سد استان در شهرستان هرات که مربوط به وزارت

اتفاق بیفتد ،به عنوان ذخیره تامین آب میتواند از

نیرو است ،نزدیک به  ۲۰میلیون مترمکعب آب در

تاثیرگذاری باالیی برخوردار باشد چرا که در جریان گرم

جریان سیل اخیر ذخیرهسازی شده باشد.

شدن هوا به تدریج شاهد ذوب شدن برف و جاری

به گفته وی ،به نظر میرسد که  ۳۵میلیون مترمکعب

شدن آب یا نفوذ آن در منابع آب زیرزمینی خواهیم

آب نیز در بندهای مربوط به اداره کل منابع طبیعی و

بود و از طرفی در استانی مانند یزد که از تبخیر باالیی

آبخیزداری استان که قریب به  ۲۲۰۰مورد است ،ذخیره

در طول سال رنج میبرد ،تاثیر کمتری را از این پدیده

شده باشد که این آبها به منظور جلوگیری از آسیب به

شاهد خواهیم بود لذا این نوع بارشها را به اصالح،

سیل بندها و تغذیه آب مورد نیاز پایین دست منطقه

بارش موثر میدانیم ولی ان تاثیرگذاری در بارشهای

به تدریج رهاسازی شود.

سیلآسا کاهش مییابد.

وی خاطرنشان کرد :حجم باالی سیالب بزرگ جریان

او ادامه داد :آنچه در مورد بارشهای سیلآسا

یافته در رودخانه مرکزی شهر تفت نیز به سمت دشت

میتواند تاثیرگذاری آن را در حین کاهش آسیب

حیاتی چرخاب یزد که یکی از محلهای تامین بخش

و خسارات این نوع بارشها افزایش دهد ،انجام

زیادی از آب شرب استان است ،هدایت شده که تاثیر

اقدامات آبخیزداری مانند ایجاد بندها و گورابها

آن بر چاههای پیزومتری آب شرب تا دو ماه آینده

و امثال آن است که توسط شرکت آب منطقهای و

مشخص خواهد شد.

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت
اسناد و امالک شهرستان شوط تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان

زیر محرز گردیده است  ،لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا

به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت در روزنامه محلی و هم دو
نوبت در روزنامه کثیر االنتشار به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتیکه

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان فوق اعتراضی داشته

باشند  ،می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض

خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط تسلیم و پس از
اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت

بنا به درخواست مصطفی حلوائی طبق وکالت ۲۸/۳/۱۴۰۱ -۲۲۹۵۵

دفتر  ۶ورامین از سوی مالک منصوره دماوندی پور منفرد طبق درخواست

 ۱۴۰۱/۳/11 -140185601060003959و فرم استشهادیه به تصدیق
 1401/4/14 -۱۴۰۱۰۲۱۵۱۵۷۴۰۰۰۲۲۵دفتر  ۱۳ورامین که تقاضای صدور سند

مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت
بشرح ذیل آگهی میگردد.

 .١نام و نام خانوادگی مالک :منصوره دماوندی پور منفرد

میزان مالكیت  :ششدانگ یکبابخانه قطعه دوم پالک  ۲۷۳۷فرعی از ۱۱۱
اصلی مفروز از ذیل ثبت  ۷۷۹۵۹دفتر  ۱۱۰صفحه  ۲۶۲بنام بانک مسکن

مرکزی ثبت و سند به شماره چاپی  ۴۴۷۸صادر شد سپس برابر سند قطعی

سمیه باقرزاده ،مشهد-

مهدی شاد ،مدیر

بسیج رسانۀ خراسان رضوی ،در نشست خبری
ششمین جشنوارۀ ابوذر خراسان رضوی گفت:
او بیان کرد :جشنواره ابوذر ،جشنواره تعارفی
نیست و ما در حال ایجاد حرکتی همگانی
هستیم تا صاحبان قلم که فرهیختگان جامعه
هستند را معرفی کنیم و همچنین بستری برای
شناسایی ،کشف مسئله ،پرداختن به مسئله و
ارائۀ مدل برای حل آن ایجاد شود.
او افزود :این جشنواره ،همچنین تالش کرده در
مسائل استان و مشهد چند شاخص اساسی را
محور کار خود قرار دهد .مسئلۀ هویت خراسان
ویژهای دارد .ایشان
و مشهد برای ما اهمیت 
افزود :در حوزه نارضایتیهای اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی از ابتدای سال  1401مدام درگیر

صدای خبرنگار را برای بیان روایت نباید خفه
کرد ،بلکه روایت باید صریح و آشکار باشد و
برای حل آن سریع عمل کرد .او گفت :محورهای
ششمین جشنواره رسانهای ابوذر عبارتند از :امام

تولیدکنندگان استان کرمان را

رضا(ع) ولی نعمت فکری ،مادی و معنوی

نیز که مورد تأکید مسئولین

مردم ،تولید دانشبنیان ،اشتغالآفرینی ،جهاد

قضایی و اجرایی استان

تبیین و الگوی حکمرانی در بیانیۀ گام دوم

است ،با اهمیت دانست

انقالب ،رسانۀ صنعت و فناوریهای نوین ،مکتب
شهید سلیمانی ،بسیج و دستاوردهای انقالب و
مقابله با آسیبهای اجتماعی.

از  ۱۱۸۴۰۵سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  -باغ

به مساحت  ۱۱۸۴۰۵متر مربع پالک شماره  ۱۵۹۶فرعی

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی هیأت
حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و امالک
منطقه دو قم

از  -۹۰اصلی یوالگلدی واقع در استان آذربایجان غربی

حوزه ثبتی شهرستان شوط بنام آقای سیامک محمدنژاد اقدم

تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور

محمدنژاداقدم

شرح ذیل تأیید نموده اند.

فرزند اکبر به کد ملی  ۰۰۶۲۱۷۰۹۹۶از مورد مالکیت محمد

را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به

 -۲مقدار  ۵۲۴۳سهم مشاع از مقدار  ۱۰۴۸۶سهم مشاع از ۱۱۸۴۰۵

 -1رای شماره

 140160330002004683مربوط به پرونده کالسه

متر مربع پالک شماره  ۱۵۹۶فرعی از  - ۹۰اصلی یوالگلدی واقع در

قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت

شکیبا فرزند محمد به کد ملی  ۴۹۲۹۸۲۶۱۸۷از مورد مالكیت محمد

حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفتر

تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیر االنتشار :اولی در

 -2رای شماره

 140160330002004690مربوط به پرونده کالسه

تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه محلی :اولی در تاریخ۱۴۰۱/۰۵/12

اسمعلی ششدانگ قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت

رضایی -سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط

واقع در قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و

سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  -باغ به مساحت ۱۱۸۴۰۵

 1401114430002000164مربوط به شهاب الدین رزاقی فرزند اصغر در

استان آذربایجان غربی حوزه ثبتی شهرستان شوط بنام آقای حمید

 48متر مربع پالک شماره  4فرعی از  1786اصلی واقع در قم بخش

محمدنژاداقدم

الکترونیک (1401-1572م الف )14191

تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/12و دومی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/26

و دومین چاپ در مورخ ۱۴۰۱/۰۵/26

 1400114430002001694مربوط به صمد صالحی سرنسری فرزند
 79/30متر مربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از  1823اصلی

خریداری مع الواسطه از ابوالفضل و مصطفی شریفی (م الف )14192

شماره نامه140185601060007804 :
تاریخ ارسال نامه1401 /05 /10 :
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ورامین
آگهی فقدان سند مالکیت

و مشهد در منطقه

جریانسازی کنند .مسئول بسیج رسانۀ استان

صنایع معدنی از صنایع و

 -1مقدار  ۵۲۴۳سهم مشاع از مقدار  ۱۰۴۸۶سهم مشاع

صادر خواهد شد.

اهمیت هویت خراسان

خراسان رضوی ،خطاب به مسئوالن استان گفت:

را مطرح کرد و حمایت

نوبت اول

به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/10صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

این حجم از بارندگی و سیل نبود.

هستید و نباید اجازه دهید بیشناسنامهها

 ۱۳۹۰/۹/7 -۴۰۷۸۸در مالکیت منصوره دماوندی پور منفرد قرار گرفت
 .۳ .علت مفقودی :جابجائی

 .۴بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تاکنون نسبت به مورد ثبت

معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق
الذکر و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک

مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود
میباشد ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه

و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال  ،تسلیم نماید

و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالكیت المثنی طبق
قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد.

 1400114430002002178مربوط به واحد دهفولی فرزند مومن در

قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت

 70/60متر مربع پالک شماره فرعی از  2593اصلی واقع در قم بخش
 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت
دفتر الکترونیک (1400-1132م الف )14193

 -4رای شماره  140160330002003778مربوط به پرونده کالسه

 1399114430002000698مربوط به مهدی جعفری فرزند عصمت اله در

قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت

91/50متر مربع پالک شماره فرعی از  2390اصلی واقع در قم بخش 2

حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از

م الف /ث 213

شناسه آگهی 1359941

 -3رای شماره

 140160330002004153مربوط به پرونده کالسه

سعیدرضا عزتی بمقدار  76/50متر مربع طی سند قطعی شماره 170170

محمود داودی

رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین
ازطرف امیرتاجیک

مورخ  1390/12/27دفترخانه  3قم (باستثناء ثمنیه اعیانی) و خریداری

مع الواسطه از وراث اسداله زرین اقبال بمقدار  15متر مربع (کمافرض
اله و باستثناء ثمنیه اعیانی )(م الف )14194
 -5رای شماره 140160330002004155

مربوط به پرونده کالسه

 1400114430002000053مربوط به عطااله قزاقی فرزند محمد
حسن در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن احداث بنا

شده به مساحت 108/70متر مربع پالک شماره فرعی از2181

نوبت دوم

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای صادره به شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۵۴۰۰۰ ۱۹۶-۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۵۴۰۰۰۱۹۵

سرازیر شدند و کانالهای پاییندست جوابگوی

اصلی واقع در قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه

نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین و مصطفی و قدسی و
فخری شهرت همگی رضویان و اعظم میرشجاعی مقدم وراث سید

محمد رضویان (کمافرض اله)(م الف )14195
 -6رای شماره 140160330002004662

مربوط به پرونده کالسه

 1401114430002000096مربوط به حسن آناهید فرزند غالمرضا در

قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت

 126متر مربع پالک شماره فرعی از 2335/1اصلی واقع در قم بخش 2

حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از مرحمت میری از ورثه سیدمحمد میری صفحه  563دفتر (6م الف
)14196

 -7رای شماره 140160330002004159

مربوط به پرونده کالسه

 1400114430002002157مربوط به مرتضی اخیر فرزند محمود در

قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت

 119/12متر مربع پالک شماره فرعی از 2181اصلی واقع در قم بخش 2

حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از حسین  2سهم و علی  2سهم ومصطفی  2سهم و قدسی  1سهم و

فخری  1سهم و اعظم میر شجاعی  1سهم وراث سید محمد رضویان
(م الف )14197

مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی

و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم

دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی

تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه

دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به
اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم

و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور
سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
( پیام ما_ اقتصاد آینده)

تاریخ انتشار نوبت اول1401/04/28 :
تاریخ انتشارنوبت دوم1401 /05 /12 :

محمود مهدوی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف
اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و مشاعی هیأت حل اختالف

نوبت دوم

آگهی موضوع ماده سه قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون

داشته و همۀ جداول خیابانهای باالدست پر و

چالشها بودیم چرا که خطۀ خراسان و مشهد

تمهیدات الزم را به عمل آورد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط

اخطار داده شده بود ولی سیالب حجم باالیی

جشنوارۀ ابوذر به ششمین ایستگاه رسیده است.

مدیرعامل گهرزمین الگو قرار

دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.

در اجرای پروژههای استراتژیک معدنی ،بهویژه

است ،بارندگی امروز اگرچه پیامدهای آن بارها

شود .شما خبرنگاران پرچمدار این جریان

در ابتدای این جلسه محمد فالح مدیرعامل شرکت
کرد :بحث بومیسازی از اهمیت بسیار باالیی

زمان ساختوسازها و قریب به ۳۰سال پیش

باید مشکالت را بیان کرده و آن مشکالت حل

مجموعهها و ماشینآالت فناورانه خطوط تولید را که

برخوردار است که امیدواریم با همت تمامی تالشگران

مقاطع و کانالهای آب سطحی شهر مربوط به

شاد گفت :فعاالن رسانهای اصیل و با شناسنامه

کشور ،اقدامات خود در بحث بومیسازی قطعات،

صنعتی در این خصوص اعالم نمود.

تا آخر پای کار هستند.او همچنین گفت :طراحی

منطقهای راهبردی و مهم است.

دادن راهبرد صنایع پیشران

خود را برای همکاری با کلیه شرکتهای معدنی و

قلبی برای همکاران در شهرداری شد ،ضمن اینکه

پشت بندها در سیل یزد

حسگرهای زیستی مبتنی بر سلول ،میکروآرایههای
پرتوان و پزشکی ترمیمی داشته است.

داشتند و همچنین بازدید میدانی دکتر احمدزاده،
استاندار محترم استان از محل بازدید کرد که قوت

مستقردراداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون

مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود
در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.

 -1رای شماره  140160330001002683مربوط به پرونده کالسه

 1401114430001000145مربوط به فاطمه قزوینی فرزند حسن

در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  184/40متر مربع

پالک شماره  14فرعی از  11038اصلی واقع در قم بخش یک

حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در
دفتر  398صفحه ( 90م الف )14189

 -2رای شماره  140160330001002739مربوط به پرونده کالسه

 1401114430001000064مربوط به معصومه ملک پور فرزند

حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198

متر مربع پالک شماره  10994اصلی واقع در قم بخش یک

حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره  54961مورخ
 1398/11/18دفتر خانه  53قم (م الف )14190

مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از
نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با

توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به
فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته

باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض

خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن

را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به
دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و

گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است
که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.

( پیام ما_ اقتصاد آینده)

تاریخ انتشار نوبت اول1401/04/28 :
تاریخ انتشارنوبت دوم1401/05/12 :

مهرداد میرشکرائی  -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

روزنامه سیاسی – اجتماعی

دبیر آنالین :سینا قنبرپور

خبرنگار میراث فرهنگی :فاطمه علیاصغر

شبکه های اجتماعی :فاطمه آقامالیی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

دبیر عکس :یاسر خدیشی

خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست :فروغ فکری

صفحهآرایی :ندا صفاریان

روحهللا خدیشی

دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست :مهتاب جودکی

منابع طبیعی و جامعه محلی :ستاره حجتی

سردبیر :امین شول سیرجانی

دبیر منابع طبیعی ،آب و انرژی :فاطمه باباخانی

صفحه آخر :صدف سرداری رفسنجانی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

مدیر هنری :تیوا صمدیان

دبیر سیاسی :علیرضا کیانپور

شهر :سوگل دانائی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

تماس مدیرمسوول:
سال شانزدهم

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

روابط عمومی :زهره فرسنگی

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

09391999161

توزیع:جراری ()09122131089

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

@payamema

چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

@payamema

 /تلفن034-32487477 :

آییننامه اخالق حرفهای پیامما:
www.payamema.ir/akhlagh

| پیام ما دیروز |

چهارشنبه  12مرداد 1401

شماره پیاپی 2352


۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

امور استانها و سایت :فاطمه صمدیان 09192769839

امور اداری :شیوا کرمی

گروه4 :

0903 333 8494

www.payamema.ir

| تئاتر |

عکس :باشگاه خبرنگاران

| هفته پایانی اجرای «اتاق هملت» |
نمایش «اتاق هملت» به کارگردانی بابکمحمودزاده که از  ۱۷تیرماه
در سالن استاد انتظامی روی صحنه رفته ،وارد هفته پایانی اجرا شده
است .به گزارش هنرآنالین« ،اتاق هملت» دومین اثر بابک محمودزاده
تلفیقی از سبکهای سورئال و اکسپرسیونیسم است که بر اساس
هیجاننمایی حاصل از آن از عناصر سبکی چون گریم ،طراحی لباس،
طراحی دکور و بازیهای اغراقآمیز بهره برده تا مبتنی بر عناصر روایی
چون دیالوگهای فرامتنی به عمق قص ه هملت نفوذ کند .استفاده
از آکسسوارهای متعدد و کاربردی سویههای تفسیر را بر اثر باز و
مخاطبش را با تئاتری معناگرا روبهرو میکند« .اتاق هملت» برداشتی
آزاد از نمایشنامه «هملت» ویلیام شکسپیر است که مضامینی چون
زیست رسانهها در جهان مدرن و جنگ قدرتها را با درونمای ه از مکر،
عشق ،تردید و خودویرانگری برای مخاطبانش عیان میکند.

| سینما |
| فراخوان جشنواره بینالمللى
فیلم کوتاه | YOUALITY
فراخوان جشنواره مستقل بینالمللی فیلم کوتاه  YOUALITYبه
دبیری یک مستندساز ایرانی منتشر شد .به گزارش هنرآنالین ،این
لزاده ،مستندساز و ترانهسرا ،پاییز
جشنواره به دبیری کامران رسو 
امسال با شرکت فیلمسازان سراسر دنیا با هدف کشف نگاههاى
تازه و استعدادهاى بینالمللی فیلمسازی به منظور ایجاد شبکهای از
فیلمسازان سراسر جهان ،در کشور فرانسه برگزار مىشود.
مدت زمان شرکت در اولین دوره این جشنواره بر اساس فراخوان
آن تا نوامبر  ۲۰۲۲اعالم شده است .هدف جشنواره کشف و شناخت
فیلمهای کوتاه مستقل و فیلمنامهها در همه ژانرها بوده و رویکرد
ویژه آن موضوع صلح است .بخش ویژه جشنواره به فیلمهاى کوتاه

آخرین آسیاب آبی  -مازندران /عکس از اکبر قاسمپور

در حوزه «صلح جهانی» و «فیلم-شعر» اختصاص دارد.

«حسهای خاموش» درگالری آرتیبیشن افتتاح میشود
مجموعه «حسهای خاموش» جمعه  ۱۴مرداد حضوری
در گالری آرتیبیشن افتتاح و تا  ۲۳مرداد فقط آنالین در
سایت گالری نمایش داده میشود.
به گزارش هنرآنالین ،محسن کیانی در بیشتر آثار
خود به فرهنگ و سنت ایرانی توجه داشته و آثار این
مجموعه نیز در ادامه همین رویکرد به معضالت انسان
معاصر و احساس خاموش انسان مدرن پرداخته است.
مجموعه «حسهای خاموش» با  ۲۳اثر از این هنرمند
و با تکنیک رنگ روغن خلق شده و آثاری بیبدیل را
پیش روی مخاطب گذاشته است.محسن کیانی سال
 ۱۳۴۹در شیراز متولد شد .او پس از اخذ کارشناسی و

کارشناسی ارشد نقاشی ،مقطع دکتری و فوق دکتری
معماری خود را در دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
پشت سر گذاشت .کیانی تاکنون حضور در بیش از
 ۸۰نمایشگاه بینالمللی در کشورهایی مانند ایران،
انگلستان ،آلمان ،ژاپن ،ترکیه ،پاکستان ،بلژیک ،امارات
متحده عربی و ...را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده
است .موزه و گالری بیرمنگهام ،موزه هنر شهر کاوینتری،
موزه هنر شهر هادرزفیلد ،موزه هنر شهر ونزبری ،موزه
هنر شهر بیودلی ،موزه هنرهای معاصر اصفهان همراه با
چندین گالری خصوصی دیگر در کشورهای مختلف و ۱۰
موزه و گالری معتبر از جمله موزه هنر مدرن شهر لندن،

منچستر ،بوزار بروکسل و موزه هنرهای معاصر تهران
آثار این هنرمند را به نمایش گذاشتهاند .کیانی سابقه
تدریس در دانشگاه شهر بیرمنگهام ،دانشگاه کاوینتری،
دانشگاه زاهدان ،شیراز و همچنین دانشگاه هنر اصفهان

مینوشت ،در رادیو برنامه اجرا میکرد و جزو گردانندگان

احمد گلشیری مترجم ادبیات داستانی درگذشت

غالمحسین سالمی :احمد گلشیری تحت تاثیرکسی نبود

را در کارنامه خود دارد.عالقهمندان میتوانند برای بازدید

برنامههای رادیویی بود اما هیچوقت کارهایش را چاپ
نکرد .کارهایی که بعدها باالخره چاپ شد ،به اصرار ما
بود و هرجا مینشستم میگفتم پوران زودتر از فروغ
شعر گفتن و نوشتن را آغاز کرد .خدا بیامرز احمد

از مجموعه آثار نقاشی محسن کیانی روز جمعه ۱۴

گلشیری هم همینبود .احمد گلشیری به هیچ وجه

مرداد از ساعت  ۱۶تا  ۲۰به گالری آرتیبیشن و در ادامه

تحت تأثیر کسی نبود ،به هیچ وجه.

تا یکشنبه  ۲۳مرداد به سایت http://arthibition.

ضیا موحد ،شاعرو منطقدان ،نیزگفت :زندهیادگلشیری

 /net/fa/gallery/exhibitionsمراجعه کنند .گالری

از همان ابتدا با ُجنگ اصفهان همراه بود ،سهمش هم

آرتیبیشن در خیابان شریعتی ،پایینتر از حسینیه

ترجم ه داستان بود .او کارهای تئوری ترجمه نمیکرد،

ارشاد ،نرسیده به بزرگراه همت ،گلنبی (غرب) ،میدان

همه ترجمههایش داستان بود که بعدا مجموعه شد.

احمدی روشن (کتابی) ،خیابان ساسانیپور ،خیابان

نکته جالب در ترجمههایش این بود که میگشت

دریا (قندی) ،شماره  ۶قرار دارد.

تا ببیند راجعبه این داستان چه حرفهایی زدهاند و
آنها را هم ترجمه میکرد .بنابراین کارهایش ،هم
ترجمه داستان بود و هم معرفی داستان و شگردهایی

نوبت اول

آگهی مزایده

شرکت سیمان ممتازان کرمان در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه خودروی مازاد بر نیاز خود با مشخصات

زیر ،از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.عالقمندان می توانند برای بازدید از خودروها و دریافت اسناد مزایده در ساعات

اداری 7:30-14:30از تاریخ 1401/05/22لغایت  1401/05/26به کارخانه سیمان ممتازان به نشانی :کرمان ،کیلومتر  32بزرگراه
کرمان-رفسنجان ،کارخانه سیمان ممتازان مراجعه نمایند .

-1خودرو زانتیا مدل 1384
 -2خودرو پاترول چهار درب شش سیلندر مدل 1374
شماره تماس 03433370451:داخلی  1902آقای کارور

نوبت اول

بازرگانی شرکت سیمان ممتازان کرمان

آگهی فراخوان

شناسایی پیمانکاران حمل مواد معدنی
شرکت سیمان ممتازان کرمان در نظر دارد به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی از پیمانکاران توانمندبرای انجام خدمات ذیل دعوت

بعمل آورد لذا از واجدین شرایط تقاضا می شود مدارک و مستندات(اساسنامه شرکت وآگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و مشخصات

کامل هویتی برای اشخاص حقیقی ) فهرست ومشخصات کامل ماشین آالت ،تجهیزات وسایر امکانات مربوطه را به همراه تصویر اسناد مالکیت

آنها و همچنین رزومه کاری خود را حداکثر تا  5شهریورماه  1401به آدرس کرمان  :کیلومتر  32جاده کرمان _ رفسنجان کارخانه سیمان ممتازان
واحد بازرگانی  ،امور قراردادها  03433370451داخلی  1902آقای کارور ارسال نمایند .
آدرس اینترنتی شرکت www.momtazancement.com :

که نویسنده به کار برده است .این موضوع مورد توجه
افرادی قرار گرفت که به داستان عالق ه داشتند.
احمد گلشیری ،مترجم ،در  ۸۶سالگی به دلیل نارسایی

چهارگانهای است که برای انتشارات نگاه منتشر کرد؛

قلبی دهم مرداد ماه درگذشت .سیامک گلشیری،

داستانهای کوتاه چخوف ،داستانهای همینگوی،

نویسنده و فرزند این مترجم با تایید این خبر به

گابریل گارسیا مارکز و جمیز جویس.این مترجم با

ایسنا گفت :پدرم دوشنبه ۱۰ ،مردادماه از دنیا رفت.

تأکید بر اینکه حق احمد گلشیری ادا نشد ،بیان کرد :او

به گفته او احتما ًال مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری

واقعا زحمت کشید ،کارهای خوب و گزیده منتشر کرد.

پیکر احمد گلشیری( ،چهارشنبه ۱۲ ،مردادماه) برگزار

متاسفانه این سرزمین چنین است که اگر زیاد کار کنی،

میشود .این مترجم پیشکسوت مدتی به بیماری

قَ درَت را نمیدانند .بیش از  ۲۰کتاب منتشر کرد ،نه با

پارکینسون مبتال بود.احمد گلشیری مترجم مطرح

کسی کلنجار رفت و نه پشت سر کسی حرف زد ،هرگز

متولد دهم اسفند سال  ۱۳۱۵بود که فعالیت ادبی

نشنیدم که احمد گلشیری گفته باشد ،فالنی فالن شد،

خود را از جنگ اصفهان آغاز کرد .احمد گلشیری،

یا چیزی درباره کسی گفته باشد .جز به نیکی نام بردن

برادر هوشنگ گلشیری ،نویسنده فقید و پدر سیامک

از همه کس ،کار دیگری نکرد.

گلشیری ،نویسنده است.غالمحسین سالمی ،مترجم،

غالمحسین سالمی درباره اینکه احمد گلشیری چقدر

در پی درگذشت احمد گلشیری با ابراز تاسف خود از

زیر سایه نام برادرش(هوشنگ گلشیری) قرار گرفت،

این خبر گفت :خیلی متاسف شدم .گلشیری خیلی

گفت :ما یکسری از این مشکالت را داشتیم من نمونه

زحمت کشید و خیلی خیلی کار کرد و خیلیها را به

دیگری میتوانم بگوییم ،پوران فرخزاد ،پیش از آن

ادبیات کشورمان معرفی کرد .به نظرم شاهکارهایش

که فروغ فرخزاد ،کار نوشتن شعر را شروع کند ،شعر

شماره 55/61/01/921:

از میان آثاری که احمد گلشیری ترجمه کرده ،مجموعه
چندجلدی داستان و نقد داستان است که جلد اول آن
در سال  ،۱۳۶۸جلد دوم در سال  ،۱۳۷۰جلد سوم در
سال  ۱۳۷۶و جلد چهارم در سال  ۱۳۷۸به چاپ رسید
و  ۱۲سال از عمر این مترجم را به خود اختصاص داد.
از دیگر آثار احمد گلشیری مجموعه  ۱۰رمان است
با عنوانهای «ساعت شوم» نوشته گابریل گارسیا
مارکز« ،پدرو پارامو» نوشته خوان رولفو« ،نفرین
ابدی بر خواننده این برگها» نوشته مانوئل پوئیگ،
«ناپدیدشدگان» نوشته آریل دورفمن« ،از عشق و دیگر
اهریمنان» نوشتهگابریلگارسیا مارکز« ،گرسنه» نوشته
کنوت هامسون« ،شکار انسان» نوشته خوزه ایبالدو
ریبیرو« ،دوئل» از آنتون چخوف« ،سالهای سگی»
نوشته ماریو بارگاس یوسا ،و «چه کسی پالومینو مالرو
را کشت» نوشته ماریو بارگاس یوسا که در سالهای
 ۱۳۶۲تا  ۱۳۸۳منتشر شدهاند.

نوبت دوم

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

تاریخ 1401/05/10 :

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان (جیرفت )
شركت خدمات حمایتی كشاورزی جنوب استان کرمان وابسته به وزارت جهاد كشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری  ،حمل و تخلیه مقدار  10000تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا
انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان به سایر نقاط داخل وخارج استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید  .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و "...در بسترسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن ) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 -1شماره فراخوان و تاریخ انتشارآگهی مناقصه درسامانه  2001001614000005 :روزسه شنبه مورخه 1401 /5 /11

 -2نام و نشانی مناقصه گزار :شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان به آدرس جیرفت  :خیابان موسی صدرـ والیت دوم

 -3هزینه خرید اسناد مناقصه  :مبلغ  500.000ریال می باشد که ازدرگاه بانکی موجود درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

-بارگیری و حمل کلینکر از محل دپوهای کلینکر و تخلیه در هاپر

 -4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه :ازروزسه شنبه مورخه  1401 /5 /11لغایت ساعت 19روزچهارشنبه مورخه 1401 /5 /19

-استخراج و بارگیری و حمل مواد معدنی و تخلیه در سنگ شکن.

-بارگیری کلینکربه کامیونهای حمل

*الزم به ذکراست پیشنهادات ارسالی باید حداقل  45روزازتاریخ بازگشائی و قرائت پاکت ج –نرخ پیشنهادی -می باشد .

 -استخراج ،بارگیری و حمل سنگ آهک و تخلیه در سنگ شکن.

 -شارژ پوزوالن از محل دپوی پوزوالن به هاپر سنگ شکن گچ

 -7میزان ونوع تضمین فرآیند ارجاع کارمبلغ :یک میلیاردو ششصدو شصت و یک میلیون ( )1.661.000.000ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی )

دستگاه لودر(کوماتسو  470یا معادل آن)،یک دستگاه بیل

 -بارگیری نرمه کلینکرهای خروجی و تخلیه در محل مناسب

-1پیمانکاری حمل موادمعدنی اصلی شامل :

 -بارگیری و حمل و تخلیه موادافزودنی در سنگ شکن.

ماشین آالت مورد نیاز:شانزده دستگاه کامیون ده چرخ ،سه

مکانیکی(کوماتسو  320یا معادل آن) ،دو دستگاه بولدوزر( E155
یا معادل آن) ،یک دستگاه گریدر و یک دستگاه آب پاش.

-2پیمانکاری حمل کلینکر و مواد معدنی فرعی شامل :

-بارگیری و حمل کلینکراز زیر سیلوی کلینکر به محل دپوها

شارژ کلینکر

 -شارژ گچ از محل دپوی گچ به هاپر سنگ شکن گچ

 -شارژ آهک از محل دپوی آهک به هاپر سنگ شکن گچ

ماشین آالت مورد نیاز :چهار دستگاه کامیون شش چرخ  ،دو
دستگاه لودر(کوماتسو  470یا معادل آن)

بازرگانی شرکت سیمان ممتازان کرمان

 -5آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگذاری درسامانه به صورت : pdfتا ساعت  19روزیکشنبه مورخه 1401 /5 /30
 -6تاریخ گشایش پیشنهادها  :روزدوشنبه مورخه  1401 /5 /31ساعت 9:30

به حساب شبای شماره IR250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خرانه داری کل ازطریق دستورپرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریزسی کارکتری

 366039759263500650100000000006قابل ارائه می باشد.

 -8آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف ) عالوه بر بارگذاری در سامانه  ،می بایستی بصورت فیزیکی و در

پاکت دربسته و ممهور ،حداکثرتا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخه  1401 /5 /30به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزاردرآدرس فوق الذکرتحویل و رسید دریافت شود .
ضمنا جهت كسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن  43317881ـ  034به آدرس اینترنتی شركت  www.assc.irو آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی

مناقصات  http://iets.mporg.irنیزمراجعه فرمائید.

شماره تماس پشتیبانی سامانه(1456:تماس با دفترثبت نام درسامانه اداره کل صنعت  ،معدن و تجارت استان کرمان به شماره )034-33325261

شناسه آگهی1359460 :

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان

