
توضیح سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رای ممتنع 
ایران به قطعنامه محیط زیستی سازمان ملل 

قطعنامه سیاسی بود 
پنجشنبه هفته گذشته قطع نامه ای مهم و البته غیرالزام آور در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد به تصویب رسید که به موجب آن، »برخورداری از محیط زیست سالم و 
پایدار« به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شد. قطعنامه ای که 
با توجه به رای قاطع 169 عضو صاحب حق رای مجمع عمومی سازمان ملل به آن 

به ویژه با توجه به آن که هیچ یک از اعضا...

نگاهی به روند پذیرش و رد بحران 
اقلیمی در نگاه افکار عمومی و انفعال 

سیاست گذاران

 آنها که تغییر اقلیم
 را انکار کردند

 قطع آب در رفسنجان
 ۵ روزه شد 

به  قبل  روز  پنج  از شهر رفسنجان  آب بخش هایی 
و  شد  قطع  انتقال  خط   ۲ به  سیل  صدمه  دلیل 
رفع  انتظار  در  همچنان  زده  سیل  شهر  این  مردم 

هستند. مشکل 

طرح دولتی سازی نهادهای مدنی
  کارشناسان معتقدند تصویب این قانون در نهایت منجر به افزایش نقش نظارتی دولت و سایر نهادها و محدود کردن فعالیت تشکل های مردمی می شود

فعاالن سازمان های مردم نهاد در نشستی طرح مجلس برای تشکل های اجتماعی را نقد کردند

|  جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی 
محیط زیست |

|  معصومه اشتیاقی |

 نقش علوم اجتماعی
در سیاستگذاری محیط زیستی

 ژرف  اندیشی تفکر  محیط زیستی  در جوامع 
را می  توان در توسعه فرایندهای سیاستگذاری 
در جهان  محیط زیست جستجو کرد. دولت ها 
علمی  شواهد  بر  متکی  قوی  هشدارهای  با 
پیرامون  زیست  محیط  فعاالن  و  اندیشمندان 
گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی، اقدام 
از  به تدوین سند ملی و گزارش های دولتی 
وضعیت محیط زیست کشورشان را در دستور کار 
قرار دادند.  دولت انگلستان  از جمله نخستین 
کشورهایی بود که پس از کنفرانس ریو  در صدد 
زیستی کشورش  محیط  معیارهای  بازنگری  
برآمد. واقعیت اثبات شده آن است که اصالح، 
تغییر قوانین، دستورالعمل ها و اجرای برنامه  ها 
توسط دولت  ها به نفع جامعه و پایداری محیط 
زیست در شرایط معمول کمتر رخ داده است چرا 
که، نفع دولت ها در  تثبیت وضعیت موجود با 
بهره کشی حداکثری منابع زمین است. در این 
شرایط، ذینفعان خارج از دولت در تغییر قواعد 
بازی عرصه سیاستگذاری می تواند نقشی کلیدی 
ایفا کرده و فرصت  هایی برای چانه زنی با دولت 
فراهم کنند.  از جنبه دیگر اگر به موضوع نگاه 
کنیم باید گفت، تصمیم سازان باید ادراک دقیقی 
از مخاطرات محیط زیستی داشته باشند تا بتوانند 
تصمیمات صحیح بگیرند. با شناسایی درست 
مساله، امکان طرح آن در دستور کار سیاستگذار 
محتمل می شود. و در ادامه این فرایند ، طرح 
تنظیم  مساله  از  رفت  برون  برای  پیشنهادات 
این  و تدوین می شود.  پشتوانه خرد جمعی 
شکل از سیاستگذاری محیط زیستی در عمل؛ 
ساز و کارها را برای قبول و الزام بر »قانونی کردن 
فراهم  محیط زیستی«،  مسائل  سیاستگذاری 
می کند. اما در این شکل از فرایند سیاستگذاری 

محیط زیستی چه بایدهایی الزم است؟
در درجه اول نحوه چیدمان ذینفعان کلیدی در 
تصمیم سازی برای محیط زیست مهم است. این 
که اندیشمندان، تحلیل گران، منتقدان کارشناس، 
موسسات  و  تشکل ها  محیط زیست،  فعاالن 
محیط زیستی چه نقشی در این تصمیم سازی ها 
داده  نشان  جهانی  تجربه  ا ست.  جدی  دارند، 
که کوشش جمعی فعاالنه و آگاهانه، توانسته 
محیط  پایدار  سیاستگذاری  بهبود  و  توسعه  
زیست را رقم زند. ارائه توصیه های کارشناسانه 
علمی از سوی گروه هایی غیر از دولت  به بدنه 
شورای سیاستگذاری محیط زیستی در ساختار 
دولتی می تواند به طرفداران محیط زیست قدرتی 
برای چانه زنی ارائه کند. صاحبنظران دانشگاهی 
با  زیستی  فعاالن  تشکل های محیط  کنار  در 
بودن  قابل حل  در  ساز و کارهایی   دادن  نشان 
میان  بود  قادر خواهند  مسائل محیط زیستی، 
حل  در  سیاستگذاری  و  مسئله  بودن  علمی 
مسئله پیوند ایجاد کنند. این گام مهمی است 
که جایگاه صاحبنظران و متخصصان دانشگاهی 
را در میدان سیاستگذاری قابل مکث و توجه 
می  کند. از جانب دیگر در دنیای امروز، اطالعات 
علمی منبع راهبردی  با ارزشی است که می تواند 
سیاستگذاران و دولت ها  را به سمت تصمیمات 
درست هدایت کند. این عرصه یکی از جاهایی 
محیط زیستی  تشکل های  مشارکت  است که 
این  می کند.  معنادار  را  دانشگاه   اصحاب  با 
چانه زنی  ظرفیت  های  همکاری  و  همسویی 
ساختار  در  را  کالن  سطح  در  مدنی  جامعه 
سیاستگذاری و تصمیم سازی  دولتی تقویت 
می کند.  الزم است نخبگان در کنار تشکل های 
محیط زیستی مشارکت معنادار با اینرسی باال 
در نشان دادن دقیق مسائل داشته باشند. در 
غیبت ایشان، عمومی سازی مساله نزد جامعه 
و نشان دادن پیامدهای مسئله برای جامعه به 
حاشیه می رود و در این شرایط است که دولت ها 
تصمیمات یک جانبه شان برای محیط زیست را 

عملی می کنند.   

یک صیاد اهل کنارک: معیشت 40 هزار نفر وابسته به همین 
نقطه ای است که دارند از بین می برند

»پیام  ما« از دیوارکشی در ساحل خلیج چابهار گزارش می دهد

دریاخواری در ُکنارکدریاخواری در ُکنارک
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6ادامه در صفحۀ

4ادامه در صفحۀ

| کارشناس محیط زیست |

| مرجان شاکری |

مطالبه ای از  نمایندگان مجلس
قانون معادن را اصالح کنید 

در تاریخ قانونگذاری، قانون معادن 6 بار دچار 
ضرر   به  6بار  هر  و  است  شده  اصالح  و  تغییر 
طبیعت، محیط زیست، منابع طبیعی و به ضرر 
تصویب  به  داران  معدن  نفع  به  و  ایران  مردم 

است.  شده 
ارائه  با  وقت  دولت   1۳9۰ سال  در  بار  آخرین 
موانع  رفع  منظور  به  معادن  قانون  اصالح  الیحه 
تولید استعالم از سیزده دستگاه استعالم شونده 
فعالیت های معدنی را حذف کرد و اعالم شد فقط 
از یک دستگاه )منابع طبیعی( استعالم شود. 

ضوابط  که  شد  مقرر  اصالحیه  این  پی  در 
جدید  معدنکاری  فعالیت های  محیط زیستی 
توسط  قانون  این  ماه پس از تصویب   6 ظرف 
محیط  حفاظت  سازمان  و  صمت  وزارت 
دولت  هیات  تصویب  به  و  تهیه  زیست کشور 

کند. اجرا  و  برساند 

قطع آب در رفسنجان 5 روزه شد 

تلفن تماس : امور قراردادها  :  01732240752      اداره امالك :  01732241320

  محمدرضا سبطی- شهردار گرگان

آگهی مزایده عمومی
شهرداری گرگان با استناد به ماده 30 آئین نامه معامالت شهرداری ها درنظر دارد به منظور اجرای پروژه های عمرانی نسبت به فروش 

امالك خود بر مبنای پایه قیمت كارشناسی رسمی بشرح  لیست و جدول ذیل آگهی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.لذا متقاضیان می 
توانند از تاریخ 06/ 05/ 1401 لغایت پایان وقت اداری مورخ 25/ 05/ 1401 به واحد امالك یا امور قراردادهای شهرداری به آدرس: گرگان- 
میدان شهرداری - شهرداری گرگان و یا به سایت اینترنتی به آدرس WWW.Setadiran.ir مراجعه و از شرایط و نحوه واگذاری موضوع 
آگهی اطالع حاصل نموده و در صورت تمایل به شركت در مزایده با رعایت شرایط ، اسناد و مدارك مورد نیاز مزایده را از سامانه ستادایران به 

صورت الكترونیكی دریافت نمایند. / ص 

ردیف
مساحت مترمربع 

)تقریبی(
نشانی ملكوضعیت سند

قیمت پایه هر 

مترمربع)ریال(

جمع كل پایه 

مزایده )ریال(

مبلغ سپرده شركت 

در مزایده )ریال(

ـــ8 / 1۳۲8

كوی شهریار-

روبروی شهریار 1۲ 

- قطعه 5 تفكیكی

6۰.۰۰۰.۰۰۰19.968.۰۰۰.۰۰۰1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شناسه آگهی13۵9318

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

نوبت اول  * سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین*

شهرداری رگگان شهرداری رگگان

شرکت معادن زغالسنگ کرمان در نظر دارد فراخوان انجام عملیات پیشروی دساندری معدن اسدآباد را به میزان 210 متر طولی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی )یکپارچه ( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456 و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استانها در سامانه www.setadiran.ir بخش " ثبت نام / پروفایل 

تامین کننده / مناقصه گر" موجود است . 

مورخ   2001095511000022  : سامانه  در  مناقصه  آگهی  انتشار  تاریخ  و  فراخوان  •شماره 
 1401 /05 /09

•نام مناقصه گذار : شركت معادن زغالسنگ كرمان
1401 لغایت  /05 •مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 11/

  1401 /05 /15
•آخرین مهلت ارسال  و بارگذاری اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابی كیفی و ارائه پیشنهادات به 

  1401 /05 صورت pdf  در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 26/
1401 و بازگشائی  /05 •زمان بازگشایی پاکت ها : ارزیابی كیفی ساعت 08 صبح مورخ 27/

  1401 /06 پاكات مناقصه ساعت 9 صبح مورخ 02/

•  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین معتبربه مبلغ 1.817.000.000 ریال  
)نوع تضمین در اسناد مناقصه تشریح شده است. 

•آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شركت در فرایند ارجاع كار : اصل تضمین شركت در 
فرایند ارجاع كار عالوه بر بارگذاری در سامانه می بایستی به صورت فیزیكی و در پاكت در بسته 
و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائی پاكات به دبیرخانه كمیسیون معامالت شركت 

تحویل و رسید دریافت شود. 
تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726  تلفن تماس پشتیبانی سامانه 1456 و دفتر ثبت 

نام در سامانه 03433225262 و 03433326006 

مواعد زمانی:

تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰5/11 و تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰5/1۲

روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ کرمان

پنج  رفسنجان  از شهر  آب بخش هایی   | ما  پیام 
انتقال  خط   ۲ به  سیل  صدمه  دلیل  به  قبل  روز 
قطع شد و مردم این شهر سیل زده همچنان در 
انتظار رفع مشکل هستند. وضعیت در شهر سیل 
زده رفسنجان به وضعیت عادی بازنگشته است و 
در بسیاری از محله های شهر همچنان آب ناشی 
است،  مانده  راکد  فصلی  رودخانه های  طغیان  از 
زیر زمین خانه ها مملو از آب است و در برخی از 

است. آبگرفتگی شده  دچار  خانه ها  محله ها 

اینجا همه دنبال پمپ آب هستند
لجن کش  و  آب  پمپ  جستجوی  در  مردم 
کنند،  خارج  خانه ها  از  را  آب  بتوانند  تا  هستند 
بسیاری از مردم هنوز در مکان های ایمن خارج از 
خانه ساکن هستند و در تالش هستند تا اسباب و 
اثاثیه خود را از زیر آب خارج و شستشو کنند، وسایل 
خانه بخش قابل توجهی از مردم آسیب دیده است 
و مغازه دارها نیز به جز کاالهایی که در قفسه ها 
نیست. استفاده  قابل  وسایلشان  بقیه   داشته اند 

در  لودرها  و  کامیون ها  مختلف  خیابان های  در 
راه سیالب هستند و سعی  برای بستن  حال کار 
 دارند آب را به سمت بیرون از شهر هدایت کنند.

پمپ های  کردن  صدای کار  شهر  گوشه گوشه  در 
در  بسیج  و گروه های جهادی، سپاه،  آب می آید 
حال تالش برای کمک به مردم هستند، در برخی 
مردم  انتقال  حال  در  سپاه  نفربرهای  محله ها  از 
 و وسایل خانه هایشان به مناطق امن تر هستند.

برخی از خانه ها نیز به دلیل آبگرفتگی سست شده 
و ایمن نیستند در این شرایط که آب شهر را فرا 
گرفته است اما یک نکته جالب هم وجود دارد آب 
در بخشهای زیادی از شهر به صورت سیار تأمین 
می شود. اطالعیه هایی در خصوص زمان و مکان 
توزیع آب شرب صادر می شود و مردم در کنار تمام 
مشکالت آب خوردنشان را هم باید اینگونه تأمین 
کنند، 5 روز قبل بود که در مراحل ابتدایی سیل ۲ 
خط اصلی 4۰۰ و ۷۰۰ میلیمتر صدمه جدی دید. 
تیم های امدادی شرکت آب و فاضالب دست به 
کردند  تعمیر  را  انتقال  این خط های  و  کار شدند 
انتقال دچار  این خطوط  بعد مجددًا  اما در سیل 
شکستگی و آب شهر قطع شد. این تمام ماجرا 
تأمین  را  شهر  آب  که  چاهی  حلقه   ۲8 نیست 
می کردند نیز دچار آبگرفتگی و خسارت شده اند.

آبی برای شستشوی 
لوازم گل آلوده خانه ها وجود ندارد

الی  و  را گل  رفسنجان  شهر  شرایطی که  این  در 
وجود  شستشو  برای  آبی  اما  است  گرفته  فرا 
آب  خرید  برای  تقاضا  دیگر  سوی  از  ندارد 
اینجا ست  اما مشکل  یافته  افزایش  نیز  معدنی 
خسارت  و  آبگرفتگی  دچار  نیز  مغازه  از  بسیاری 

ندارد. وجود  گشایی  باز  امکان  اصواًل  و   شده اند 
مناطقی  به  مجبورند  آب  خرید  برای  مردم  حاال 
بروند،  بوده اند  امان  در  سیل  گزند  از  که  شهر  از 
روند  سیالب  ادامه  زمین،  فرونشست  احتمال 
است. کرده  قبل  از  سخت تر  را  مردم   زندگی 

با این وجود ۲۳ تانکر به صورت شبانه روزی در 
هستند. مردم  نیاز  مورد  شرب  آب  تأمین   حال 
رفسنجانی  شهروندان  از  یکی  اسماعیلی  محمد 
آب  تأمین  دغدغه  کنونی  شرایط  در  می گوید: 
خانواده ای  در  خانواده ام  است،  مشکل  بسیار 
مستقر  است  داده  پناه  ما  به  که  رفسنجان  در 
شده اند اما برای تأمین آب باید در صف تانکرها 
است. زیاد  معدنی  آب  هزینه  چون   بمانیم 
پمپی که  با  را هم  در خانه  موجود  آب  افزود:  او 
هم  جهادی  گروه های  کردیم  خارج  کردم  اجاره 
برای این کار کمک کردند و وسایل خانه را از زیر 
و  سوخته اند  برقی  وسایل  خارج کردیم، کل  آب 
در  وی گفت:  شده اند.  گل  از  مملو  وسایل  بقیه 
نداریم  وسایل  شستشوی  برای  آبی  شرایط  این 
و از مسئوالن می خواهیم تمام توان خود را برای 
دهند. انجام  در شبکه سراسری  آب   وصل کردن 

قربانعلی حجازی دیگر شهروند رفسنجانی گفت: 
درصد خرابی ها در زمینه زیر ساخت های شهری و 
خانه ها بسیار باالست و مردم با مشکالت زیادی 
رو برو هستند اما از مسئوالن می خواهیم در درجه 
اول مشکل آب و برق را رفع کنند تا مردم بتوانند 

مشکل موجود را رفع کنند.

مشکل به زودی رفع می شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای رفسنجان نیز 
و  گرفته ایم  به کار  را  تمام تالش خود  بیان کرد: 
تیم های عملیاتی به صورت شبانه روزی در حال 
هستند. آب  انتقال  خطوط  تعمیر  برای   تالش 

حسین چرخ انداز افزود: اگر مشکلی پیش نیاید 
 احتمااًل امروز آب بخشهایی از شهر وصل می شود.

گسترده  آبگرفتی  و  سیالب  کرد:  عنوان  وی 
اما  است  کرده  مواجه  مشکل  با  را  تعمیر  کار 
حل  راستای  در  امدادی  گروه های  توان  تمام 
تعمیرات  کنار  در  و  است  شده  متمرکز  مشکل 
حمل  تانکرهای  از  استفاده  با  سیار  آبرسانی  کار 
است. انجام  حال  در  روزی  شبانه  تالش  با   آب 

همه  آب که  مشکل  رفع  کنار  در  می رسد  نظر  به 
آب  خارج کردن  شود  انجام  زودی  به  امیدوارند 
سیالب از کوچه و پس کوچه های شهر از مهمترین 
مطالبات مردم است زیرا وجود حجم گسترده آب 
در گسترده محالت امکان تخلیه آب از خانه ها را 
نیز مختلف کرده است زیرا اگر در این مکان ها آب 
از خانه ها تخلیه شود بار دیگر سیالب از خیابان ها 

وارد ساختمان ها خواهد شد.
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مسئول  که  بود  گذشته  هفته  سه شنبه 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله ای 
»پیش نویس  ارائه  از  فایننشال تایمز  در 
جدیدی در خصوص برنامه هسته ای ایران« 
خبر  برجام  احیای  مذاکرات  طرف های  به 
داد. خبری که در آن مقطع، یعنی حدود یک 
ماه پس از پایان مذاکرات دو روزه دوحه بار 
دیگر امید به احیای برجام را در نخستین 
وقتی  هم  آن  زنده کرد.  ماه  مرداد  هفته 
روزهای  در  دوحه  روزه  دو  مذاکرات  همان 
نخست تیرماه، در حالی برگزار و در نهایت 
اختالفات  به  بود  نتوانسته  و  مانده  ناکام 
دهد که  پایان  هسته ای  مذاکرات  طرفین 
قطری ها،  میزبانی  به  مذاکره  روز  دو  این 
پیش از آغاز به عنوان ابتکاری مطرح شده 
بود که امید می رفت پس از 4 ماه وقفه در 
مذاکرات وین، بتواند شرایط را برای نجات 
و احیای برجام مهیا کند. امیدی که البته در 
آن مقطع همچون هر آن چه طی ماه های 
قبل در مسیر احیای برجام رقم خورده بود، 
در نهایت رو به ناامیدی گذاشت و طرفین بار 
دیگر بر سر مواضع پیشین شان بازگشتند. 
مواضعی که نه فقط در این حدود یک ماهی 
که از ناکامی مذاکرات دوحه می گذرد و نه 
حتی تنها در آن بازه زمانی حدودًا 4 ماهه، 
از زمان برگزاری آخرین دور مذاکرات وین 
دو  مذاکرات  از  روز  نخستین  برگزاری  تا 
روزه دوحه، بلکه تقریبًا از همان نخستین 
روزهای آغاز به کار دولت رئیسی تا به امروز 
تکرار شده است. دو طرف با تاکید بر خطوط 
قرمزشان در برجام، از پافشاری بر خواسته ها 
و مطالباتشان از طرف مقابل تاکید می کنند. 

جوزف  سه شنبه  روز  مقاله  شرایط  این  در 
بورل تا حدودی امید به احیای برجام را زنده 
کرده است. امیدواری تازه ای که دست کم در 

همان حد و حدودی که زمزمه های برگزاری 
مذاکرات دوحه در روزهای پایانی بهار امسال، 
احتمال خروج از بن بست مذاکرات احیای 
برجام را زنده کرد، موثر بوده و حاال در شرایطی 
که دو طرف با اعالم موافقت با از سرگیری 
مذاکرات در آینده نزدیک و بدون آن که زمان 
دقیقی برای این مهم اعالم کنند، بار دیگر از 
گفت وگو و بازگشت به میز مذاکره به عنوان 
برجامی  رفع اختالفات  منطقی  راهکار  تنها 
سخن می گویند. اما در شرایطی که به تازگی 
روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع نزدیک 
به روند این مذاکرات و همچنین منابعی در 
برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
از بعضی جزئیات پیشنهاد مسئول سیاست 
واشنگتن  و  تهران  به  اروپا  اتحادیه  خارجه 
خبر داده و روشن شده که خواست جوزف 
بورل در قامت میانجی و واسطه مذاکرات 
احیای برجام از جمهوری اسالمی و ایاالت 
متحده این است که پیش نویس جدید او 
را درخصوص برنامه هسته ای ایران بپذیرند؛ 
آن هم صرفًا به این منظور که به نوشته او، از 
بروز »بحران خطرناک« جلوگیری کنند و نه 
بیش از این. بورل که بنابر گزارش روزنامه 
پیش نویس  کرده  اذعان  الجدید،  العربی 
در  اما  نیست«،  »ایده آل  پیشنهادی اش، 
»بهترین  را  پیش نویس  این  حال  عین 
توافق ممکن« خوانده و البته تاکید کرده که 
پیشنهادش به تمام امور اساسی می پردازد و 
راه حل هایی را شامل می شود که مورد توافق 
همه طرف های مذاکرات است. پیشنهادی که 
در حالی جمهوری اسالمی را به بازگشت به 
تعهدات برجامی و برقرار کردن شرایط مساعد 
برای نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بر فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب 
توافق برجام دعوت کرده که این پیش نویس 

پیشنهادی مسئول سیاست خارجه اتحادیه 
بخشی  تحریم های  »رفع  درعین حال  اروپا 
از موسسات و شرکت های وابسته به سپاه 
تحریم هاـ  این  همه  نه  البته  _و  پاسداران 
را شامل می شود« و عالوه بر آن، در صورت 
رئیس جمهوری  بایدن،  »جو  نهایی،  توافق 
و دولت آمریکا را نیز به پایبندی و احترام 
در شرایطی  اما  می کند.«  متعهد  توافق  به 
که جمهوری اسالمی تا پیش از این، بجز 
آن چه از سوی وزیر امور خارجه در گفت وگوی 
به  غیررسانه ای  و  غیرعلنی  به طور  تلفنی، 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  اطالع 
اروپا رسانده، هیپ واکنشی رسمی و علنی 
نداشته،  بورل  پیش نویس  به  مشخصی 
دیروز و در جریان برگزاری نشست خبری 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، در این 
رابطه اعالم موضع کرد. موضعی که البته در 
شرایطی از سوی ناصر کنعانی اعالم شد که 
این دیپلمات مسئول در دستگاه دیپلماسی 
سه شنبه  توییتی که  در  اسالمی  جمهوری 
هفته گذشته یعنی بالفاصله پس از انتشار 
مقاله جوزف بورل در فایننشال تایمز نیز به طور 
سربسته و بدون اشاره مستقیم در این رابطه 
اظهارنظر کرده بود. آن جا که کنعانی در حساب 
حضور  به  دیگر  بار  توییتر  در  کاربری اش 
توافق هسته ای  ایران در  جمهوری اسالمی 
و پایبندی به برجام اشاره کرد و با تاکید بر 
لزوم اثبات حسن نیت و التزام دولت امریکا 
به این توافق به عنوان تنها طرف خارج شده 
از برجام، خواستار بازگشت امریکا به برجام 
دستیابی  به  همچنان  »ما  نوشت:  و  شد 
به توافقی خوب، قوی و پایدار _که منافع 
پیش بینی شده ایران را در برجام تضمین 
کند_ متعهدیم؛ رسیدن به چنین توافقی به 
این  دارد.«  بستگی  آمریکا  اراده  و  تصمیم 

العربی  روزنامه  بود که آن طور که  در حالی 
اخیر خود مدعی شده،  گزارش  در  الجدید 
ظاهرًا حسین امیرعبداللهیان نیز در تماس 
تلفنی با جوزف بورل بر این مواضع جمهوری 
اسالمی تاکید کرده و با استقبال از پیشنهاد 
جدید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
اصلی  مطالبه  پیشنهاد ۳  »این  بود:  گفته 
برآورده نمی کند.«  به میزان کفایت  را  تهران 
مواضعی که از قضا دیروز نیز در جای جای 
صحبت های ناصر کنعانی در جریان برگزاری 
نشست خبری سخنگوی دستگاه دیپلماسی 

موردتاکید قرار گرفت. 

کنعانی که در این نشست خبری از مذاکراتی 
برای  معقول  و  منطقی  روندی  »بنابر  که 
رسیدن به توافقی جامع، پایدار« پیش برود و 
»ضامن منافع ایران در چارچوب برجام باشد«، 
از رد و بدل شدن پیام های  استقبال کرده، 
مختلف در روزهای گذشته خبر داد و گفت که 
ایران پس از دریافت و بررسی پیش نویس 
پیشنهادی بورل، نقطه نظرات خود را ارائه کرده 
است. او با اشاره به تماس تلفنی چند روز 
پیش ابراهیم رئیسی با امانوئل ماکرون و 
شی جین پینگ و تالش طرف های فرانسوی 
و چینی برای نزدیک کردن دیدگاه های تهران 
و واشنگتن و همچنین اقدامات مشابه برخی 
وزیران خارجه کشورهای منطقه همچون قطر 
از  اسالمی  جمهوری  استقبال  بر  عمان،  و 
تمامی این دست ابتکارها تاکید کرد و در عین 
مذاکرات  مسیر  در  همواره  »ما  حال گفت: 
مبدع و منعطف بوده و در میز مذاکره حضور 
داشته ایم.« سخنگوی دستگاه دیپلماسی که 
دستیابی به توافق را در وابسته به »اراده طرف 
مقابل مشخصا آمریکایی ها« خوانده، ایران 
تعهدات  قبال  در  مسئولیت پذیر  را کشوری 
برجامی توصیف کرد و گفت: »تعبیری که 
داریم،  بورل  آقای  نقش  و  تالش ها  از  ما  
مثبت است و ارزیابی ما این است که آقای 
بورل با جدیت تالش می کند که نقش خود 
و  نزدیک کردن دیدگاه های طرفین  برای  را 
مذاکرات  جدید  دور  آغاز  برای  زمینه سازی 
انجام دهد. ما از »مقاله بورل« تعبیر تهدید 
یا ابالغ ضرب االجل نمی کنیم. برداشت ما از 
نقش ایشان، نقش مثبتی است و تعدد و 
استمرار ارتباطات هم به همین معناست که 
تمایل دو طرفه و سازنده بوده  است.« او با ابزار 
خرسندی و خوشبینی نسبت به نقش یاری گر 
اساسا  »ما  ادامه گفت:  در  بورل،  مثبت  و 
معتقدیم مذاکره در سایه تهدید امکان پذیر 
نبوده و معقول نیست که یک طرف هم تهدید 
کند و هم دعوت به مذاکره!« کنعانی با تاکید 
بر »اعتراف مقام های امریکایی به شکست 
ناکامی  احتمال  سیاست فشار حداکثری« 
منتفی  نیز  پیش رو  احتمالی  مذاکرات  در 
نداست و با اشاره به سناریوهای جایگزین 
آقای  »دولت  گفت:  صورت،  این  در  ایران 
رئیسی روند مناسبات خارجی، تنظیم روابط 
معیشت  و  اقتصاد  تامین  متوازن،  خارجی 
مردم را در چارچوب و مکانیزم خاص خود 
دنبال می کند.« این در حالی است که یک 
انرژی مجلس که در عین  عضو کمیسیون 
حال ریاست کمیته سیاسی فراکسیون امید 
پارلمان را نیز در آن مقطع برعهده داشت، با 
اشاره به ازسرگیری مذاکرات احیای برجام 
در آینده نزدیک در گفت وگو با »پیام ما«، 
خواستار تمرکز دولت بر مذاکرات برای خاتمه 
دادن به روند فرسایشی مذاکرات و دستیابی 
به توافقی شد که به گفته او، از ماه ها پیش و 
حتی از مدتی پیش از روی کار آمدن ابراهیم 
رئیسی در دسترس بود. جالل میرزایی که 
توافق  پیش  سال  یک  »اگر  است  معتقد 
در  کمتر  مردم  می شد،  حاصل  هسته ای 
دستیابی  نسبت به  می گرفتند«،  قرار  تنگنا 
اراده  به  توجه  با  برجام  احیای  و  توافق  به 
و تفاهم طرفین ابراز امیدواری کرد و گفته 
است: »احیای برجام قطعًا بر توسعه روابط 
بهبود  متعاقبًا  و  اقتصادی دولت  و  تجاری 
نسبی اوضاع معیشت ملت موثر خواهد بود 
و به همین دلیل باید دولت باید با تالشی 

مضاعف در این مسیر فعالیت کند.«

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از بررسی پیش نویس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ارائه 
نقطه نظرات ایران در این رابطه خبر داد

 بازگشت ایران به میز مذاکره 
به شرط اثبات حسن نیت آمریکا
یک نماینده پیشین مجلس با تاکید بر لزوم استفاده مناسب دولت از فرصت ازسرگیری مذاکرات احیای 
برجام، خواستار پایان دادن به مذاکرات فرسایشی شد

تاکید ائمه جمعه بر فاصله 
تا  کسب رضایت رهبری

ائمه جمعه سراسر  نمایندگان ولی فقیه و 
از مقام معظم  با تشکر  نامه ای  کشور طی 
فرض  خود  بر  که  کردند  تاکید  رهبری، 
می دانیم نه در قول، بلکه در فعل تذکرات 
کار  دستور  در  را  مسلمین  امام  منویات  و 
تشکیالتی و جمعی قرار دهیم. به گزارش 
از این نامه آمده است:  فارس، در بخشی 
توصیفات  و  عمیق  تعابیر  اول،  »بخش 
در  حضرتعالی  لسان  از  که  بود  بدیعی 
بیان فضائل فریضه سیاسی- عبادی نماز 
این  متعالی  ابعاد  و  رفیع  جایگاه  جمعه، 
واجب سمبلیک در ساختار حاکمیتی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران شنیده شد 
مضاعف  تالش  برای  ارزشمند  فرصتی  و 
و  زیبا  تصویر  این  به  بخشیدن  عینیت  و 
بخش  می دهد.  قرار  اختیار  در  دل انگیز 
دوم، دو نشان افتخار در خصوص رویکرد 
اجتماعی  خدمات  و  جمعه  ائمه  مردمی 
و  کرونا  شیوع  مقاطع  در  شده  انجام 
مواسات و سیل و زلزله و سایر مصادیقی 
کانون  در  ارادتمندانه  و  خالصانه  است که 
اهتمام بوده و هست و با اشراف آن جناب 
آویخته  جمعه  امامت  شبکه  گردن  بر 
و  تحذیرها  هشدارها،  سوم،  بخش  شد.  
توقعاتی بود که از حوزه سلوکی و رفتاری، 
غنی سازی  تا  رویکردی،  و  مدیریتی  تا 
و  می گرفت  بر  در  را  خطبه ها  محتوای 
دهه  سه  دیدارهای  در  همواره  برخی 
است  بوده  تأکید حضرتعالی  مورد  گذشته 
نشان  آنها  از  بخشی  مجدد  یادآوری  و 
جنابعالی  رضایت  کسب  با  هنوز  می دهد 
هدف  بخش،  این  البته  و  داریم  فاصله 
گردهمایی  این  سالیانه  تشکیل  از  اصلی 
است، تا شبکه گفتمانی ولی امر مسلمین، 
خودش را با محک امامت و والیت بسنجد 
و به تصحیح و بهبود بپردازد. اطره بی نظیر 
سرمایه ای  همچون  را  شیرین  دیدار  این 
مانا و پایدار در دل و جانمان محفوظ نگه 
خواهیم داشت و بر خود فرض می دانیم؛ 
و  بررسی  در فعل، ضمن  بلکه  قول،  در  نه 
مداقه آسیب شناسانه، اتخاذ تدابیر الزم در 
ارتباط با تذکرات و منویات امام مسلمین 
قرار  جمعی  و  تشکیالتی  کار  دستور  در  را 

دهیم.

انتخاب اعضای هیات تفحص 
از ستاد احیای دریاچه ارومیه

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: »دستور 
کار نشست کمیسیون کشاورزی با استناد به ماده ۲1۲ 
اعضای  انتخابات  برگزاری  مجلس  داخلی  نامه  آیین 
دریاچه  احیای  ستاد  از  تفحص  و  تحقیق  هیات های 
ارومیه و امور ماهیان خاویاری بود.« به گزارش خبرگزاری 
خانه ملت، ذبیح هللا اعظمی ساردوئی اضافه کرد: »در این 
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی با رای خود جالل 
محمودزاده، سید سلمان ذاکر، کمال حسین پور، جعفر 
راستی، امیرقلی جعفری بروجنی، غالمرضا نوری، سمیه 
رفیعی، روح هللا متفکر آزاد، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، 
علی علیزاده )نماینده مردم مراغه(، معین الدین سعیدی، 
پور  روح هللا حضرت  علیزاده،  اکبر  علی  اوسطی،  پرویز 
و وحید جالل زاده را به عنوان اعضای هیات تحقیق و 

تفحص از ستاد دریاچه ارومیه را انتخاب کردند.«

 الزام در تایید مصوبات
  توسط مراجع چهارگانه

 وهن شوراهای عالی است
رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در 
نامه ای به رئیس جمهوری تاکید کرد که الزامی شدن 
تایید مصوبات شوراهای عالی توسط مراجع چهارگانه 
عمال منجر به تعطیلی شوراهای عالی می شود. ایجاد 
این رویه مغایر اصول متعدد قانون اساسی است و ابالغ 
آن از سوی نهاد ریاست جمهوری موجب وهن شوراهای 
عالی است. به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر در این نامه 
خطاب به رئیس دولت سیزدهم با اشاره به »همسویی 
مصوبات شوراهای عالی با سند تحول دولت«، تاکید 
کرد: »سند تحول دولت مردمی و دستورات تبعی رییس 
جمهور صرفا در حیطه قوه مجریه بعنوان اسناد باالدستی 
تعریف می شوند و برای دیگر قوا الزام آور نیست.« او 
نوشت: »شوراهای عالی امنیت ملی، انقالب فرهنگی و 
فضای مجازی شانیت فراقوه ای دارند و اسناد تحولی 
دیگر قوا می بایست با مالحظات مورد نظر این شوراها 
تدوین و ابالغ شوند. این در حالی است که سند تحول 
دولت مردمی نه تنها به تایید هیچ کدام از شوراهای عالی 
نرسیده است بلکه در بخش هایی ناقض مصوبات ابالغی 
دولت  تحول  سند  اینکه  اثبات  است.  عالی  شوراهای 
مردمی فاقد جامعیت الزم برای مدیریت و راهبری تحول 
به عرض خواهد  در مجال دیگری  در کشور می باشد، 
رسید.« او با ابراز تعجب نسبت به ابالغیه اخیر رئیس دفتر 

رئیس جمهوری، آن را مغایر قانون اساسی خواند.

هشدار مرکز پژوهش های 
مجلس نسبت به تغییرات 

بی رویه در تقسیمات کشوری
جدی  هشدار  با  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
تقسیمات  نظام  در  رویه  بی  تغییرات  خصوص  در 
حد  از  بیش  تبدیل  منفی  ابعاد  گفت:  کشوری، 
به واحدهای سیاسی کوچک، مسئله ای است  کشور 
گزارش  به  گذشت.  آن  از  سادگی  به  نمی توان  که 
به  اشاره  با  نگاهداری  بابک  ملت،  خانه  خبرگزاری 
عملکرد دولت دوازدهم، در خصوص پیامدهای تبدیل 
بی  و  سیاسی  واحدهای کوچک  به  رویه کشور  بی 
ارائه  با  او  داد.  هشدار  تقسیمات کشوری  در   ثباتی 
آماری در خصوص عملکرد دولت دوازدهم در زمینه 
ایجاد واحدهای سیاسی جدید، بیان داشت:  طی بازه 
زمانی شهریور 1۳96 تا مرداد 14۰۰، در مجموع 1۷9 
شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران 
ایجاد شده است. درواقع طی این بازه زمانی، تقریبًا 
از میان 1۷9  ایجاد شده است.  روز یک شهر  هر 8 
از  دارای جمعیتی کمتر  ایجاد شده، 1۷۷ شهر  شهر 
1۰.۰۰۰ نفر، بوده  اند و شاهد به وجود آمدن ۷ شهر با 
جمعیتی کمتر از 5۰۰ نفر بوده  ایم. 95 شهر جمعیتی 
ایجاد  اند. 6 شهر درحالی  داشته   نفر   ۳5۰۰ از  کمتر 
شده  اند که جمعیت آنها کمتر از ۳5۰۰ نفر بوده و در 
عین حال مرکز بخش نیز نبوده  و به عبارت دقیق  تر 
واجد شرایط مقرر در قانون برای تبدیل به شهر نبوده  
اند،  بوده   بخش  مرکز  اینکه  به دلیل  شهر   89 اند.  

شناخته شده  اند.  به عنوان شهر 

استقبال وزیر انرژی 
لبنان از پیشنهاد ایران 
برای ارسال سوخت 

در  لبنان  امور  پیشبرد  دولت  انرژی  وزیر 
تاکید کرد  با یک مسئول آمریکایی  دیدار 
که اگر پیشنهاد ارسال سوخت ایران رسمی 
شود ما نمی توانیم هیچ گونه بخششی در 
این راستا را نپذیریم. به گزارش ایسنا به 
انرژی  وزیر  فیاض،  ولید  النشره،  از  نقل 
آموس  با  لبنان  در  امور  پیشبرد  دولت 
هوکشتاین، میانجی آمریکایی دیدار و در 
خصوص بحران سوخت این کشور رایزنی 
این دیدار گفت:  کرد. فیاض در خصوص 
ایران  من و هوکشتاین به مساله سوخت 
پرداختیم و با صراحت به او گفتم که باید 
اگر  و  ایجاد کنیم  برق  لبنان  مردم  برای 
نمی توانم  من  شود  رسمی  ایران  پیشنهاد 
هیچ گونه بخششی در این راستا را نپذیرم. 
پیشبرد  دولت  آبی  منابع  و  انرژی  وزیر 
اظهاراتی  در  نیز  این  از  پیش  لبنان  امور 
از  بخششی که  و  کمک  هر  از  ما  گفت: 
استقبال  بیاید  دوست  دولت های  طرف 
رئیس  باسیل،  جبران  پیش تر  می کنیم. 
جریان آزاد ملی لبنان در گفت وگو با شبکه 
امضای  با وجود  بود که  تاکید کرده  المنار 
سیاسی  تصمیم  اردن  و  مصر  با  قرارداد 
لبنان  به  گاز  و  برق  رسیدن  مانع  آمریکا 
می شود. او در ادامه گفت که من نزد سید 
و  لبنان  هللا  حزب  دبیرکل  نصرهللا،  حسن 
همچنین وزیر انرژی لبنان می روم و از آن 
ایرانی  سوخت  می کنم که  درخواست  ها 
وارد کنیم، در این صورت از فردا 1۰ ساعت 
همچنین  داشت.  خواهیم  برق  روز  در 
هللا  حزب  دبیرکل  نصرهللا،  حسن  سید 
لبنان اخیرا در گفت وگو با شبکه المیادین 
کرد:  تاکید  لبنان  سوخت  بحران  درباره 
"من حاضرم از ایران سوخت وارد کنم اما 
مساله این است که دولت لبنان باید این 
لبنان جرات  در  بپذیرد، هیچ کسی  را  امر 
این کار را ندارد زیرا از تحریم های آمریکا 
دستیار  فضلی،  صادق  محمد  می ترسند." 
خود  توییتر  در صفحه  خارجه،  امور  وزیر  
اسالمی  »جمهوری  نوشت:  زمینه  این  در 
و  تولید  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  ایران 
صادرکنندگان انرژی در منطقه، برای کمک 
به مردم لبنان، در کنار آنها ایستاده است. 
برای  لبنانی ها  میزبان  دارد  آمادگی  تهران 
نیاز  مورد  سوخت  تامین  درباره  گفت وگو 
دوستان  هرگز  ما  باشد.  این کشور  مردم 
نخواهیم  تنها  سخت  روزهای  در  را  خود 

گذاشت.«

سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اسالمی از مذاکراتی 
که »بنابر روندی منطقی و 
معقول برای رسیدن به توافقی 
جامع، پایدار« پیش برود و 
»ضامن منافع ایران در چارچوب 
برجام باشد«، استقبال کرد 
و با اشاره به رد و بدل شدن 
پیام های مختلف در روزهای 
گذشته، گفت که ایران پس از 
دریافت و بررسی پیش نویس 
پیشنهادی بورل، نقطه نظرات 
خود را ارائه کرده است

یک هفته پس از انتشار مقاله مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در آن از ارائه »پیش نویس جدیدی در خصوص 
برنامه هسته ای ایران« به طرفین مذاکرات احیای برجام خبر داده بود، حاال سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 
ضمن استقبال از بازگشت به میز مذاکرات و تاکید بر پایبندی همیشگی ایران به توافق هسته ای و تعهدات برجام، از بررسی 
و پاسخ ایران به آن چه در پیش نویس جوزف بورل مطرح شده بود، خبر داده و در عین حال گفته که این طرف آمریکایی 
است که به عنوان تنها طرف توافق هسته ای که از این توافق خارج شده، باید حسن نیت خود را اثبات کند و به برجام بازگردد. 

رویداد

پیام خرب
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توضیح سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رای ممتنع ایران به قطعنامه محیط زیستی سازمان ملل 

قطعنامه سیاسی بود 
گذشت،  که  هفته ای  همین  پنجشنبه 
قطع نامه ای بسیار مهم و البته غیرالزام آور در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب 
رسید که به موجب آن، »برخورداری از محیط 
از  یکی  به عنوان  پایدار«  و  سالم  زیست 
حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شد. 
قطعنامه ای که با توجه به رای قاطع 169 عضو 
صاحب حق رای مجمع عمومی سازمان ملل به 
آن، به ویژه با توجه به آن که هیچ یک از اعضا 
استقبال گسترده  با  نداد،  منفی  رای  آن  به 
کنشگران مدنی و محیط زیستی در سراسر 
این کره خاکی روبرو شد. آن چه اما در ایران 
مانع از این میزان خرسندی کنشگران مدنی 
ازسوی  که  بود  رایی  بود،  زیستی  محیط   و 
نماینده ایران در این اجالس مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد به قطعنامه اخیر سازمان 
ملل متحد داده شد. رایی که اگرچه رای منفی 

نبود و ایران را به تنها کشور مخالف تصویب 
آن جا  از  اما  نکرد  تبدیل  مهم  قطعنامه  این 
که رای مثبت هم نبود، با واکنش های منفی 
ناظران روبرو شد. چه آن که جمهوری اسالمی 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  آن  در 
کنار ۷ کشور روسیه، چین، بالروس، سوریه، 
کامبوج، اتیوپی و قرقیزستان به این قطعنامه 

داد. ممتنع  رای 
گذشته  روزهای  در  که  شرایطی  در  و  حاال 
مسئوالن  سوی  از  واکنشی  انتقادها،  به رغم 
به علت این نوع اعالم رای جمهوری اسالمی 
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
سخنگوی  باالخره  دیروز  نگرفت،  صورت 
توضیح  رابطه  این  در  خارجه  امور  وزارت 
به »مشارکت فعال جمهوری  اشاره  با  و  داد 
قطعنامه«  این  مذاکرات  فرایند  در  اسالمی 
از پذیرش  بانیان قطعنامه  گفت: »متاسفانه 

کشورها  از  زیادی  تعداد  و  ایران  اصالحات 
»یکی  که  کنعانی  ناصر  کردند.«  خودداری 
قطعنامه  این  نبودن  اجماعی  مهم  دالیل  از 
را  آن«  به  کشورها  از  تعدادی  ممتنع  رای  و 
»نواقص متعدد، نادیده انگاشتن  تکالیف و 
به ویژه  استعماری  بزرگ  قدرت های  وظایف 
دولت های غربی تخریب کننده محیط زیست 
و ایجادکننده بحران و ناامنی در جهان در این 
قطعنامه« خوانده، همچنین گفت: »جمهوری 
اسالمی حفاظت و صیانت از محیط زیست را 
وظیفه خود می داند و متعهد به پیگیری این 
تخصصی  مجامع  چارچوب  در  مهم  موضوع 
استفاده  با  اما  است،  ذی ربط  بین المللی  و 
نادیده  از محیط زیست و  ابزاری و سیاسی 
انگاشتن مبانی کلیدی محیط زیست در یک 
تفرقه افکن  و  گزینشی  یکسویه،  قطعنامه 

است.« مخالف 

این دیپلمات ارشد با بیان این که »کشورمان 
در منطقه ای از جهان قرار گرفته که از یک سو 
دارای مزیت نسبی سوخت های فسیلی است 
و از سوی دیگر این منطقه دارای تنش آبی، 
و سد  غبار  و  پدیده گرد  کم آبی، خشکسالی، 
تاکید  است«،  همسایه  کشورهای  در  سازی 
کرد که »حل این مشکالت عالوه بر تالش های 
داخلی، نیازمند همکاری بین المللی الزم و موثر 
است« و اضافه کرد: »اما تحت فشار سیاسی 
موثری  بین المللی  همکاری  از  نه تنها  غرب، 
در این زمینه جلوگیری به عمل آمده، بلکه با 
حتی  و  یکجانبه  سیاسی  تحریم های  اعمال 
ایجاد ناامنی، ظرفیت ها و  بسترهای مناسب 
تحقق این حق در منطقه و به ویژه در کشورمان، 
توسط آمریکا و قدرت های سیاسی تخریب و 
تباه شده است؛ لذا در چنین شرایطی، ایجاد 
در  سیاسی،  نهاد  یک  در  جدید«  »حق  یک 
واقع استفاده ابزاری و ناروا از محیط زیست در 
حد شعار و در حد یک اهرم سیاسی است.« 
کنعانی که قطعنامه اخیر را »سیاسی« خواند، 

رای ممتنع جمهوری اسالمی به آن را مصداق 
در  موضوع  این  صحیح  هدایت  بر  »تاکید 
مجاری ذی ربط تخصصی و غیرسیاسی آن« 
خواند و گفت: »به عبارت روشن تر رای ممتنع 
جمهوری اسالمی ایران به شیوه پیشبرد این 
حق است، نه مخالفت با حق بهره برداری از حق 

محیط زیست سالم و پایدار.«
تاکید  پایان  در  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
این  هدف  غربی  کشورهای  نگاه  »از  کرد: 
قطعنامه رسیدگی به سه موضوع مهم »تغییر 
اقلیم، تخریب تنوع زیستی و آلودگی« است 
تعداد  دیگر،  از سوی  در حالیست که  این  و 
قابل توجهی از کشورها اعتقاد دارند رسیدگی 
می  زیستی  محیط  مسائل  به  تخصصی 
بایست در مجامع بین المللی مربوط به محیط 
زیست پیگیری شود، اما هدف بانیان غربی از 
طرح این قطعنامه تخصصی مهم در » شورای 
حقوق بشر« که به طور عمده یک نهاد سیاسی 
است، سوء استفاده از محیط زیست در حد 

ابزار سیاسی است.« یک 
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عمدتًا مسائلی که به عنوان تهدید برای امنیت ملی 
و منطقه ای و بین المللی ارائه می شوند، چالشی 
برای سیاست گذاران خواهند بود. افکار عمومی از 
این  رو حائز اهمیت است که می تواند به فرایند 
سیاست گذاری و تخصیص بودجه و ایجاد و اجرا 
و اثربخشی سیاست ها جهت داده و آنها را تسریع 
بخشد. پس از آنکه برخی تحلیلگران سیاست در 
راستای امنیتی کردن ارزش های محیط زیستی 
گام برداشتند و از نقطه  نظر محیط زیست به 
مسائل سیاسی نگریستند، آگاهی بخشی به افکار 

عمومی اولویت یافت.
در مقوله دستور کار علمی امنیت محیط زیستی 
اگر گروهی از دانشمندان معتبر به سیاستمدار 
یا شهروندی درباره خطر محیط زیستی هشدار 
هشدارها  این  درباره  تردید  برای  دلیلی  دهند، 
وجود ندارد. حتی اگر مدتی بعد پژوهش های 
نوین خالف این گفته ها را نشان دهد، باز فرد 
نخواهد  تازه  نتایج  پذیرش  جز  چاره ای  مذکور 

داشت )به نقل از کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل 
امنیت، نوشته باری بوزان(.

جمعیت  از  توجهی  قابل   تعداد  آن که  ورای 
بشر درباره تغییر اقلیم و پیامدهای آن آگاهی 
زمین  کره  گرم شدن  معتقدند  برخی  ندارند، 
بوی  و  رنگ  مسئله  این  و  نمی افتد  اتفاق 
سیاسی دارد. البته در سال های اخیر وقایعی 
امواج گرمایی  و  جنگل ها  آتش سوزی  مانند 
و... در جلب  توجه مردم و افزایش آگاهی های 
عمومی نقش داشته است. هرچند آگاهی از 
به  و  نمی کند  آن کفایت  منشأ  یا  بحران  یک 
نمی شود.  تلقی  تهدید  واقعی  درک  معنای 
به  دسترسی  تحصیلی،  امکانات  و  آموزش 
بسیار  نقش  رسانه ها  و  اجتماعی  شبکه های 
رسانه ها  می کنند.  ایفا  فرایند  این  در  مهمی 
کنند  تأکید  مؤلفه  یک  اهمیت  بر  می توانند 
جهت دهی  و  تحریک  و  تشویش  سبب  و 
در  رسانه ها  بر  عالوه  شوند.  عمومی  افکار  به 

بسیاری کشورها که حکومت در آنها با بحران 
نخبگان  نظر  نیست،  مواجه  بی اعتمادی 

است. تأثیرگذار  مردم  بر  سیاسی 
 برخی کشورها و برخی احزاب در نقش بازیگر 
پیشتاز ظاهر می شوند و در جهت تحقق اقدامات 
برای بهبود شرایط تالش کرده و گاهی در بیان 
مسائل پیرامونی مبالغه می کنند. عمدتًا احزاب 
از  محافظه کار  سیاسی  احزاب  برخی  و  سبز 
اقلیم  تغییر  با  مرتبط  معضالت  حل  اقدامات 

می کنند. حمایت 
برخی معتقدند تغییر اقلیم منشا انسانی ندارد و 
ارتباط اقدامات انسانی به تغییر اقلیم و معضالت 
نیز  ازن  الیه  تخریب  مانند  زیستی  محیط 
سیاسی است. به ویژه پس از آنکه مارگارت تاچر، 
مصرف  به کاهش  ابتدا  انگلستان  نخست وزیر 
سپس  و  اعتراض کرد  ازن  تخریب کننده های 
اعتراض خود را پس گرفت و انگلستان در فرایند 
رفع این معضل نقش کشور رهبر را عهده دار شد. 

چالش های  بسیاری  در  رهبر  تالش کشورهای 
محیط زیستی در راستای همسوسازی منافع با 
منافع ملی خودشان است. مارگارت تاچر حامی 
سیاست های حفاظت از آب  و هوا بود اما رفتار 
او در افکار عمومی جهانی این شبهه را ایجاد کرد 
که احتمااًل تالش های بین المللی در جهت تحقق 
اهداف خاص سیاسی مانند خصوصی سازی و 

کاهش خدمات دولتی و... است.
روند  که  عاملی  هر  به  نیز  کشورها  از  بعضی 
رشد اقتصادی آنها را ُکندتر کند، به دیده تردید 
می نگرند. عده ای از مردم بر این عقیده هستند که 
حکومتشان به  قصد توجیه ضعف مدیریتی خود 
و ناتوانی در حل مسائل محیط زیستی به تغییر 
اقلیم متوسل شده است. به  هر حال فاصله عمیق 
میان درک و تصور مردم و دولت در مقوله ای مانند 
تغییر اقلیم می تواند سبب تشنج های اجتماعی و 

انفعال در مقابل اجرای قوانین شود.
برخی کشورها تغییر اقلیم و تعهدات بین المللی 

راستای  اما در  را پذیرفته اند  آن  با  برای مقابله 
تالشی  آن چنان  خود  مردم  به  اطالع رسانی 
رسانه های  در  ترکیه  مثال  برای  نمی کنند. 
داخلی اش بیشتر بر برخی آثار تغییر اقلیم مانند 
بحران آب برای توجیه سیاست هایش تأکید دارد 
و در تالش است تا این چالش را برای خود به 

تبدیل کند. راستای کسب قدرت  در  فرصتی 
پذیرش  آنها  در  دارند که  وجود  نیز  کشورهایی 
و  دارد  حزبی  رویکرد  اقلیم  تغییر  با  مقابله  و 
خواسته های  به  آنها  در  حزبی  واکنش های 
البی های صنعتی و کشاورزی و اهداف تجاری 
وابسته است. به طور مشخص توجه و تالش 
درباره کاهش آثار تغییر اقلیم و کربن زدایی از 
انرژی های  به  انرژی و روی آوردن  تولید  چرخه 
که  است  افرادی  منافع  با  تضاد  در  پاک 
اقتصادی  سود  آنها  برای  فسیلی  سوخت های 
دارد. از قضا بسیاری دانشمندان محاسن کربن 
را بر معایب آن ارجح می شمردند و معتقد بودند 
که فعالیت مجمع بین المللی تغییرات آب وهوا 
پشت پرده ای مالی و سیاسی دارد و گرم شدن 
ادواری زمین را نباید به انتشار کربن دی اکسید 
نسبت داد. اعضای اوپک نیز تالش زیادی برای 
باقی نگه داشتن نفت در صحنه انرژی انجام دادند 
ولی در نهایت با اصول بنیادین مذاکرات جهانی 

اقلیمی و توسعه پایدار کنار آمد.
به  آمریکا جمهوری خواهان،  ایاالت متحده  در 
نظر پژوهشگران و دانشمندان درباره تغییر اقلیم 
اعتماد کافی نداشتند. آنها با در اختیار داشتن 
رسانه ها سبب تردید پیروانشان به جامعه علمی 
و بحث تغییر اقلیم شدند که البته این رویکرد به 
تفکر بخش هایی از جامعه جهانی نیز سرایت کرد 
و سبب شد تا برخی به تالشگران تغییر اقلیم با 

دیده تردید و تحقیر بنگرند.
 به  هر حال انکار تغییر اقلیم یا انفعال در مقابل 
و  مقابله  راستای  در  بین المللی  اقدامات  آن، 
افزایش تاب آوری را به تعویق می اندازد. گروهی 
دیگر تاکید بر مقابله با تغییر اقلیم و پیامدهای 
آن از طریق اصالح الگوی مصرف و سبک زندگی 
را ناروا دانسته و فعالیت های اقلیمی را محدود به 
دامداری ها و البی های صنعتی و کشاورزی سنتی 
می دانند. این افراد مردم را مسئول نابودی محیط 

زیست قلمداد نمی کنند.
تغییر  بر  تأثیرگذار  کشورهای  زمره  در  ایران 
از آن قرار دارد.  اقلیم و همچنین آسیب پذیر 
با این همه اصطالح تغییر اقلیم هنوز آن طور 
که باید در بین افکار عمومی مطرح نیست. بنا 
ایران  مطبوعات  دانشگاهی،  پژوهش های  بر 
پرداختن  در  ضعیفی  عملکرد   ۲۰1۷ سال  تا 
اقلیمی  وقایع  بروز  داشته اند.  اقلیم  تغییر  به 
زیستی  محیط  بحران های  تشدید  به عالوه 
محیط  به  اولویت بخشی  عدم  از  ناشی  دیگر 
بیشتر  توجه  و  غیراصولی  مدیریت  و  زیست 
تا  اخیر  سال های  در  مطبوعات  و  رسانه ها 
این  سمت  به  را  عمومی  امور  افکار  حدی 
افکار  دغدغه مندی  است.  داده  سوق  مسئله 
عمومی و توجه نخبگان سیاسی و بهره گیری 
از پژوهشگران حوزه های مختلف در ارتباط با 
تغییر اقلیم و ارزیابی شرایط و پیش بینی های 
و  تدوین سیاست ها  به  منجر  دقیق می تواند 
برنامه های جامعی به قصد افزایش تاب آوری 

اقلیم شود. تغییر  آثار سوء  تعدیل  و 

نگاهی به روند پذیرش و رد بحران اقلیمی در نگاه افکار عمومی و انفعال سیاست گذاران

آنها که تغییر اقلیم را  انکار کردند
فاصله عمیق میان درک و تصور مردم و دولت در مقوله ای مانند تغییر اقلیم می تواند سبب 

تشنج های اجتماعی و انفعال در مقابل اجرای قوانین شود

رئیس گروه تغییر اقلیم 
و حفاظت از اتمسفر 
سازمان محیط زیست:

افزایش تاثیرگذاری 
مونسون به دلیل تغییر 

اقلیم و افزایش دما 
از  حفاظت  و  اقلیم  تغییر  گروه  رئیس 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اتمسفر 
ساالنه  افزایش  و  اقلیم  تغییر  با  گفت: 
به نظر می رسد کشور ما هم  میانگین دما، 
فعالیت  معرض  در  بیشتر  سال  به  سال 

می گیرد. قرار  مونسون 
به گزارش ایرنا و به نقل از سازمان حفاظت 
درباره سامانه  الهام عزیزی  محیط زیست، 
بارشی مونسون و تاثیر آن بر شرایط اقلیمی 
ساله  هر  عنوان کرد:  هوایی کشور  و  آب  و 
اتفاق  یک  مشخص،  زمانی  بازه  یک  در 
آسیا  شرق  جنوب  در  هوایی  و  آب  خاص 
انسان  میلیون ها  حیات  می افتد که  اتفاق 
مونسون  جریان  است.  خورده  گره  آن  به 
)Monsoon( که در ایران به نام باران های 
اواخر  از  می شود  شناخته  هم  موسمی 
بخش های  و  سریالنکا  از  ماه  اردیبهشت 
به  به تدریج  جنوبی هند شروع می شود و 
حرکت  باالتر  جغرافیایی  عرض های  سمت 
کرده و سپس در اوایل تیرماه به پاکستان و 
در نهایت از حدود نیمه تیر، بخش ضعیف 
شده آن به جنوب شرق ایران هم می رسد و 
بارندگی های مناسبی را در استان سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، شرق فارس و جنوب 

می شود. باعث  کرمان 
از  حفاظت  و  اقلیم  تغییر  گروه  رئیس 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اتمسفر 
بیان اینکه شدت و ضعف این سیستم در 
گفت:  است،  متفاوت  مختلف،  سال های 
قدیم االیام  از  ایران،  در  آن  اثر  بیشترین 
همان بادهای معروف به 1۲۰ روزه است که 
سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان را 

می کند. شن  طوفان های  درگیر 
بسیار  حجم  مونسون  عنوان کرد:  عزیزی 
عظیمی از رطوبت را از روی اقیانوس هند 
انتقال  مجاور  نواحی  و  هند  قاره  شبه  به 
به  رطوبت  از  حجم  این  برخورد  می دهد، 
بارندگی هایی  باعث  رشته کوه های هیمالیا 
مردمان  می شود که  باال  بسیار  مقیاس  در 
و  زندگی  روش  گذشته  از  مناطق  آن 
در  مخصوصًا  خود  اقتصادی  فعالیت های 
اساس  بر  را  دامداری  و  زمینه کشاورزی 
آن تنظیم کرده اند و از این اتفاقات حداکثر 

آورده اند. عمل  به  را  استفاده 
افزایش  و  اقلیم  تغییر  با  تصریح کرد:  او 
می رسد  نظر  به  دما،  میانگین های  ساالنه 
کشور ما هم سال به سال بیشتر در معرض 
عنوان  به  و  می گیرد  قرار  مونسون  فعالیت 
خسارات  برابر  در  غیرعامل  پدافند  یک 
باید  حاال  از  پدیده،  این  فعالیت  از  ناشی 
خیلی  آینده  در  قطعًا  چاره اندیشی کرد که 
احتمال  به  اشاره  با  بود.عزیزی  دیر خواهد 
آینده،  سال های  در  پیشروی  این  تشدید 
و  رفت  حرکت  یک  مونسون  جریان  گفت: 
به  شروع  مرداد  اواخر  از  و  است  برگشتی 
در  و  می کند  جنوب  سمت  به  عقب نشینی 
هند  جنوبی  بخش های  آبان  اواخر  نهایت، 
فصل  و  خارج  آن  فعالیت  حوزه  از  هم 
می شود. شروع  مناطق  آن  برای  خشکی 

برخی کشورها تغییر اقلیم و 
تعهدات بین المللی برای مقابله 

با آن را پذیرفته اند اما در 
راستای اطالع رسانی به مردم 

خود آن چنان تالشی نمی کنند. 
برای مثال ترکیه در رسانه های 
داخلی اش بیشتر بر برخی آثار 

تغییر اقلیم مانند بحران آب 
برای توجیه سیاست هایش 
تأکید دارد و در تالش است 

تا این چالش را برای خود به 
فرصتی در راستای کسب قدرت 

تبدیل کند

مجموعه نظرات و باورها و نگرش های بخش شایان توجهی از بزرگساالن جامعه درباره مسائل مختلف را افکار عمومی می گویند. در 
علوم سیاسی افکار عمومی با اراده ملی یکسان در نظر گرفته می شود. هرچند که جامعه شناسان به آن از منظر وسیع تری می نگرند و 
افکار عمومی را محصول تعامل اجتماعی و ارتباط می دانند. از زمانی که اصطالح تغییر اقلیم توسط سازمان جهانی هواشناسی در سال 
1966 مطرح شد، نوع نگرش های متفاوتی پیرامون آن شکل گرفت. گستره پذیرش و عدم پذیرش این پدیده پس از بیان نقش انسان در 
شکل گیری و تشدید آن وسعت یافت. برخی آن را به عنوان تهدید پذیرفتند. برخی در مقابل آن جبهه گرفتند. موضع برخی دیگر انفعال 

بود. البته هنوز هم تعداد بسیاری از افراد، اطالعاتی پیرامون ماهیت و پیامدهای تغییر اقلیم ندارند.

تالش کشورهای رهبر در 
بسیاری چالش های محیط 

زیستی در راستای همسوسازی 
منافع با منافع ملی خودشان 

است. مارگارت تاچر حامی 
سیاست های حفاظت از آب  

و هوا بود اما رفتار او در افکار 
عمومی جهانی این شبهه را 

ایجاد کرد که احتمااًل تالش های 
بین المللی در جهت تحقق 

اهداف خاص سیاسی مانند 
خصوصی سازی و کاهش 
خدمات دولتی و... است

|  
رنا

 ای
 |

| پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم |

| سپیده رحمن پور |

روی دیگر سیل در کرمان با آبگیری 20 درصدی جازموریان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان 
در  محلی  بررسی های گروه های  طبق  گفت: 
تاکنون  ماهواره ای  نقشه های  آنالیز  و  استان 
بارش های  طی  جازموریان  تاالب  درصد   ۲۰

اخیر آبگیری شده است که این میزان طبق 
پیش بینی ها در روزهای آینده با ورود آب ناشی 

افزایش پیدا می کند. از سیالب 
طالب خالویی با اشاره به اینکه این آمار ۲۰ 

درصد هنوز دقیق نیست و احتمال افزایش 
عدد آن نیز وجود دارد افزود: بعد از جاری 
شدن سیالب ها موضوع آبگیری سطح تاالب 
جازموریان دقیق بررسی و آمار مستندتری 

داده می شود. او با تاکید بر اینکه از طریق 
تاالب  آبگیری  موضوع  ماهواره ای  تصاویر 
جازموریان تا حدی مشخص می شود ادامه 
داد: با توجه به خاصیت این تاالب و باتالقی 
شدن آن در اثر سیالب امکان نزدیک شدن 
دقیق تر  بررسی  برای  لحظه  این  در  آن  به 

میزان آبگیری وجود ندارد.

کرمان  استان  تاالب های  دبیرخانه  مسئول 
تاالب  از  درصد   ۲۰ اینکه  بر  تاکید  با  نیز 
به  است،  شده  آبگیری  تاکنون  جازموریان 
بسیار  با سرعت  رودخانه ها  آب  ایرنا گفت: 
حرکت  حال  در  تاالب  این  سمت  به  زیاد 
است و با این اتفاق درصد آبگیری تاالب در 

می کند. پیدا  افزایش  آینده  روزهای 

آب رودخانه ها با سرعت بسیار 
زیاد به سمت جازموریان در 
حال حرکت است و درصد 

آبگیری تاالب در روزهای آینده 
افزایش پیدا می کند

شماره : 14016031900800089۵
تاریخ : 1401/0۵/0۵

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

شماره : 140160319008000889
تاریخ : 1401/0۵/0۵

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

شماره : 140160319008000901
تاریخ : 1401/0۵/0۵

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

شماره : 140160319008000909
تاریخ : 1401/0۵/0۵

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 14۰16۰۳19۰۰8۰۰۰۷۳1 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره بخشی فتح آبادی فرزند 
حسین به شماره شناسنامه ۳۰8۰۰4۳9۰1 صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت ۲1۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
44 فرعی از  5۰68 اصلی واقع در بخش 1۳ کرمان به آدرس 

خانم  رسمی  مالک  از  خریداری  آباد  عباس  روستای  زرند 
رخساره اژدری زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/5/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/5/۲6

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع  دوم  هیات   14۰16۰۳19۰۰8۰۰۰464 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
رنجبر  بالمعارض متقاضی خانم سمیه  مالکانه  زرند تصرفات 
زرند  از  صادره   1۲11 شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند  زرندی 
پالک  از  مترمربع   ۲۷۳.۷5 مساحت  به  خانه  از  قسمتی  در 
۷6۷۳ اصلی واقع در زرند بخش 1۳ کرمان به آدرس زرند-

روح آباد خریداری از مالک رسمی ورثه باقر یزدانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
رسید،  اخذ  از  پس  و   تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 
دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

شد. خواهد  صادر  مالکیت 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/5/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/5/۲6

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 14۰16۰۳19۰۰8۰۰۰۷۲6 هیات دوم موضوع قانون 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی رضا حسن زاده سبنوئی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 6۷۰۰۰45۲41 صادره از جهرم در یک باب خانه به 
مساحت ۳۳4.6۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲ فرعی 
از  ۷566 اصلی بخش 1۳ کرمان واقع در زرند به آدرس زرند بلوار 

دفاع مقدس کوچه شماره 4 خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد باقر بهرام زاده ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/5/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/5/۲6

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهایی فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 14۰16۰۳19۰۰8۰۰۰۷1۳ هیات دوم موضوع قانون 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
اکبر  فرزند  آبادی  کریم  جوکار  هاجر  خانم  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه ۳965 صادره از زرند در یک باب مغازه مشتمل 
بر ساختمان مسکونی فوقانی به مساحت 64.66 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 1۰۲ فرعی از  ۲۳68 اصلی واقع در بخش 

1۳ کرمان به آدرس زرند خیابان توکلی غربی خریداری از مالک 
رسمی آقای اکبر امرالهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/5/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/5/۲6

حسین توحیدی نیا 
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1۳58۲۲9 

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1۳58۳۷5

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1۳58۲۳4

حسین توحیدی نیا 
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1۳58۲۳8

ول
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ت ا
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ت ا
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ت ا
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

)شناسنامه(  سبز  برگ  و  سند 
هاچ  پراید  سواری  خودروی 
سفید-روغنی   111 تیپ  بک 
انتظامی  شماره   ،1389 مدل 
شماره  به  494ط79ایران24 

شماره  و   3752401 موتور 
 S5430089033606 شاسی
به نام لیال محمدیان مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
سواری سمند تیپ 

انتظامی  شماره   1396 مدل  سفید 
399 ن 33 ایران 34 به شماره موتور    

147H0320334 و شماره شاسی 
به   NAACJ1JE2HF228562
نام رضا فتحی مفقود گردیده و از 

مددرجه اعتبار ساقط می باشد.
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

مد
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

LX EF7 CNG



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2351   | سه شنبه  11 مرداد 1401  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 4
مطالبه ای از نمایندگان مجلس

 قانون معادن
 را اصالح کنید 

قانون  این  از  سال  یازده  گذشت  با  اما 
مجلس، برخالف پیگیری های مکرر سازمان 
از  اقدامی  هیچ  زیست،  محیط  حفاظت 
سوی وزارت صمت برای ارائه برنامه تدوین 
نگرفته است.  به هیات دولت صورت  شده 
البته باید دید چرا هیچ دستگاه نظارتی برای 
عدم اجرای مصوبات مجلس به بررسی این 

است. نکرده  ورود  قانون 
صنعت،معدن  وزارت  قبل  دوره  چهار  وزرای 
و تجارت کشور به واسطه ترک فعل و عدم 
اجرای مصوبات ابالغ شده از سوی مجلس 
محیط  و  مردم  حقوق  اسالمی،  شورای 
نمایندگان  پایمال کرده اند.  را  ایران  زیست 
به  لطفا  اسالمی  شورای  مجلس  محترم 
دیوان محاسبات کشور د ستور دهید برخورد 
با مقصرین عدم اجرای این قانون مصوب را 

در دستور کار قرار دهند.
رَِعیِتِه.«  َعْن  َمْسُؤوٌل  َو کلکْم  راٍع،  »کلکْم 
در  صمت  وزارت  پیگیری  عدم  اینقدر 
که  بوده  شور  مختلف  زمانی  برهه های 
لوایح  در  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
ضوابط  در  تلویحا  و  خاک  حفاظت  قانون 
جدی  تکالیف  پاک  هوای  قانون  اجرایی 
است. کرده  تعیین  معادن  واگذاری  برای 

پیام جامعه

1ادامه از صفحۀ

شما به تنهایی قادر به نجات کره زمین نیستید . 
اما تالش آگاهانه برای کاهش مصرف نه تنها به 
کره زمین کمک می کند بلکه به کودکان می آموزد 
در  دارد.  اهمیت  چقدر  می کنیم  مصرف  آنچه 
بدون  شرایط  به  هوایی  و  آب  بحران  حالی که 
بازگشتی رسیده است کاهش هدر دادن مواد 
غذایی در خانه و به صورت خانوادگی می تواند 

بسیار کمک کننده باشد .

هلث  کالج  استادیار  وارتون  کریستوفر 
می گوید  آریزونا  ایالتی  دانشگاه  سولوشن 
هدر  طرف کردن  بر  ندارد که  وجود  شکی 
برای  مبحث  مهم ترین  غذایی  مواد  رفت 
بهبود موضوع زباله است. در واقع در ایاالت 
تولید  غذایی  مواد  سوم  یک  ما  متحده 
را کاترین  این  می ریزیم .  دور  را  شده مان 
از  حفاظت  سازمان  ارشد  دانشمند  هایهو 

مواد  می دهد  ادامه  و  می گوید  طبیعت 
غذایی هنگام پوسیدن گازهای داغ به دام 
خودش  که  می کنند  تولید  زیادی  افتاده 
این  بزرگ  تولید کننده  چهارمین  تنهایی  به 
پیشنهاد  او  می آید .  حساب  به  گاز  نوع 
دکتر  دارد .  این مشکل  برای حل  ساده ای 
را گاهی  بازار گردی  می کند  پیشنهاد  هایهو 
خرید  کمتر  و  برنامه  با  و  دهید  کاهش 

امکان دارد، کمتر مواد  برایتان  اگر  کنید و 
دهید. هدر  را 

در سال ۲۰۲1 شهر فونیکس با دکتر وارتون 
برای انجام مطالعه ای همکاری کرد . هدف از 
تا این شهر در  انجام این مطالعه آن است 
سال ۲۰5۰ به شهری برسد که هدر رفت مواد 
غذایی در آن به صفر برسد. وارتون با انجام 
رویکرد  هیچ  که  شد  متوجه  مطالعه  این 
یکسانی برای اینکه زباله را به حداقل رساند 
وجود ندارد . او مردم را تشویق کرد هر کاری 
که برای آنها جواب می دهد را خودشان انجام 
به  »مردم  می گوید :  زمینه  این  در  او  دهند. 
و  مختلف  روش های  به  رفتاری  تغییرات 

می دهند.« اهمیت  مختلف  دالیل 
وارتون و همکارانش با گفتن این جمله  به 
شرکت کنندگان در مطالعه کار خود را  شروع 
کردند که در ایاالت متحده خانواده ها ساالنه 
45 میلیون تن ضایعات غذایی از خود بجا 
 6۰ از  بیش  مطالعه  انجام  برای  می گذارند . 
خانواده ترازو غذایی و سطل های پالستیکی 
دریافت  غذایی  مواد  توزین  برای  شفاف 
مواد  رفت  هدر  میزان  خانواده ها  کردند . 
محققان  اطالع  به  هفتگی  را  خود  غذایی 
از  بعد  نیز  تحقیقاتی  گروه  می رساندند . 
دریافت اطالعات از هر خانواده نکاتی را در 
مورد کاهش ضایعات به صورت هفتگی به 

می داد. پیشنهاد  آنها 
داد  نشان  مطالعه  از  آمده  بدست  نتایج 
درصد   ۲5 تا  دارد  توانایی  خانواده  هر  که 
توسط خود  تولید شده  غذایی  از ضایعات 
نتایج  نیز  وارتون  دکتر  دهد.  کاهش  را 
روی  بر  را  مطالعه اش  از  آمده  بدست 
تارنمای موسسه جهانی پایداری و نوآوری 
به اشتراک گذاشت. در پیش گرفتن سبک 
زندگی بدون زباله یکی از روش هایی است 
که به کمک آن می شود ردپای کربن را در 
بدان  این  البته  دهیم.  مان کاهش  زندگی 
معنا نیست که اصال زباله تولید نکنیم چون 
بد  اما  است.  ممکن  غیر  عمل  در  اینکار 
نیست درباره راه های کاهش مصرف  زباله 

کنیم. فکر  آن  دفن  محل های  و 

هوشمندانه تر بخرید
آنیتا وندیک نویسنده دو کتاب »زندگی 
ضایعات  با  »خانواده  و  صفر«  ضایعات  با 
ضایعات  داشتن  بسا  چه  می گوید  صفر« 
اینگونه  ولی  برسد  نظر  به  غیر ممکن  صفر 
نیست . تشکیل خانواده ای با ضایعات صفر 
یعنی انجام دادن کاری که هر زمان می توانیم 

آن کار را انجام دهیم.
»واضح است که کاهش ضایعات یک شبه 
انجام  با  می توانی  تو  اما  نمی افتد .  اتفاق 
دادن تغییرات کوچک ردپای کربن را کاهش 
موضوع که  این  به  علم  با  وندیک  بدهی .« 
و  کار  و  احتیاجات  مورد  در  مادرها  و  پدر 

پول بچه هایشان دست به هر کاری می زنند 
نوشت  را  صفر  ضایعات  با  خانواده  کتاب 
شرمندگی  و  گناه  احساس  اینکه  برای  نه 
درس هایی  اینکه  برای  بلکه  بزند  دامن  را 
بقیه  با  را  بود  آموخته  مادری  دوران  از  که 
صحبت  وقتی  مثال  برای  بگذارد.  میان  در 
از غذاها و بسته بندی های آنها می شود او از 
مواد  خرید  هنگام  می خواهد که  خانواده ها 
و  سوپر مارکت ها  بیرونی  راهروهای  غذایی 
را جست وجو کنند .  زنجیره ای  فروشگاه های 
چرا که به این ترتیب می توانند مواد غذایی 
هوشمندانه تر  و  بخرند  را  بسته بندی  بدون 
و  ظروف  جهانی  سطح  در  کنند .  خرید 
صرف  که  پالستیکی ای  بسته بندی های 
بسته بندی مواد غذایی می شود حجم بزرگی 
می دهد.  تشکیل  را  شده  دفن  زباله های  از 
زباله های  درصد   ۲۳ که  می شود  گفته 
و  ظروف  متحده  ایاالت  در  را  شده  دفن 
بسته بندی ها  در  رفته  به کار  پالستیک های 

می دهد. تشکیل 

خانواده کنائوس متوجه شده که الگوبرداری 
زیست  محیط  دوستدار  رفتارهای  از 
فرزندانشان را قادر می سازد تا تاثیر کارهای 
خودشان را درک کنند . جنا می گوید: بیشتر 
و  عیب ها  باید  می کنیم  فکر  ما  اوقات 
کنیم.  پنهان  فرزندان مان  از  را  احساسات 
من برعکس این موارد را با آنها به اشتراک 
که  نیستم  مطمئن  کامل  البته  گذاشتم . 
نزدیک  بزرگی  مشکل  چنین  به  چگونه 
مثال  طاقت فرساست.  برایم  همین  و  شوم 
خانوادگی  را  مشکل  دعوت کردم که  آنها  از 
کاهش  برای  چالشی  حاال  آنها  کنیم .  حل 
ضایعات در نظر گرفته اند و تصمیم گرفته اند 
ثبت  و  وزن کشی  را  مواد   غذایی   ضایعات 
پیرامون  ما  گفت و گو های  حاال  کنیم.  
چیزهایی است که به آن نیاز داریم. ما حاال 
تجربیات مان  از  آمده  به دست  عطف  نقاط 
به خاطر  آنکه  از  بیش  می گیرم  جشن  را 

باشیم . خوشحال  دارایی هایمان 

کاهش ضایعات مواد غذایی در خانواده به حفظ زمین کمک می کند

ترمز مصرف بی رویه را بکشید
گفته می شود که 23 درصد زباله های دفن شده در ایاالت متحده ظروف و پالستیک های به کار رفته 
در بسته بندی ها تشکیل می دهد

جنا کنائوس 35 ساله ، مادر دو دختر 9 ساله دوقلو و روان درمانگر اهل لنوکس ایالت ماساچوست است . او می گوید: »احساس می کردم 
زمانی که با کودکانم درباره  نگرانی هایم پیرامون آینده محیط زیست مان صحبت می کنم روراست نبودم و ریاکارانه صحبت می کردم 
یعنی کارها و تغییرات قابل مشاهده و اندازه گیری را به تعویق می انداختم .« کنائوس فهمید که االن زمان عمل فرا رسیده است . حاال او 
و خانواده اش به صورت ویژه روی مقدار غذایی که آنها هدر می دهند و حیف و میل می کنند متمرکز شده اند . به طور میانگین هر خانواده 
آمریکایی روزانه 18 پوند معادل کمی بیش از 8 کیلوگرم زباله تولید می کند که بیشتر آن قابل بازیافت است اما این کار انجام نمی گیرد . 
ساالنه هر خانواده حدود شش هزار و 570 پوند نزدیک به سه هزار کیلوگرم زباله خانگی روانه محل دپو و دفن زباله ها می کند که 24 

درصد آن را مواد غذایی حیف و میل شده تشکیل می دهد.

در سطح جهانی ظروف و 
پالستیکی ای  بسته بندی های 

که صرف بسته بندی مواد 
غذایی می شود حجم بزرگی 

از زباله های دفن شده را 
می دهد تشکیل 

| ترجمه و تلخیص 
از واشنگتن پست |

| حسین غیاثی |

شماره : 140160319008000891
تاریخ : 1401/0۵/0۵

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

شماره : 1401/11013/949/ص
تاریخ : 1401/0۵/0۵

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره : 14016031900800090۵
تاریخ : 1401/0۵/0۵

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

شماره : 140160319008000903
تاریخ : 1401/0۵/0۵

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 14۰16۰۳19۰۰8۰۰۰4۳6 هیات دوم موضوع قانون 
سند  فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای جواد محمدی جرجافکی فرزند حسین 
به شماره شناسنامه 44۳8 صادره از زرند در قسمتی از خانه به 
زرند  در  واقع  اصلی   ۷566 پالک  از  مترمربع   4۲.۷6 مساحت 

بخش 1۳ کرمان به آدرس خیابان مطهری کوچه 16 خریداری 
از مالک رسمی آقای محمود یزدان پناه فدایی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/5/11

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/5/۲6

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  شهرستان  ثبتی  واحد  در 
و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است.  گردیده  محرز  متقاضیان 
امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز 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 در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
بشماره  حسن  فرزند  شعیبی  ده  منصوری  زهرا  خانم 
حمیدرضا  آقای  و  زرند  از  صادره   ۳۰8۰۰51۲89 شناسنامه 
 4۷5 شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  شعیبی  ده  سلطانی 

صادر از زرند بالمناصفه ششدانگ خانه از پالک ۲۳9۰ اصلی به 
مساحت ۲5۲ مترمربع از پالک ۲۳9۰ اصلی واقع در زرند بخش 

رهنما اکبر  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  1۳ کرمان 
خانم نرجس مرتضوی زرندی فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 
11۷ صادره از زرند در ششدانگ باغ پسته به مساحت ۳5548 
بخش 1۳ کرمان  زرند  در  واقع  اصلی   8۰۲۰ پالک  از  مترمربع 

خریداری از مالک رسمی آقای سید بهاالدین تهامی زرندی
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/5/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/5/۲6

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  دوم  هیات   14۰16۰۳19۰۰8۰۰۰۷11 رای شماره  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محسن ملکی باب هویزی فرزند علی 
به شماره شناسنامه 1 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
از   فرعی  پالک ۲۳۰  از  و مجزی شده  مفروز  مترمربع   ۳98.4۰

۲۳68 اصلی واقع در زرند بخش 1۳ کرمان به آدرس خیابان 
عطا هللا اسالمی خریداری از مالک رسمی آقای محمد سلطان 
زاده زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در 

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: 14۰1/5/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/5/۲6

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 14۰16۰۳19۰۰8۰۰۰۷۰۷ هیات دوم موضوع قانون 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد مهدی زاده گزوئی فرزند 
عبدالمجید به شماره شناسنامه ۳۰8۰1584۳1 صادره از زرند در 
 ۷566 پالک  از  مترمربع   ۲6۷.8۰ مساحت  به  خانه  باب  یک 

اصلی واقع در بخش 1۳ کرمان به آدرس زرند خیابان مطهری 
کوچه 16 خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی حکمت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/5/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/5/۲6

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1۳5۷۳88

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1۳58۲۲۷

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1۳5۷۳9۲

حسین توحیدی نیا 
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی :1۳58۲19
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اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک 
حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه 
و  اراضی   و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
اول  هیات    14۰1.4.1۳-14۰16۰۳19۰91۰۰۰۷94
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
عنبرآباد  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت 
عمرانی ساردو  فرزند برکت به شماره شناسنامه 
قطعه  یک  ششدانگ  در  جیرفت  از  صادره   ۲۲1
 1۷1 به مساحت  و خانه  بر مغازه  زمین مشتمل 
و  مفروز  اصلی   - از49  فرعی  مترمربع پالک - 
مجزی شده از پالک 49- اصلی قطعه یک  واقع 
در عنبرآباد محمد آباد بی بی شهری  خریداری 
محرز  شیرانی  محمود  آقای  رسمی  مالک  از 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده 
شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .  
 تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1.5.11

 تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1.5.۲5
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

 اختالل اینترنت و یا از 
دسترس خارج شدن تلفن های 
همراه طی دو ماه اخیر به کرات 
اتفاق می افتد. در چند روز 
گذشته نیز اختالالتی در شبکه 
اینترنتی برخی مناطق تهران 
ایجاد شده بود

خبر

آتش سوزی در مخابرات دلیل قطعی اینترنت اعالم شد
اختالل  نیمه گذشت که  از  مرداد   1۰ دیروز 
گوناگون  اپراتورهای  اینترنت  در  سراسری 
در  چه  و  همراه  تلفن های  در  چه  کشور  
اینترنت های ثابت رخ داد. موضوعی که دلیل 
آن از سوی مسئوالن ذی ربط آتش سوزی در 

شد. بیان  مخابرات  ساختمان 
این دلیل درحالی بیان شده است که اختالل 
یا  و  اول  همراه  مختص کاربران  اینترنت  در 
شبکه های مخابرات نبوده بلکه خطوط ایرانسل 
و سایر اپراتورها نیز با قطع کامل همراه بودند. 

همچنین شبکه تلفن همراه برخی کاربران در 
تهران با اختالالتی همراه است و امکان برقراری 

تماس برای آنها وجود ندارد.
 به گزارش پیام ما به نقل از خبرگزاری مهر، 
شرکت  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
و  اینترنت  در  اختالل  علت  ایران  مخابرات 
آتش سوزی  را  سیار  و  ثابت  تلفن  خطوط 
تعدادی از خطوط ارتباطی در شرکت مخابرات 

اعالم کرد. تهران  منطقه 8 
و  ارتباطات  مدیرکل  بیدخام  محمدرضا 

در  ایران  مخابرات  شرکت  بین الملل  امور 
حوضچه های  در  داد:  توضیح  خصوص  این 
ارتباطی شرکت مخابرات در منطقه 8 تهران، 
تعدادی از خطوط ارتباطی ما که درون فیبر 
نوری و کابل مسی بوده دچار اختالل شده و 
به همین دلیل در حال حاضر در حوزه تلفن 
مشتریان خانگی و تجاری هم ارتباط ثابت و 

است. بوده  همراه  اختالل  با  سیار 
بین الملل شرکت  امور  و  ارتباطات  مدیرکل   
حال  در  آتش سوزی  افزود:  ایران  مخابرات 

میزان  تخمین  حال  در  و  شده  مهار  حاضر 
هستیم. وارده  خسارات 

حجم  اینکه  به  اشاره  ضمن  بیدخام 
خطوط  به  وارده  خسارات  و  آتش سوزی 
گفت:  است،  بوده  زیاد  بسیار  ارتباطی 
البته  است  پایدار  حاضر  حال  در  ارتباطات 
خطوط  و  اینترنت  شبکه  نقاط  برخی  در 
ثابت و سیار به علت آسیب قابل توجه به 
کابل های ارتباطی، هنوز با مشکالتی همراه 
است اما تالش کارشناسان بر این است که 
به شکل  ارتباطات  پایداری  اسرع وقت  در 

شود. محقق  درصدی   1۰۰
شرکت ارتباطات زیرساخت نیز اعالم کرد در 

حال بررسی جوانب مختلف این اختالل است 
و به زودی در این زمینه اطالع رسانی می کند.
خارج  دسترس  از  یا  و  اینترنت  اختالل   
به  اخیر  ماه  دو  همراه طی  تلفن های  شدن 
کرات اتفاق می افتد. در چند روز گذشته نیز 
مناطق  برخی  اینترنتی  شبکه  در  اختالالتی 
ارتباطات  شرکت  بود که  شده  ایجاد  تهران 
اعالم  اطالعیه ای  در  بعد  زیرساخت ساعاتی 
تجهیزات  و  خطوط  فرسودگی  اثر  بر  کرد: 
انتقال برق، در شبکه اینترنتی برخی از مناطق 
تهران اختالل ایجاد شده بود که با پیگیری و 
همکاری کارشناسان این شرکت و هماهنگی 

شد. برطرف  مشکل  توانیر  شرکت 

کشف یک حمام مفقود 
پس از بارش های سیالبی

حمام  سیالبی،  و  شدید  بارندگی های 
کرد.  پدیدار  را  کرمان  در  مفقود  قاجاری 
باستان شناسی  ارشد  دانشجوی کارشناسی 
این  ایسنا، گفت:  به  خبر  این  اعالم  با  ـ  
حمام که حدود 16۰ سال پیش به دستور 
)وکیل الملک(،  نوری  خان  محمداسماعیل 
حاکم کرمان در دوره قاجار و در عمق زمین 
سیل  اثر  بر  قبل  سال  ده ها  شد،  ساخته 
مدفون شده بود و جای دقیق آن مشخص 
نبود، اما بارندگی های گسترده اخیر در شهر 
انار باعث آبگرفتگی در نزدیکی یک عمارت 
آبگرفتگی  این  نهایت  در  و  شد  تاریخی 
آشکار شدن  و  زمین  فروکش کردن  سبب 
نتیجه کشف  در  و  بزرگ  این حمام  سقف 
آن شد. به گفته او، این حمام که در نزدیکی 
عمق  در  و  »ابوالحسن خان«  تاریخی  خانه 
 1۲۳9 سال  در  یا  احتماال  دارد  قرار  زمین 
نوری  محمداسماعیل خان  که  خورشیدی 
به عنوان والی کرمان منصوب شد، ساخته 
 1۲4۰ دهه  اول  سال های  در  یا  و  شده 

است. شده  بنا  خورشیدی 
تمام  متاسفانه  گفت:  نسب عبداللهی 
از  گذشته  ادوار  در  انار  تاریخی  حمام های 
و  انسانی کامال تخریب شده  عوامل  سوی 
تنها  نویافته،  حمام  این  و  رفته اند  بین  از 
به  انار  شهر  در  باقی مانده  تاریخی  حمام 
شمار می آید که به دلیل مدفون بودن زیر 
خاک از تخریب های انسانی در امان مانده 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  امیدوارم  است. 
کرمان عملیات نجات بخشی این حمام 16۰ 
ساله را در دستور کار قرار دهد و از تخریب 

کند. جلوگیری  آن 
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»پیام  ما« از دیوارکشی در ساحل خلیج چابهار گزارش می دهد

دریاخواری در ُکنارک
یک صیاد اهل کنارک: معیشت 40 هزار نفر وابسته به همین نقطه ای است که دارند از بین می برند

محمدرضا فاطمی کارشناس 
اکوبیولوژی دریایی: دو شهر 
بندری منطقه چندین اسکله 
ماهیگیری دارند که به عنوان 
عامل بازدارنده از امواج عمل 

می کنند. سیالب ناشی از باران 
نیز عمدتا از شمال خلیج، وارد 
دریا می شود، به نظر می رسد  

موضوع اینجا استحصال زمین 
از پهنه جزر و مدی دریاست

صیاد اهل کنارک: من هشت 
فرزند دارم. می دانید که در 

منطقه ما همه خانواده ها 
فرزندان زیادی دارند. اما اگر 

میانگین فرزند هر خانواده 
را 4 نفر هم در نظر بگیرید 

یعنی معیشت 4۰ هزار نفر آدم 
وابسته به همین نقطه ای است 

که دارند از بین می برند

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

فرماندار کنارک: هر طرحی 
که اجرا شود عالوه بر فواید 

حتما مضراتی دارد. کسانی که 
مخالفت می کنند بیایند بگویند 
اگر فردا اتفاقی برای شهر افتاد 
مسئولیت آن را قبول می کنند  

آن وقت من هم می گویم 
شهرداری همین امروز این طرح 

را متوقف کند

|  
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م 
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  |

تشدید آتش سوزی های 
جنگلی در ایالت کالیفرنیا 
صدها نیروی آتش  نشان در کالیفرنیا در تالش 
برای مهار بزرگترین آتش سوزی جنگلی هستند 
این  است.  یافته  ایالت گسترش  این  در  که 
آتش سوزی در حالی از کنترل خارج شده که 
نیروها در مونتانا، آیداهو، هاوایی و تگزاس هم 

در حال مقابله با حریق های جنگلی اند.
جنگلی  آتش سوزی  است که  نوشته  گاردین 
ایالتی که  آتش سوزی  بزرگترین  به  کالیفرنیا 
با وقوع  تاکنون رخ داده تبدیل شده است و 
رعدوبرق، افزایش گرما و وزش باد، آتش نشانان 
روزهای  در  حریق  برای گسترده شدن  را  خود 
آینده آماده می کنند. آدرین فریمن، سخنگوی 
سرویس جنگلی ایاالت متحده، گفته است که 
آتش سوزی مک کینی در جنگل ملی کالماث 
در شمال کالیفرنیا، در نزدیکی مرز اورگان، از 
کنترل  خارج شده است و پیش بینی رعدوبرق، 

نگرانی ها را بیشتر کرده است.
آتش سوزی روز جمعه در شمال منطقه سیسکیو 
آغاز شد، در مدت دو روز به حداقل ۲۰۰۰ نفر 
وسعت  و  شد  داده  تخلیه  دستور  ساکنان  از 
آتش سوزی تا عصر یکشنبه به ۲۰۷ کیلومتر 
مربع رسید. علت این حریق که در روزهای بعد 
به تخلیه اجباری 5 هزار نفر از ساکنان انجامید، 
در دست بررسی است. مقامات محلی روز شنبه 
و پس از تخریب خانه ها و در معرض خطر قرار 
گرفتن زیرساخت ها در منطقه سیسکیو وضعیت 
این  انفجاری  رشد  کردند.  اعالم  اضطراری 
آتش سوزی جنگلی چنان بود که نیروها را ناچار 
کرد که از تالش برای کنترل آتش جنگل دست 
بردارند و به محافظت از خانه ها و زیرساخت های 
حیاتی مثل مخازن آب، خطور برق و همینطور 
کمک به تخلیه ساکنان مشغول شوند. آنها پس 
از تخلیه ساکنان، مهار آتش  را در پیش گرفته اند 
سوی  از  مهار  میزان  خبرها  آخرین  طبق  اما 
آتش نشانی صفر درصد اعالم شده است. این در 
حالی است که به گفته مقامات وزارت جنگلداری 
کالیفرنیا حریق برخالف هر آتش دیگری که 
دیده بودند رفتار کرده است. به گفته سخنگوی 
خدمات جنگلداری ایاالت متحده در حال حاضر 
نیروهای کمکی از سراسر کالیفرنیا برای کمک 
به مبارزه با آتش سوزی های منطقه فرارسیده اند. 
می دهد که  رخ  حالی  در  آتش سوزی ها  این 
موج گرمای شدید شمال غرب اقیانوس آرام 
را فراگرفته است. غرب با خشکسالی بی سابقه 
دست و پنجه نرم می کند و همزمان توفان های 
شدید، سیل های ناگهانی در چندین ایالت به 
راه انداخته است. همچنین در کنتاکی، سیالب 
ناگهانی جان دست کم ۲5 نفر را گرفته است.

به  دست  کنارک  شهرداری   1۳9۷ سال  از 
کار احداث دیواری در ساحل این شهر شد. 
دیواری که نه در خط ساحلی و پس از حفظ 
حریم 6۰ متری دریا  که درست در پهنه جز 
و مدی و با تعدی حدود 9۰ متری به بستر 
دریا اتفاق افتاد و با خاکریزی پر شد. این 
اقدام از همان اول با اعتراض مسئوالن محیط 
استان  و  شهرستان  طبیعی  منابع  و  زیست 
و حمایت سرسختانه فرماندار کنارک روبه رو 
شد. به هر تقدیر طی این مدت گارد ساحلی 
اداره کل سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچستان چندین بار عملیات اجرای دیواری 
که عمال بخشی از دریای عمان را جدا  و آن 
متوقف  را  می کند  تبدیل  بایری  زمین  به  را 
دیگر  بار  توقف  بار  سه  از  پس  حاال  کرد. 
شهرداری دست به کار احداث و خاکریزی در 
این محوطه زده است که به نظر می تواند به 
استحصال ۲۰ هکتار زمین از دریا منجر شود. 
حاال بلوچ و دوستان دیگر صیادش و گروهی 
از مردم که مخالف هستند مانده اند و دیواری 

حایل میان آنان و دریا.
شهرداری  که  است  سال  سه  به  »نزدیک 
تمصیمی گرفته است با کشیدن دیوار در بخشی 
از دریا، زمینی را با نام طرح توسعه سواحل 
یکی  است.  بلوچ  این گفته های  ایجاد کند.« 
به گفته  با  از 1۰ هزار صیاد کنارک. کسی که 
خودش با 55 سال سن ، همیشه چشمش 
برای روزی به دریابود؛ یا در آن تور پهن می کرد 

یا قالب می انداخت. و 
او شبیه یک کارشناس توسعه محلی حرف 
می زند: »این چه توسعه ای است که اجتماع 
شهرداری  متر   15۰۰ نمی گیرند؟  نظر  در  را 
هم   15۰۰ و  است  کشیده  دیوار  دریا  وسط 
انجام  را  کار  این  شیالت  است  قرار  گویی 
با سونامی  مبارزه  برای  یکی می گوید  دهد. 
پارکینگ  می گوید  یکی  آن  است.  قاچاق   و 
نفع  به  این ها  از  یک  هیچ  اما  قایق هاست. 
بین  از  را  زیست  محیط  هم  نیست  مردم 

ما.« معیشت  هم  و  می برد 

معیشت نیمی از جمعیت کنارک در خطر است
در  و صیادی  توضیح می دهد که صید  بلوچ 
این منطقه قدمتی تاریخی دارد و شغلی آبا 
و اجدادی است. »نیاکان ما امن ترین نقطه 
این منطقه را برای صیادی انتخاب کردند. اینجا 
تخم ریزی  مامن  منطقه ای که  است.  خلیج 
طالیی  ساحل  آن  به  ما  است.  ماهیان 
می گوییم. بهترین منطقه کنرک برای گشت و 
گذار است. حاال ببینید چه به روز آن آورده اند. 
شهرداری به وظایف ذاتی اش عمل نمی کند اما 
می خواهد بدون هیچ مجوزی به دریا دست 

درازی کند.«
براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان 
شیالت کشور که منطبق بر  تخمین محلی ها 
نیز هست حدود 1۰ هزار صیاد در ساحل این 
می کنند.  معاش  امرار  صید  طریق  از  منطقه 
بلوچ به یاد فرزانش می افتد.»من هشت فرزند 
دارم. می دانید که در منطقه ما همه خانواده ها 
فرزندان زیادی دارند. اما اگر میانگین فرزند 
هر خانواده را 4 نفر هم در نظر بگیرید یعنی 
همین  به  وابسته  آدم  نفر  هزار   4۰ معیشت 

نقطه ای است که دارند از بین می برند.«
این تخمین در حالی است که بنا به آخرین 
سرشماری نفوس و مسکن کشور، کنارک در 
حدود ۷6 هزار نفر جمعیت دارد. یعنی معیشت 
بیش از نیمی از اهالی به ساحل وابسته است.

دادستان شکایت را نمی پذیرد
با وجود ادعای حامیان ایجاد دیوار ۳ هزار 
متری  مبنی بر اینکه  مردم محلی حامی آن 
هستند از سال 9۷ تا کنون ۳ طومار  در شهریور  
و بهمن 14۰۰ و تیر 14۰1به امضای مردم محلی 
قضایی کشور  و  اجرایی  مسئوالن  به  خطاب 
است.  شده  امضا  رئیس جمهوری  جمله  از 
طرح  موقت  توقف  به  بار  هر  طومارهایی که 
منجر شد اما پس از چند ماه اثرش را از دست 
داد. حاال چند ماهی است رئیس فراکسیون 
این  به  پایش  هم  مجلس  زیست  محیط 
قوه  رئیس  از  نامه ای  طی  و  شده  باز  ماجرا 
قضاییه خواسته تا به موضوعی که موضوع دریا 

خواری ورود کند. سمیه رفیعی در نامه ای رو 
به حجت االسالم محسنی اژه ای در تاریخ ۲5 
»اقدام شهرداری کنارک  نوشت:  خرداد 14۰1 
مغایر با قوانین مربوطه و بدون اخذ مجوزهای 
قانونی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست 
صورت گرفته و دادستان بندر کنارک نیز از قبول 
زیست  محیط  حفاظت  اداره کل  دادخواست 

شهرستان امتناع نموده است.«
داوود میرشکار مدیرکل حفاظت محیط زیست 
سیستان و بلوچستان در گفت وگو با »پیام ما« 
ساخت و ساز غیر قانونی و بدون مجوزی که 
از سوی شهرداری اتفاق افتاده را تایید می کند 
این  به  تنها  نه  و می گوید: »مراتب مخالفت 
سازمان اعالم شد بلکه همه مراتب قانونی را 
طی کردیم با این حال شهرداری همچنان اصرار 

به انجام آن دارد.«

7 و نیم میلیارد اعتبار دیوار
شهردار کنارک هم معتقد است براساس 
مصوبه سال 9۷ دارد به ماموریت خود عمل 
می کند. گرچه شهردار این شهر با »پیام ما« 
اما اصلی ترین حامی انجام  گفت وگو نمی کند 
ما«  »پیام  به  کنارک  فرماندار  طرح،  این 
ندارد  مردمی  مخالفت  طرح  »این  می گوید: 
و مخالفان آن چند نفر هستند که ما آن ها را 
می شناسیم و می دانیم برای منافع خودشان با 

می کنند.« مخالفت  طرح 
عبدالغفور هوت ادامه می دهد: »ما اینجا باید 
به  دیوار  کنیم.  جلوگیری  بحران ها  بروز  از  
نفع مردم است و  برای مقابله با سونامی  و 
چندین  می شود.  احداث  دریایی  طوفان های 
امده که آب داخل خانه های مردم  بار پیش 
شود. به نظر من نباید اسم دیوار را برای این 
می شود  احداث  آنچه  بلکه  برد،   به کار  سازه 
داکت حافظتی است.  از طرفی با این روش 
قایق ها هم ساماندهی می شوند، از این رو همه 
صیادها از این موضوع راضی هستند. این طرح 
فقط در کنارک اجرا نمی شود بلکه در مکان های 
بسیاری به اجرا درآمده است. از ۲۲ میلیارد 
اعتباری که در سال های گذشته از محل سفر 

مقام معظم رهبری برای ساماندهی سواحل 
دلیل  به  بود  گرفته شده  نظر  در  منطقه  این 
همین کش و قوس هایی که ایجاد کردند فقط 
۷ و نیم میلیارد به این طرح تخصیص پیدا 
کرد. در حالی که کسانی که این مخالفت ها را 
می کنند جواب عدم توسعه یافتگی این منطقه 

نمی دهند.« را 
شود  اجرا  طرحی که  »هر  می کند:  اضافه  او 
عالوه بر فواید حتما مضراتی دارد. کسانی که 
مخالفت می کنند بیاید بگویند اگر فردا اتفاقی 
برای شهر افتاد مسئولیت آن را قبول می کنند  
همین  شهرداری  می گویم  هم  من  وقت  آن 

امروز این طرح را متوقف کند.«
فرماندار کنارک نیز تایید می کند که این دیوار 
در پهنه جزر و مدی دریا احداث شده و حتی 
حریم قانونی دریا در آن رعایت نشده است اما 

می گوید در این منطقه اصال آب وجود ندارد.

مرجع مجوز یک کمیته تخصصی است
توجیه  دریانوردی  و  بنادر  یک کارشناس 
محافظت از شهر در برابر سونامی  را شبیه به 
می گوید:  و  می کند  تشبیه  لطیفه ای کودکانه 
»پس باید تمام نوار ساحلی دریای عمان و 
خلیج فارس را دیوار بکشیم. با فرض اشتباه 
این  با  داکتی  وقت  آن  بیاید  سونامی   اینکه 
مشخصات قرار است از شهر حفاظت کند؟ با 
این وجود حتی برای ساخت این داکت هم 
دریا، مجوز  در  باید کمیته صدور مجوز سازه 
ساخت هر نوع سازه ای اعم از اسکله، داکت یا 

هرچیز دیگری را صادر کند.«
»در  می دهد:  ادامه  شناس  حق  هادی 
این  دارند.  حضور  دستگاه  همه  این کمیته 
سازه  یک  اصال  شود که  توجیه  باید  کمیته 
در  است  قرار  ضرورتی  چه  و  منظور  چه  به 
دریا احداث شود. معاون فنی در اداره بنادر 
و دریانوردی چابهار در حال حاضر باید جلوی 

بگیرد.« را  عملیات  این  انجام 
طیبی رئیس گارد ساحلی بنادر و دریانوردی 
ما«  »پیام  به  نیز  بلوچستان   و  سیستان 
برای  بارها  قضایی  دستور  مطابق  می گوید:» 
جلوگیری از این طرح اقدام شده است و آنچه 
در حوزه اختیارات و وظایف ما بوده انجام شده 
اطالعات  اقتضای شغلی  دلیل  به  او  است.« 

نمی دهد. دیگری 
معتقد  دریایی  اکوبیولوژی  متخصص  یک 
است که ویژگی ها و مختصات ساحل و دریا 
در کنارک از شدت امواج کم می کند و بنابراین 
نگرانی هایی منجر به اقدامات غیر کارشناسی 

شود چندان قابل درک نیست.  
دریا  عمق  اینکه  بیان  فاطمی  با  محمدرضا 
اینکه به  در ساحل کنارک کم است و برای 
است،  صیادی  مناسب  که  1۰متری  عمق 
دریا  دل  به  ۲کیلومتر  تا  یک  باید  برسید 
بروید یادآور می شود: »دو شهر بندری این 
دارند  ماهیگیری  اسکله  چندین  منطقه 
عمل  امواج  از  بازدارنده  عامل  عنوان  به  که 
عمدتا  نیز  باران  از  ناشی  سیالب  می کنند. 
به نظر  می شود.  دریا  وارد  خلیج،  شمال  از 
از  اینجا استحصال زمین  می رسد  موضوع 

دریاست.« مدی  و  جزر  پهنه 
طرح  این  تداوم  صورت  در  است  معتقد  او 
باید در انتظار تبعات آتی آن باشیم و توضیح 
می دهد: »کرانه های کم عمق ساحلی تا 5متر، 
محل زادآوری و رشد نوزادان و تجمع آبزیان 
ایام سال است. هرگونه  از  در بخشی  بزرگ 
از  و  است  اشتباه  این کرانه ها  در  دستکاری 
بین برنده تعادلی است که موجب غنای دریا 
می شود. ساخت اسکله ۳هزار متری در دل 
دریا، عالوه بر ایجاد کدورت در آب، سیستم 
هیدرولوژیک و حیات منطقه را از بین می برد 
و بر کاهش جمعیت ماهیان تاثیر می گذارد. 
ساحلی  مناطق  یکپارچه  مدیریت  طرح 
مورد تصویب  در سال1۳89   )ICZM( کشور 
شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت 
به  اجرا  و  بهره برداری  برای  سال1۳91  در  و 
 ICZM استانداران ساحلی ابالغ شد. براساس
توسعه تلفیقی سواحل جنوب کشور مصوب 
ارگان ها مجری  تمام  بنابراین  مجلس است 
این طرح مدیریتی و وزارت کشور و به دنبال 
آن سازمان شهرداری ها عضو موثر آن هستند. 
به  دست اندازی  اجازه  مدیریتی  طرح  این 
هیچ نهادی را نمی دهد. خود وزارت کشور هم 
اکنون باید از شهردار و فرماندار خود بپرسد که 

در کنارک مشغول چه کاری هستید؟«

قانون چه می گوید؟
قانون   1۰4 ماده  توسعه  سوم  برنامه  در 
به منظور  نیز   ۷9 سال  مصوب  سوم  برنامه 
جلوگیری از آلودگی بیشتر نواحی ساحلی و 
آزادسازی ساحل ها مواردی گنجانده شده اما 
باقی  خود  قوت  به  مشکل  نشدند،  اجرایی 
در  نبرد.  به جایی  راه  برنامه سوم  در  و  ماند 
برنامه چهارم توسعه و در ماده 6۳ قانون برنامه 
چهارم، این طرح پیگیری و مقرر شد تا سال 
پایانی برنامه چهارم )یعنی سال 88( حریم 6۰ 

شود. آزادسازی  ساحل  متری 

در ماده 6۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 
سال 1۳8۳ آمده که کلیه دستگاه های دولتی 
آزادسازی  به  موظف  ساحلی  اراضی  دارای 
از  نامی   هیچ  ماده  این  در  هستند.  ساحل 
امر  همین  و  نشده  ذکر  غیردولتی  نهاد های 
موجب مستثنی دانستن برخی نهاد ها از اجرای 
ماده 6۳ قانون است که پیشنهاد می شود به  
منظور ساماندهی و یکسان سازی، ماده مذکور 

نهاد های مربوط را شامل شود.
سپس آیین نامه اجرایی تبصره ماده 64 قانون 
شد که  مصوب   1۳86 مصوب  چهارم  برنامه 
برای  است  مکلف  نیرو  »وزارت  آمده  آن  در 
سامان دهی سواحل پیشنهاد الزم را تهیه کند«، 
»وزارت نیرو مکلف شده، با هدف جلوگیری از 
با همکاری وزارت  آلودگی سواحل  تخریب و 
تعیین حریم  و... معیار های  جهاد کشاورزی 
دریا را تعیین کند«، »کد تراز منفی ۲4/۷متر 
حریم  و  بستر  حد  تعیین  مبنای  خط  برای 
دریای خزر در فاصله 6۰ متر توسط وزارت نیرو 
تعریف شد و بر این اساس آزادسازی اراضی 
کار  دستور  در  تراز  این کد  براساس  ساحلی 

دولت قرار گرفت.«
سال  مصوب  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  در 
89 در بند 18۷ به حفظ حریم سواحل اشاره 
دولت  »به  شده  آورده  بند  این  در  و  شده 
احیاء  حفاظت،  منظور  به  شده  داده  اجازه 
منابع  از محیط زیست،  پایدار  بهره برداری  و 
طبیعی و تنوع زیستی اقدام کند«، »تدوین 
زیست  یکپارچه  مدیریت  برنامه  اجرای  و 
بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره برداری 
بوم های  زیست  زیستی  تنوع  از  پایدار 
قضائیه،  »قوه  شکننده کشور«،  و  حساس 
شهرداری ها  انتظامی و  نظامی و  نهاد های 
همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این 
ماده را خواهند داشت.«، »مناطق ساحلی و 
دریایی با حساسیت باالی زیست محیطی را 

می شود.« اعالم  و  شناسایی  نیز 
سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور 
و  مصوب  وزیران  هیئت  توسط   91 سال  در 
وظیفه  بوده  مقرر  سازمان  این  شد.  ابالغ 
و  مختلف  دستگاه های  بین  هماهنگ کننده 
جهت دهنده توسعه و عمران سواحل را برعهده 
دسترسی  امر  در  همچنین  و  باشد  داشته 
عموم مردم به سواحل دریا و سرمایه گذاری 
در سواحل و دریا شرایط الزم را فراهم کند. در 
واقع مقرر بود این سازمان پیگیر آزاد سازی 
حریم دریا ها  باشد. مجلس این قانون را با 
هدف جلوگیری از دریاخواری، مصوب کرد، اما 

هنوز هم خبری از تشکیل آن نیست.
سواحل  ساماندهی  جامع  دستورالعمل 
این  اساس  بر  شد.  تدوین   94 ماه  تیر  در 
دستورالعمل: »استانداران استان های ساحلی 
تمامی دستگاه های  با  همکاری  به  موظف 
اجرایی برای اجرای ساماندهی سواحل کشور 
»مشخص  عمرانی شدند«،  مباحث  مجله  از 
اثر  شدن وظایف دستگاه ها و بررسی میزان 
بخشی این اقدامات«. دولت نهم و دهم، در 
بسیاری  وعده های  بود که  دولت هایی  راس 
درباره آزادسازی دریا از دست نهاد های دولتی 
و بخش خصوصی و اختصاص آن به مردم 
داد، اما از قانون ساماندهی سواحل که در این 

نیست. خبری  هیچ  شد  تدوین  دولت 
در آبان ماه 14۰۰ هم معاون اول رئیس جمهور 
مصوبه مربوط به طرح ساماندهی گردشگری 
و  کشور  غرب  شمال  و  شمال  جنگل های 
اولویت  با  و جنوبی  زاگرس، سواحل شمالی 

ابالغ کرد. را  سواحل مکران 
اقدامات  و  اهداف، سیاست ها  این طرح،  در 
طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال 
و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی 
و جنوبی با اولویت سواحل مکران، تعیین شده 
است.  طرح ساماندهی سواحل برای آزادسازی 
خط ساحلی کشور، تدوین شده بود، در عمل 
نتیجه ای نداشته و فقط نامی از این طرح باقی 
مانده است. بر این اساس عقب نشینی 6۰ تا 
1۰۰ متری از خط سواحل فقط روی کاغذ به 

اجرا در آمده است. 
دریا حاال با یک دیوار دو تکه می شود. بلوچ 
فکر می کند انگار تیغ بگذاری و انگشت های 
شب  سیاهی  حاال  کنی.  قطع  را  آدم  یک 
عمر  خدا  از  سال   55 می شود.  دهشتناک 
ندیده  دریا که  این  در  طوفان ها  چه  گرفته، 
سیاهی  همه  این  از  خدا  وقِت  هیچ  اما 
است که  زندگی اش  است،  نترسید. کارش 
بنشیند  قایق  توی  قالب  با  صبح  تا  شب 
طمع  به  کند که  تصور  را  ماهی ای  دهان  و 
طمع  شبیه  می کند  فکر  می شود.  باز  طعمه 
زمین به دریا! فکر می کند شاید فردا دیگر 
ماهی ها نیایند. جایی ندارند که تخم بریزند! 
فردا بیاید و قایق ها نباشند، قالب ها و تورها 
نباشد. فصل بعدی صید در کار نباشد، برای 
را  ساحل  می شود  مگر  بزنند؟  آب  به  که 
آدم هایی  حاال  را کوچک کرد؟  دریا  گرفت، 
برده اند  ارث  به  را  صیادی  سال  هزاران  که 
فرقی  می بندد  را  چشم هایش  بکنند؟  چه 
به  را  جایش  دهشتناک  سیاهی  نمی کند. 
می دهد که  لجن زاری  و  فاضالب  زهم  بوی 
آن سوی دیوار در دریای خشک شده، جمع 
سرسازگاری  هم  دریا  امشب  است.  شده 
اما  شهر  چراغ های  سوسوی  پشت  ندارد. 
بچه ها هستند. قالب تکالن تکان می خورد. 
ماهی را در دریا رها می کند: این صالت فجر 
هم  من  خدا.  امان  به  برو  نیستم.  دریا  در 

چراغ ها. و  بچه ها  پی  می روم 

بلوچ قالبش را محکم نگه می دارد. دریا آرم نیست اما گویی خیال ناآرامش مثل دریا،  او 
را به اینجا کشانده. تاریک است و در شبی چنین طوفانی بعید است صیادها به آب بزند. 
سوسوی چراغ خانه های لب ساحل، »ُکَنَرک« شب را زیبا کرده است. تا نماز عشا بخوانند 
ساعت از 9 می گذرد،  آن وقت است که به اینجا می آیند. این کار هر شب صیادها در این فصل 
صید است هر چند در این طوفان کسی سراغ دریا را نمی گیرد. طعمه و قالب هم بیخود 
توی دست بلوچ معطل مانده است. با این حال، خیال ناآرام آنچه این  روزها در ساحل رخ 
می دهد او را کنار یار دیرینش کشانده ، هرچه باشد صیاد است و قایق و دریایش. به سوسو 
چراغ هایی نگاه می کند که 8 فرزندش در روشنایی یکی از آن نشسته اند. به خانه هایی که 
شهرداری مدام آن ها را فرسوده می خواند. به قایق ها نگاه می کند که بی صدا یک جا کنار هم 
جمع شد ه اند: شبیه اجتماع مردان سالمند در یک قهوه خانه. بلوچ فکر می کند: سه هزار متر 

دیوار وسط دریا می کشند که همه این چیزها از بین برود.

سرپرست مرکز ملی 
هوا و تغییر اقلیم:

وزارت راه شبکه ملی 
هشدار سیل و توفان 
را تکمیل نکرده است

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
محیط زیست با تاکید بر اینکه این سازمان به 
وظایف قانونی خود در ماده ۲ قانون هوای پاک 
قانون  این  اساس  بر  است، گفت:  عمل کرده 
وزارت راه و شهرسازی مکلف به تکمیل شبکه 
ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل، 
توفان و گرد و غبار است اما تاکنون موفق به 
این کار نشده است. به گزارش سازمان حفاظت 
بر  افزود:  داریوش  گل علیزاده  زیست،  محیط 
اساس ماده ۲6 قانون هوای پاک مصوب سال 
1۳96، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان 
محیط زیست مکلف است در مدت دو سال 
ابالغ این قانون، شبکه ملی هشدار و  از  پس 
پیش آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار 
را تکمیل کند. سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم تصریح کرد: مستندات نشان می دهد که 
این شبکه بر اساس اهداف پیش بینی شده در 
قانون تکمیل نشده و دارای نقایص زیادی است. 
البته در پیش بینی های مربوط به رخداد طوفان 
خوب  نسبتا  خوزستان  استان  در  غبار  و  گرد 
عمل کرده است اما در مورد شبکه پیش آگاهی 
سیل چندان تکمیل نشده و هنوز ناقص است 
و  نیاز به تامین اعتبارات الزم دارد تا شبکه مورد 
نظر تکمیل شود که متاسفانه این مهم انجام 
نشده است. بنابراین در گزارشی که به سازمان 
بازرسی دادیم آن را جزو تکالیف ناتمام اعالم 
ادامه داد: در حوادث اخیر،  کردیم. گل علیزاده 
سازمان هواشناسی به موقع هشدار داده بود اما 
بحث اصلی این است که توزیع زمانی و مکانی 
بارش ها در اثر تغییر اقلیم، تغییر کرده است و با 
توجه به اثرپذیری زیاد کشور، ما باید خود را با 
تغییرات اقلیمی سازگار کنیم تا آسیب و خسارت 
کمتری از چنین حوادثی به کشور تحمیل شود 
که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. او با اشاره 
به تاثیرپذیری باالی ایران از تغییر اقلیم عنوان 
با  زیست  در سازمان حفاظت محیط  ما  کرد: 
همکاری تمام سازمان ها و نهادهای ذیربط در 
حال تهیه طرح سازگاری با اثرات تغییر اقلیم 
هستیم که به تصویب هیات دولت خواهد رسید. 
چنانچه این طرح تصویب و ابالغ شود، تمام 
اقداماتی که در حوزه سیاستگذاری، قانونگذاری، 
ها صورت  پروژه  اجرای  و  طراحی  شهرسازی، 
می گیرند باید خود را با این طرح به عنوان سند 

باالدستی منطبق کنند.
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1ادامه از صفحۀ

علوم اجتماعی و اهمیت 
مسئله مندسازی محیط زیستی

حال این سوال مطرح است که نقش تشکل های 
در  متخصصان  و  دانشگاهیان  محیط زیستی، 
فرایند سیاستگذاری محیط زیستی کشورمان  

چگونه است؟
وجه  چند  از  و  پیچیده  سوال  این  به  پاسخ 
ظرفیت های  منظر  از  است.  تامل  قابل 
مشارکت  برای  پایینی  حداقل های  ساختاری 
عرصه  در  محیط زیستی  تشکل های  نهادمند 
سیاستگذاری به شکل شورای مشورتی  وجود 
دارد. ساختار نظام سیاستگذاری محیط زیست 
در ایران به شکلی است که ذینفعان خارج از 
دولت کمترین سهم را در رای دهی  دارند. در 
خوشبینانه ترین حالت نقش مشورتی و ناظر 
جلسات را بر عهده دارند. لیکن این حداقل ها 
بزنگاه های  در  هوشمندانه  و  درستی  به  نیز 
تصمیم سازی به کار گرفته نمی شود. مثال خود 
در  تواند  می  اجتماعی که  تشکل های  قانون 
مفاد  و  مفاهیم  در  اصالحات  برخی  صورت 
فعالیت  و  چان زنی  ظرفیت  آن،  بندهای  و 
تشکل ها را باال ببرد؛ کمتر موضوع بررسی و توجه 
است. این در حالی است که یکی از ظرفیت -
های زیربنایی برای باال بردن اینرسی فعالیت و 
اثربخشی تشکل ها، تنیده در همین قانون است. 
به عبارتی، از یک سو ساختار سیاستگذاری کشور 
حداقل های مشارکت جامعه مدنی  دارا است و 
از جانب دیگر، فعاالن، دغدغه مندان تشکل های 
مدنی به طور عام و محیط زیست و متخصصان 
هیات های  در  تخصصی  طور  به  دانشگاهی 
برای  چانه زنی  وارد  سیاستگذاران  با  مشورتی 
ایجاد فرصت های بیشتر نشده اند. اگر نگاهی 
اروپا  اتحادیه  محیط زیستی  بخش نامه  های  به 
داشته باشیم این مهم تایید می شود که  دستور 
به  واکنشی  اول  درجه  در  دولت ها  این  کار  
مدنی  فعاالن  و  دغدغه مندان  کوشش جمعی 
محیط زیست بوده است.  در کنار این چالش، 
تشکل های محیط زیستی در ایران به حد کافی 
حمایت  تخصصی و علمی را در کنار خود ندارند. 
متخصصان علوم و به ویژه علوم اجتماعی یکی از 
گروه های مشاور تخصصی هستند که می توانند 
به تشکل  های محیط زیستی خوراک فکری در 
آنجا  البته مساله  ارائه دهند.  میدان سیاستی 
بغرنج تر می شود که اصحاب علوم اجتماعی  در  
مسئله مند سازی اجتماعی محیط زیست نسبت 
یافته های  نمونه  عنوان  به  عقب اند.  جامعه  به 
حاصل از بررسی ۳۰ فصلنامه علمی و پژوهشی 
در حوزه علوم اجتماعی نشان داد که کمتر از ۲ 
درصد مقاالت همه شماره ها به طرح مسائل 
داده شد.   اختصاص  زیست  محیط  اجتماعی 
در واقع خالیی تاریخی از این حیث وجود دارد 
که نیازمند اهتمام دانشگاهیان علوم اجتماعی 
پایان نامه های  تعداد  درباره  یافته  این  است.  
علوم اجتماعی با موضوع محیط زیست هم صدق 
می کند. امیدواری به بهبود وضعیت محیط زیست 
ایران، نیازمند تالش همه ذینفعان است و در این 
میان سهم مسئولیت تشکل های محیط زیستی 
باالتر  دانشگاهی  و صاحبنظران  و متخصصان 
است. اشکال تاثیرگذاری و ایفای نقش برای 
بهبود وضعیت مسائل محیط زیست متنوع است 
اما با تاکید بر اهمیت فرایند سیاستگذاری و 
آگاهانه  است ساز وکارهای  الزم  سیاست ورزی، 
و علمی برای چانه زنی در عرصه سیاستگذاری 
توسط این دو بازوی مهم جامعه مدنی شناخته 
و تقویت شود. از این رو تغییر و اصالح قوانین به 
نفع پایدار سرزمین و ترجیح آینده سرزمین بر 

منافع کوتاه مدت دولت ها ممکن می شود. 

فعاالن سازمان های مردم نهاد در نشستی طرح مجلس برای تشکل های اجتماعی را نقد کردند

طرح دولتی سازی نهادهای مدنی
کارشناسان معتقدند تصویب این قانون در نهایت منجر به افزایش نقش نظارتی دولت و سایر نهادها 
و محدود کردن فعالیت تشکل های مردمی می شود

احمد قویدل: مهمترین نقدی 
که به پیش نویس قانون مورد 
بحث ما وارد است اینکه ، با 
دیدگاه ایجاد مشارکت بیشتر و 
توسعه اجتماعی کشور نگاشته 
نشده است بلکه با تفکر ایجاد 
محدودیت در مشارکت نوشته 
شده است

پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تهیه، تدوین و در تیر گذشته منتشر شد. گرچه این 
طرح هنوز در جلسات علنی مجلس بررسی نشده اما انتقادهای زیادی به همراه داشته است. دایره این انتقادها از ناهمخوانی ذات این 
طرح با روح مشارکت مردمی در حکمرانی دولت آغاز و تا زیر سوال بردن ماهیت تشکل های مردمی و افزایش نقش نظارتی دولت بر 
عملکرد این نهادهای اجتماعی بسط پیدا کرده است. »مدرسه روزنامه نگاری کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان« در نشستی آنالین 
و با حضور مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران، یکی از اعضای هیات موسس انجمن کوهنوردی ایران و یک وکیل دادگستری ابعاد 

گوناگون این پیش نویس را بررسی کرده است. 
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 تجدید مناقصه پسوجان 
آگهی تجدید مناقصه عمومی

برآورد  مبلغ   %5 مناقصه  در  شرکت  سپرده   -1
اولیه که بایستی به صورت واریز به حساب سپرده 
0108668245002 بانک ملی به حساب دهیاری 
ارائه  معتبر  بانکی  نامه  ضمانت  صورت  به  یا  و 

گردد.
تا تاریخ 1401/05/14  2- دریافت اسناد مناقصه 

پاریز )دفتر فنی( می باشد. از محل بخشداری 
اداری  وقت  پایان  تا  پاکات  تحویل  مهلت   -3

می باشد.  1401/05/20
 1401/05/22 مورخ  پاکات  بازگشایی  تاریخ   -4

باشد. می  صبح   10 ساعت 
ریال   5.013.20.952 مبلغ  اولیه  برآورد   -5

. شد دهیاری پسوجانمی با

شرایط مناقصه :  

نوبت دوم

دهیاری پسوجان در نظر دارد احداث پارک روستای پسوجان بخش پاریز را به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
پروژه سیستم نظارت تصویری در تعدادی از شعب سطح استان کرمان

اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه دو مرحله ای عمومی تامین کاال و مصالح، نصب و راه اندازی و 
آموزش و اجرای شبکه زیر ساخت و تامین لوازم یدکی و نگهداری و پشتیبانی و گارانتی و خدمات پس از فروش سیستم نظارت تصویری با دوربین های مدار بسته به شماره 

2001004185000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  برگزار نماید.

از برگزاری ارزیابی کیفی و ارسال  اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس 
دعوتنامه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد.
1401 /05 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: از تاریخ 10/

1401 /05 مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:  ساعت 10 صبح 24/
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح  1401/06/09

شماره تماس: 03432234763
اداره امور شعب  استان کرمان

آگهی تاسیس شرکت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

 شناسه آگهی 13۵9062

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیهان گستر باقران درتاریخ 
ملی 14۰11۲5۰4۲۰  به شناسه  ثبت 68۳۳  به شماره   14۰1/۰۳/۲5
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیتهای معماری 
و عمرانی شامل طراحی، محاسبه، نظارت، نقشه کشی ، و اجرای انواع 
سازه های آبی، خاکی از قبیل سد شبکه کانالهای آبی، پل ـ راه ـ راه 
آهنـ  فرودگاهـ  اسکلهـ  مدرسهـ  تونلـ  برج و انواع سازه های بتنی 
ـ فلزی و سازه های فضایی. ابنیه سبک و سنگین ، مصالح بنایی ـ 
سازه های پیش ساخته و سازه های نوین و همچنین طراحی و اجرای 
تاسیسات مربوطه. نقشه برداریـ  تهیه نقشه های توپوگرافی و نقشه 
برداری های زیرزمینی ـ تونل ـ راه و طراحی و اجرای فضای سبز. 
محوطه سازی باغشهرهاـ  محیط زیست و مدیریت پسماند.زیباسازی 
پیاده رو ها ، مکانهای اقامتی و تفریحی، پارکها و میدان ها، تسطیح 
اراضی، گود برداری و تاسیسات بندری و صنعتی . انجام امور مربوط 
به طراحی و محاسبه و اجرای راه. تزریق سیمان ، شمع کوبی، شمع 
ریزی سدهای خاکی و بتنی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها 
، تجهیز و ساخت و نصب و راه اندازی تصفیه خانه های آب و فاضالب 
شهری، جدول بندی و آسفالت خیابان ها و معابر، سنگ کاری ، دیوار 
چینی، زیرسازی و پیاده روسازی معابر، برق کشی صنعتی و خانگی، 
خطوط برق رسانی. اب رسانی. گاز رسانی.خطوط تلفن. شبکه های 
خورشیدی. مشاوره و طراحی، اجرا ، نظارت بر اجرای دکوراسیون و 
معماری داخلی اماکن بازسازی و نوسازی منازل و اماکن، تولید و 
سقف کاذب، کلیه  دیوارپوش، کفپوش،  دیواری،  انواع کاغذ  نصب 
فعالیت و امور اجرایی و پیمانکاری ، شرکت در مناقصات و مزایده های 
کلیه سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی، خارجی و 
داخلی. انجام کلیه امور صادرات و واردات مجاز مطابق با موضوع شرکت 

تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور و همچنین اخذ 
نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی. خرید و فروش سهام شرکت 
مطابق با قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
، بخش  بیرجند  ، شهرستان  استان خراسان جنوبی   : اصلی  مرکز 
مرکزی، شهر بیرجند، محله محله عقیل )پی بو( ، کوچه شهید زنگویی 
1، کوچه )فرعی شهیدزنگویی( ، پالک 1۲۳ ، طبقه همکف کدپستی 
9۷15855۳11 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سمیه خزاعی 
آقای  الشرکه  به شماره ملی ۰6519۲۷۰8۰ دارنده 1۰۰۰۰۰ ریال سهم 
حسن محمدی بیژائم به شماره ملی ۰65۲895549 دارنده 9۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سمیه خزاعی به شماره ملی 
۰6519۲۷۰8۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای حسن محمدی بیژائم به شماره ملی ۰65۲895549 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

بحران کم آبی را جدی بگیریم

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند كمپانی خودروی 
پژو    سیستم  تاكسی  سواری 
ROA مدل 1388 به شماره موتور 
شاسی   شماره  و   11688011145

NAAB31AA99H085690 به 
شماره پالك 79ایران314ت21 
گروسی  عباس  آقای  نام  به 
درجه  از  و  گردیده  مفقود 
می باشد. ساقط   اعتبار 

ن
وی

قز

شده  مطرح  اخیرا  که  مشکالتی  از  یکی 
تشکل هاست.  پیش نویس  مسئله  است 
وجود قوانین دست وپاگیر یکی از مشکالت 
مسئوالن  است.  پیش نویس  این  اساسی 
نگران این هستند که در سازمان های مردم 
نهاد تخلفی صورت بگیرد، در واقع دخالت 
سازمان های مردم نهاد در حکمرانی نگرانی 
نهادهای  درحالی که  است  مسئوالن  اصلی 
کشور  حکمرانی  در  نیست  قرار  مردمی 
سازمان  یک  مثال  عنوان  به  مداخله کنند. 
مردم نهاد، اقدامی علیه امنیت ملی انجام 
با  سازمان ها  و  وزارتخانه ها  است،  داده 
نتیجه  در  می کنند.    برخورد   اشخاص  این 
قانونی  نظارت  کمبود  ما  گفت   می توان 
دولتی ها  بین  نادرستی که   تفکر  نداریم. 
این  است   رایج  مردم   و  قانون گذارها  و 
قانونی  بی  از  بهتر  بد  قانون  یک  است که 
از  بدتر  بسیار  بد  قانون  یک  اتفاقا  است. 
از  و  انسان  ما  همه  است.  قانون  نداشتن 
قبل  بهره مند هستیم.  منطق  و  تفکر  عقل، 

خود  خرد  با  انسان  قانون   شکل گیری  از 
است،  می کرده  تصمیم گیری  و  زندگی 
یعنی ما به طور غریزی اعمال شر را ناپسند 
دوری  آنها  از  می کنیم  سعی  و  می دانیم 
اموال  به  دست درازی  مثال  برای  کنیم. 
دیگران، تجاوز به خانمان دیگری و کشتن 
دیگران را بد می دانیم. این موضوع نیازی 
به قانون ندارد بلکه در غریزه انسان نهادینه 
است  سال  صد  ایران  در  است.   شده 
انجام  آن  امروزی  معنای  به  قانون گذاری 
می شود. اما هنوز در اجرای قوانین مشکل 
داریم. یعنی از طریق مجلس شورای ملی 
انواع قانون ها وضع شد  و شورای اسالمی 

است. نشده  اجرا  آن  درصد   9۰ که 
 ۳۰ تقریبا  محیط زیست  از  حفاظت  قانون 
تفسیر  به  اجرایی که  آیین نامه  دارد،  ماده 
حدود  پیش نویس  این  در  است  پرداخته 
طوالنی  بسیار  کدام  هر  که  دارد  ماده   6۰
قانون  با  پیش نویس  شکل  حتی  است. 
برای  پیش نویس  این  در  ندارد.  همخوانی 

کار  می خواهد  که  نهاد  مردم  تشکل  یک 
دواطلبانه ای انجام دهد که معموال کارش در 
باید  محیط جامعه است  قید می شود که 
در یک دفتر اداری  مستقر شود. در بحران 
دولتی  غیر  سازمان  یک  فعلی  اقتصادی 
می تواند دفتری بخرد تا هر شش ماه یک 
آنقدر  بازرسی کنند؟  آن  از  بیاید  کسی  بار 
فساد در سازمان های دولتی وجود دارد که 
تبدیل می شود. النه فساد  به  نظارت   این 

حل  برای  مناسب  راه حل های  از  یکی 
را  مردم  که   است  این  مشکالت  این 
قوانین  این  و  کنیم  برکارهایشان  ناظر 
فضای  یک  در  برداریم  را  دست وپا گیر 
روی  خودشان  مردم  اجتماعی  سالم 
نتیجه  در  باشند.  داشته  کنترل  همدیگر 
باطل  پیش نویس  این  من   عقیده  به 
باید  او  شود.  گذاشته  باید کنار  و   است 
بار دیگر نوشته شود و  پیش نویس  یک 
به  منجر  فقط  شود  قانون  به  تبدیل  اگر 

می شود. قانون گریزی 

| عباس محمدی |

| فعال محیط  زیست 
و عضو هیات موسس کوهنوردی ایران | این پیش نویس باطل است

 در درجه اول یکی از راه های اساسی 
مشارکت  یک  خوب  حکمرانی  یک 
مردم  مشارکت  که  است  عمومی 
تصمیم سازی  و  تصمیم گیری  در 
من  لذا  است.  رکن هایش  از  یکی 
در  مردم  مشارکت  به  اعتراضی 
مشارکت،  این  ندارم  تصمیم گیری 
غیرمستقیم  حمکرانی  در  مشارکت 
است که اساسا در استراتژی هایمان 
در  که  تفکری  میزان  در  نه  هست 
شده  پیش بینی  اساس نامه ها 
است. ما نباید فریب این را بخوریم 
بی قانونی  از  بهتر  بد  قانون  که 
قانون  تصویب  دنبال  باید  ما  است. 
باعث  شعارها  این  باشیم.  خوب 
تصویب  برای  افراد  بی انگیزگی 

قانون  درست و منطقی می   شود.
پیش نویس  به  که  نقدی  مهمترین 
است  وارد  ما  بحث  مورد  قانون 
مشارکت  ایجاد  دیدگاه  با  اینکه ، 
کشور  اجتماعی  توسعه  و  بیشتر 
تفکر  با  بلکه  است  نشده  نگاشته 
ایجاد محدودیت در مشارکت نوشته 
این   اینکه  برای  من  است.  شده 
قانون را با شکل ارائه بدم  از شکل 
زیرا  کردم  استفاده  وارونه ای  قیف 
دشوار  به شدت  حوزه  این  به  ورود 
فصل  در   قانون  این  است.   شده 
برای  را  تکالیفی  و  حقوق  سوم   

پیش بینی  نهاد  مردم  سازمان های 
است  ممکن  که  است   کرده 
باشد  اجتماعی  توسعه  با  همسو 
امکان  نهاد  مردم  تشکل های  اما 
حقیقت  در  ندارند.  را  آن  اجرای 
نوشتند  را  قانون  این  که  کسانی 
نادیده  را  کشور  وزارت  تولی گری 
گرفته و آسیب شناسی نکرده اند. در 
ما   می توان گفت  قانون  این  کلیات 
تجارت  قانون  سایه  در  سال هاست 
مثل  مفاهیمی   می کنیم  زندگی 
تعاریف  عمومی   مجمع  مدیرعامل، 
با  قانون  این  مرز  دارند  معینی 
نیست.  مشخص  تجارت  قانون 
ایده ای  اگر  است  این  بر  اعتقادم 
قانون  یک  نوشتن  ایجاد  بر  مبنی 
نهاد  مردم  سازمان های  برای  جدید 
تجارت  قانون  در  مفاهیم  باید  است 
آن  در  که  مواردی  تا  شود  تحلیف 
قانون  به  است  پیش بینی  نشده 

تجارت ارجاع دهد. 
باید  قانون  این  از دیدگاه من کلیت 
بازگردانده  پژوهش ها  مرکز  به  به 
قرار  بررسی  مورد  مجدد  و  شده 
مواد  نتوانستند  اساسا  چون  بگیرد 
کنند.  تنیده  درهم  را  قانون  این 
از  قانون  این  مختلف  بخش های 
نیاز  قانون  این  است.  هم گسیخته 

بازنویسی مجدد دارد. به 

عنوان  تحت  داریم  آیین نامه ای 
سال  ابتدا  نهاد که  مردم  تشکل های 
تصویب  به   95 سال  بعد  و   84
هم  آیین نامه  این  است.  رسیده 
هم  و  دارد  خوب   و  مناسب  مواد 
اما  است  وارد  آن  به  نقدهایی 
آیین نامه بسیار جامعی است. سوال 
به  نیازی  چه  است که  این  اساسی 
تدوین و تصویب قانون جدید است؟  
تفاسیر  به  نیاز  سوال  این  به  پاسخ 
در  که  اتفاق هایی  بررسی  فرامتنی ، 
با  برخوردهایی  و  است  وقوع  حال 
فعاالن اجتماعی در حال انجام است 
این  پیش نویس  تهیه  واقع  در  دارد. 
تحقق  برقراری  جز  چیزی  قانون 
و  امنیتی  دستگاه های  منویات 
جای  در  اینکه   نیست . کما  نظارتی 
را  نقش گسترده ای  قانون  این  جای 
برای نهادهای امنیتی اطالعاتی قائل 
تشکل  می رسد  نظر  به  بعید  شدند. 
مردم نهادی باشد که بتواند شرایطی 
را  شده  قید  پیش نویس  این  د ر  که 
ماده یک  در  نمونه  برای  کنند.  احراز 
نهاد،  مردم  تشکل های  آیین نامه 
زمینه فعالیت یک نهاد غیر دولتی در 

سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  زمینه 
قلمداد شده است در حالی که چیزی 

را در این پیش نویس نمی بینیم.
شده  قید  دو  ماده  چهار  تبصره  در 
اصالح  و  نقد  در  نمی توانند  تشکل ها 
کنند.  نظر  اظهار  سیاسی  مشارکت 
مسائل  از  بسیاری  که  حالی  در 
تصمیماتی  به  متصل  اجتماعی  
می گیرند.  سیاستمداران  که  است 
غیردولتی  تشکل های  باشد  قرار  اگر 
و  ناقد  عنوان  به  سیاسی  فرایند  در 
می تواند  چطور  نباشند  دخیل  مصلح 
آسیب های اجتماعی را مرتفع کنند؟
است که  شده  قید  پیش نویس  در   
نیروی  توسط  اعضا  صالحیت  احراز 
اطالعاتی  نهادهای  و  انتظامی 
مجوز  تشکل  یک  به  تا  بیفتد  اتفاق 
چنین  به  می توان  آیا  داد.  فعالیت 
داد؟ گویی  نهاد  مردم  عنوان  نهادی 
است  که  این  به دنبال  قانون   این 
نیروی  یک  نهاد  مردم  سازمان 
اداره  یک  شبیه  چیزی  یا  اجرایی  
باشد که  زیر نظر دولت دارد فعالیت 
می کند و کمک می کند  فعالیت های 

تسهیل شود.  دولت 

|  احمد قویدل  |

| مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران |

|  رضا شفاخواه  |

| کنشگر اجتماعیوکیل پایه یک دادگستری |

پیش نویس دوباره بررسی شود

تشکل ها دولتی می شوند



پیامک شما را دربـاره 
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کرمان

سخنگوی ستاد مدیریت بحران مجتمع مس سرچشمه 
در  رفسنجان  سرچشمه  مس  مجتمع  رفسنجان گفت: 
با  شماییم«  همراه  بحران ها  »در  شعار  به  عمل  راستای 
به  امدادی  تجهیزات  و  انسانی  نیروی  ملزومات،  ارسال 

شتافت. رفسنجان  شهرستان  سیل زدگان  یاری 
به گزارش روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، 
روح هللا ابوالهادی اظهار کرد: از نخستین ساعات وقوع سیل 
در شهرستان رفسنجان مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 
با تشکیل جلسۀ ستاد مدیریت بحران و هماهنگی با هالل 
احمر، فرمانداری و سایر دستگاه های ذی ربط به مدیریت 

بحران و مقابله با اثرات آن مشغول شد.
تجهیزات  و  ماشین آالت  دستگاه  ده  چند  اعزام  از  وی 
خودرویی به رفسنجان برای کمک به سیل زدگان خبر داد 
 14 تاکنون  رفسنجان  سرچشمه  مجتمع مس  افزود:  و 
دستگاه لودر، چهار دستگاه بولدوزر، 14 دستگاه کامیون، 
مکنده  دستگاه  دو  تریلر،  پنج  جرثقیل،  دستگاه  پنج 
صنعتی، هفت دستگاه بیل مکانیکی، ۲۲ دستگاه وانت 
برای  دستگاه کمرشکن  سه  و  آب  تانکر  پیکاب، هشت 
امدادرسانی به سیل زدگان به رفسنجان اعزام کرده است.

به گفتۀ وی، همچنین دو دستگاه دیزل ژنراتور و تعدادی 
پمپ آب برای کمک به سیل زدگان به رفسنجان ارسال و در 
طول این مدت به صورت روزانه چندین هزار آب معدنی در 

این شهرستان توزیع شده است.
روابط عمومی  مدیر  و  بحران  مدیریت  ستاد  سخنگوی 

رفسنجان  مجتمع مس سرچشمه  اجتماعی  خدمات  و 
سیل  در  مجتمع  درمان  و  بهداشت  امور  اقدامات  به 
اخیر رفسنجان اشاره و عنوان کرد: اتوبوس آمبوالنس و 
در  مجتمع  درمان  و  بهداشت  امور  آفرود  آمبوالنس های 
فرمانداری رفسنجان مستقر شده است تا در صورت نیاز به 

کند. خدمت رسانی  رفسنجان  مردم 
آشامیدنی  آب  این که  به  توجه  با  داد:  ادامه  ابوالهادی 
رفسنجان ساعاتی با مشکل مواجه بود، دو مخزن ۲۰ هزار 
لیتری و یک مخزن 1۰ هزار لیتری برای ذخیره آب در 
تا  بیمارستان علی ابن ابی طالب)ع( رفسنجان تجهیز شد 

با مشکل مواجه نشوند. این بیمارستان  بیماران 
بیمارستان  نیاز  مورد  اقالم  همچنین  کرد:  بیان  وی 
با  مدت  این  طول  در  رفسنجان  علی ابن ابی طالب)ع( 
این  اختیار  در  مجتمع  درمان  و  بهداشت  امور  همراهی 

گرفت. قرار  بیمارستان 
 سخنگوی ستاد مدیریت بحران مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان ادامه داد: وضعیت سد رسوب گیر سرچشمه نیز 

بررسی و پایش شد که مورد خاصی مشاهده نشد.
به  آب  تخلیه  پمپ های  ارسال  از  همچنین  ابوالهادی 
روان آب ها خبر  به تخلیه سریع تر  برای کمک  رفسنجان 
داد و گفت: امور آب و بازیافت مجتمع مس سرچشمه 
تخلیه  و  رفسنجان  به سیل زدگان  برای کمک  رفسنجان 
سریع تر روان آب ها در سطح شهر و روستاهای رفسنجان، 

ارسال کرد. رفسنجان  به  تخلیه  پمپ  چندین دستگاه 

مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 
کنار سیل زدگان رفسنجان است

 مسئول واحد مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از 
عدم دسترسی به آب آشامیدنی ایمن و سالم و سیستم نامناسب جمع آوری 

فاضالب به عنوان عامل اصلی بروز بیماری وبا نام برد.
پزشکی سمنان  علوم  دانشگاه  بیماری های  با  مبارزه  واحد  محمدی مسئول 
1۰ مردادماه در وبینار آموزشی مقابله با بیماری ها اظهار کرد: وبا یک عفونت 

اسهالی حاد است که توسط باکتری ویبریو کلرا ایجاد می شود.
او ادامه داد: این بیماری اغلب به دنبال خوردن آب یا مواد غذایی آلوده به 
باکتری ویبریوکلرا ایجاد شده و عموما با دسترسی ناکافی به آب آشامیدنی 
یک  وبا  واقع،  در  دارد.  ارتباط  فاضالب  جمع آوری  مناسب  سیستم  و  ایمن 
بیماری اسهالی واگیر و عامل آن نوعی باکتری بنام »ویبریوکلرا« است، محل 
زندگی این باکتری آب استو به همین دلیل انسان از راه آشامیدن آب های 
آلوده به این میکروب، مبتال و در ادامه خود نیز عامل انتشار بیماری می شود.

عنوان  به  آشامیدنی  آب  آلودگی  از  پیشگیری  از  سالمت  کارشناس  این 
اصلی ترین راهکار کنترل این بیماری نام برد و تصریح کرد: بیماری وبا هنوز 
هم در دنیا یک تهدید جدی برای سالمت عمومی جامعه محسوب می شود.

تومان  میلیارد   95۰ تصویب  از  مرکزی  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل   
آبرسانی  طرح  سه  تکمیل  برای  استان،  به  جمهور  رییس  سفر  در  اعتبار 

داد.  خبر  استان 
سفر  دستاوردهای  خصوص  در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  آمره ای  اله  عزت 
رییس جمهور به استان، اظهار کرد: در این سفر کمبود آب زیرزمینی برای 
بخش های مختلف از جمله صنعت استان، عدم استقبال صنایع از استفاده 
از پساب تصفیه خانه های فاضالب و جایگزینی با منابع آب در اختیار، کمبود 
به  و  کافی  اعتبار  تخصیص  عدم  و  استان  روستاهای  برخی  در  آب شرب 
موقع جهت تکمیل طرح های اجرایی از جمله طرح های آبرسانی، به عنوان 

چالش حوزه تامین آب در استان مطرح شد.
وی تکمیل طرح آبرسانی به شهر ساوه از خط انتقال سد کوچری با اعتبار 
5۰۰ میلیارد تومان، تکمیل طرح آبرسانی به شهر تفرش از چشمه هفتیان 
با اعتبار ۳5۰ میلیارد تومان و تکمیل پروژه رینگ جنوبی طرح آبرسانی به 
شهر اراک از سد کمال صالح با اعتبار 1۰۰ میلیارد تومان را از مصوبات این 

سفر عنوان کرد.

محمد توکلی- مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان قم با اشاره به جایگاه هنرمندان 
در بین مردم گفت: هنرمندان می توانند نقش بسزایی در فرهنگ سازی مصرف بهینۀ 

آب و صرفه جویی در جامعه ایفا کنند.
پنجاه وششمین محفل طنز قمپز با موضوع ویژه بحران آب با حضور مدیرعامل، 
معاونین، کارکنان شرکت آب و فاضالب استان و طنزپردازانی از شهرهای قم، شیراز 
و یزد برگزار شد.مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان قم در این مراسم با بیان 
اینکه استان قم به لحاظ شرایط اقلیمی در موقعیت گرم و خشک جغرافیایی گرفته 
است، بیان کرد: موضوع تأمین آب به عنوان یکی از دغدغه های دائمی و همیشگی 
در این استان مطرح بوده است.وی با اشاره بر اینکه رشد جمعیت نیاز آبی شهر را 
افزایش داده است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس و باالجبار بخشی از نیاز آبی قم 
از فاصله ای در حدود ۳۰۰ کیلومتر تأمین می شود که قاعدتًا هزینه های زیادی را برای 
سیستم ایجاد می کند.مهندس حسن بختیاری با تأکید بر اهمیت صرفه جویی و 
مدیریت مصرف در بخش های مختلف یادآور شد: در صورت عدم همکاری مردم قطعًا 
با چالش های بیشتری روبه رو خواهیم بود و دغدغه های تأمین آب به عنوان یکی از 

مسائل اساسی، ما را از مباحث توسعه ای بازخواهد داشت.

نبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم
 عامل اصلی شیوع وبا

اعتبار 950 میلیاردی برای تکمیل 
سه طرح آبرسانی در استان مرکزی

هنرمندان نقش مؤثری در فرهنگ سازی
 مصرف آب در جامعه دارند

| سمنان  | | مرکزی  | | قم  |

برگزاری همایش 
تولید دانش بنیان در بهار 
همدان - همایش تولید دانش بنیان با رعایت 
از  جمعی  حضور  با  گندم  کشت  فنی  نکات 
گندمکاران و روحانیون فعال در ستاد زکات به 
همت ستاد زکات کمیته امداد و جهاد کشاورزی 
شهرستان بهار برگزار شد. محمد کریم قادری، 
همایش  این  در  جهاد کشاورزی  فنی  معاون 
مهمترین  عنوان  به  گندم  کشت  کرد:  اظهار 
محصول بخش کشاورزی و بعنوان تامین غذای 
مردم است و ضمن توصیه و تاکید به مسائل 
عنوان  به  تولید  افزایش  اسالمی،  و  اعتقادی 
وظیفه کشاورزان با ارائه توصیه ها و برنامه های 
افتاده  اتفاق  پشتیبانی ها  و  و حمایت  اجرایی 
امور  مسئول  دهقان،  حجت االسالم  است. 
سازمان  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزۀ  فرهنگی 
جهادکشاورزی استان همدان، در این همایش 
در جان گندم کاران گفت: محصول به دست آمده 
برای کشاورز  خداوند  عنایت  و  لطف  کشاورز 
است و حقی به عنوان زکات خداوند تبارک و 
تعالی در مال کشاورزان برای فقرای جامعه قرار 
داده است و زکات مایۀ برکت است، مالی که 
استفاده  صحیح  راه  در  شود  پرداخته  زکاتش 
می شود و برکتش بیشتر می شود.روح اله نباتی، 
واجبات  از  زکات  موضوع  گفت:  بهار  فرماندار 
مالی دینی است، عالوه بر اینکه بخش عمده ای 
از طرح های عمرانی در مناطق محروم از محل 
زکات پرداختی هزینه می شود، همچنین باعث 
همایش  در  می شود.او  زندگی  در  مال  برکت 
زکات شهرستان بهار با تأکید بر اهمیت زکات 
بیان کرد: موضوع زکات از واجبات مالی دینی 
از  عمده ای  بخش  اینکه  بر  عالوه  می باشد، 
محل  از  محروم  مناطق  در  عمرانی  طرح های 
زکات پرداختی هزینه می شود، همچنین باعث 

زندگی می شود. در  مال  برکت 

واقعۀ بزرگ عاشورا 
سرشار از درس ها 
و عبرت ها است 

مؤمنی، گلستان - به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، محمد رعیت 
ضمن دعوت از جامعه بزرگ فرهنگ، هنر، رسانه 
و قرآنیان استان گلستان و آحاد جامعه از فرصت 
واالی  ارزش های  بی کران  دریای  از  بهره مندی 
عاشورا  محرم، گفت:  ماه  در  حسینی  عاشورای 
مسیر راه زندگی تمام بشریت بوده و نه تنها برای 
انسان های  و  ادیان  سایر  برای  بلکه  مسلمانان 
برابر  در  نجات بخش  الگویی  نیز  آزادی خواه 
بدعت ها، استبداد و ظالمان است.محمد رعیت 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، ضمن 
عرض تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و 
ساالر شهیدان امام حسین )ع( و یاران باوفایش، 
در  باید  عاشورا  فرهنگ  متعالی  اهداف  گفت: 
واقعۀ  افزود:  شود.وی  تبیین  به درستی  جامعه 
بزرگ عاشورا سرشار از درس ها و عبرت ها است و 
یکی از مصادیق عبرت گیری از عاشورا، این است 
که نگذاریم در گام دوم انقالب اسالمی، روح و 
اصالت و اهداف انقالب اسالمی در جامعه و جهان 
کم رنگ و منزوی شود.رعیت ادامه داد: همچنین 
نور هدایت و کشتی نجات حسینی در جامعه ما با 
رنگ و بوی حسینی گرفتن و ترسیم عملی الگوی 
فکری و رفتاری امام حسین علیه السالم در افکار 
و رفتار ماست که عینیت می یابد.او در پایان گفت: 
)ع(، شور  امام حسین  عزاداری  در جریان  اگر 
حسینی در کنار شعور حسینی باشد ثمره فراوانی 
متعالی  اهداف  و  داشته  به همراه  برای جامعه 

فرهنگ عاشورا به درستی تبیین خواهد شد.

اراضی  کاداستر  از  ۳درصد  ساری-  توکلی، 
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل  منابع ملی 
میانگین  آمار  به  و  باقیمانده  مازندران-ساری 
کشوری نزدیک است. حیدریان معاون حفاظت 
و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور در ساری، خبر داد: کاداستر اراضی منابع 
اتمام  به  جاری  سال  شهریور  پایان  تا  ملی 
معاون  حیدریان  نقی  علی  می رسد.مهندس 
و  طبیعی  منابع  سازمان  اراضی  امور  و  حفاظت 
بابت  کاری  سفر  یک  در  که  کشور  آبخیزداری 
رفع  و  کاداستر  حفاظتی،  مباحث  پیگیری 
تداخالت اراضی به ساری عزیمت و در جلسه ای 
طبیعی  منابع  اداره کل  جلسات  سالن  محل  در 
یافت،  حضور  ساری،  مازندران-  آبخیزداری  و 
طور  به  بحث هایی که  مهم ترین  از  یکی  گفت: 
منابع  اراضی  کاداستر  هستیم،  آن  پیگیر  جد 
پایان کار  به  تقریبا  خوشبختانه  است که  ملی 

است. شده  نزدیک  خود 
و  تصویب  قانون  این   9۳ سال  از  افزود:  وی 

مقرر شده بود از ابتدای سال 94 طی بازۀ زمانی 
به  بنا  برسد که  اتمام  به  5ساله، کاداستر کشور 
هماهنگی ها  عدم  اعتبار،  کمبود  از  اعم  دالیلی 
و.. این اتفاق نیفتاد و ما در 5 سال اول که باید 
کاداستر را به اتمام می رساندیم، تقریبا ۲8درصد 
آن را اجرایی کردیم و به اتمام رساندیم و حدود 
در  را شکر،  خدا  ماند که  باقی  کار  از  ۷۳درصد 
14۰۰، همت ویژه ای  و   1۳99 یعنی  اخیر  ۲سال 
بسیار  اعتبارات  دولت  و  شد  خصوص  این  در 
دید،  مهم  این  کردن  اجرایی  برای  را  خوبی 
پشت کار  واقعی  به معنای  قضائیه  قوۀ  دستگاه 
را  الزم  تعامل  و  نیز همکاری  اجرا  در  و  ایستاد 
منابع  سازمان  فی مابین  آن  متعاقب  و  داشت 
توافق نامۀ  کشور،  ثبت  و  آبخیزداری  و  طبیعی 
منعقد گردید و جلسات ماهانه برگزار شد تا این 

انجام گرفت. مهم  اتفاق 
از  یکی  مازندران  استان  کرد:  بیان  حیدریان 
استان های بسیار مهم در حوزۀ منابع ملی است 
دارد. در منطقه  را  برگ  پهن  بیشترین جنگل  و 

ایالم - مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
و  ۲هزار  به روزرسانی  و  نصب  تعمیر،  از  ایالم 
ماه  چهار  طی  ایمنی  عالئم  و  تابلو  عدد   858
سال جاری در محورهای استان خبر داد. سید 
جاری  سال  اول  از  گفت:  چشمه خاور  زاهدین 
تاکنون، ۲هزار و 858 عدد تابلو و عالئم ایمنی 

در  اطالعاتی  تابلو  مربع  متر   5۲۰ همچنین  و 
محورهای استان تعمیر و نصب شده است. وی 
با بیان اینکه نصب تابلوهای ترافیکی از اهمیت 
شامل  عالئم  این  است، گفت:  برخوردار  باالیی 
تابلوهای اخطاری، اطالعاتی، مسیرنما، انتظامی 
این عالئم  افزود:  بوده است. چشمه خاور   ... و 
جابجایی  تسهیل  و  تردد  ایمنی  ارتقای  سبب 
تابلوها  این  وجود  عدم  و  می شود  مسافران 
می تواند  جاده ها  و  پرپیچ وخم  مسیرهای  در 
آورد.مدیرکل  بار  به  را  جبران ناپذیری  خسارات 
افزود:  ایالم  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
افزایش  راستای  در  ایمنی  عالئم  و  تابلو  نصب 
جاده های  ایمنی  ارتقای  و  راه ها  ایمنی  ضریب 
جاده ای   تصادفات  و همچنین کاهش  ارتباطی 
میزان  افزایش  به  او  دارد.  به سزایی  تأثیر 
جابه جایی کاال اشاره کرد و گفت: طی چهار ماه 
در  کاال  جابه جایی  میزان  جاری  سال  نخست 

است. داشته  افزایش  درصد   9 استان 
این  در  کرد:  بیان  چشمه خاور  سیدزاهدین 
مدت بیش از ۷۷۷ هزار تن انواع کاال از طریق 
شده که  جابه جا  استان  این  حمل ونقل  ناوگان 
9درصد  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
افزایش داشته است. و افزود: این میزان حمل 
)بارنامه(  سرویس   1۷4 و  51هزار  توسط  کاال 
سیمان،  گفت:  است.چشمه خاور  شده  جابه جا 
گندم، کلینگر، پلی اتیلن، انواع گاز مایع و انواع 
کاالیی  میزان  بیشترین  ساختمانی  مصالح 
ناوگان حمل ونقل  این مدت توسط  بوده که در 
است.مدیرکل  شده  جابه جا  استان  عمومی 
راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم یادآور شد: 
در  کاال  جابه جایی  98درصد  از  بیش  ساالنه 
توسط بخش حمل ونقل جاده ای  استان  داخل 
صورت می گیرد که این بخش دارای قابلیت ها و 

است. سطح کشور  در  امکانات گسترده ای 

کاداستر اراضی مازندران تا پایان شهریور به پایان می رسد

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم:
2هزار 858 عدد تابلو و عالئم ایمنی در محورهای ایالم نصب شد

حیدریان معاون حفاظت و امور 
اراضی سازمان منابع طبیعی و 

آبخیزداری کشور در ساری، خبر 
داد: کاداستر اراضی منابع ملی 
تا پایان شهریور سال جاری به 
اتمام می رسد. او گفت: ۳درصد 

از کاداستر اراضی منابع ملی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

مازندران- ساری باقیمانده است

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

حوزه ثبت ملک شهداد

شماره : 140160319008000919
تاریخ : 1401/0۵/06

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 14۰1/۰1/۲۲ مورخ   14۰16۰۳19۰۰5۰۰۰۰98 شماره   رای  برابر 
اراضی  ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
خانم/ متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهداد  ملك  ثبت 
صادره   ۰ شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  رهنما  محمدرضا  آقای 
 1۰5 ششدانگ  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در  شهداد  از 
 ۲۳ بخش  در  واقع  ۲4۰6-اصلی  از  فرعی   ۲ پالک  مترمربع  

کرمان به آدرس شهداد-خیابان طالقانی تقاضا و انتقال ملک 
به  از محل مالکیت علیرضا چوپانی محرز گردیده است.لذا 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضای  صورت  در 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
14۰1 /۰4 /۲8 تاریخ انتشار نوبت اول : 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  14۰1/۰5/11                       

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع  دوم  هیات   14۰16۰۳19۰۰8۰۰۰۷15 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
زاده  حسن  ایرج  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
در  زرند  از  ۷ صادره  بشماره شناسنامه  فرزند حسن  سبلوئی 
یک باب خانه به مساحت ۳۳5.۳5 مترمربع از پالک ۲۳89 
زرند خیابان  آدرس  به  1۳ کرمان  زرند بخش  واقع در  اصلی 

حسین  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   6 کوچه  ابوذر 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  واحدی 
در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
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 
اعتراض،  تاریخ تسلیم  از  اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  از 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

شد. خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/5/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/5/۲6

ابراهیم سیدی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 
شناسه آگهی : 1۳491۳4

حسین توحیدی نیا
  رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1۳586۳6
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برابر رای شماره 14۰16۰۳19۰1۲۰۰۰۷۷1 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عباس احمدی مكی آبادی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 

۲ صادره از سیرجان در یک باب مغازه به مساحت 46/1۷ مترمربع پالک ۲66۰ اصلی واقع در بخش ۳6 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای اسداهللا اسدی مکی آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/5/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/5/۲6

ثبتی  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  رای شماره 14۰16۰۳19۰1۲۰۰۰889 هيات دوم موضوع  برابر 
ثبت ملک سيرجان تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای 
به شماره شناسنامه 4۳8 صادره  فرزند غالمعباس  آناهیده  آقای صفر  بالمعارض متقاضی  مالکانه 
از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت ۲۷۲88/95 مترمربع پالک ۳988 اصلی واقع در اراضی 
کمال آباد بخش ۳۷ کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای حبیب هللا محمودآبادی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی مي شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقديم نمايند. بدیهی است 
 در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 14۰1/5/11
تاريخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/5/۲6

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

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

 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1359442

 محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : …….
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 14۰۰6۰۳19۰14۰۰5۰98-14۰۰.11.1۳ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جابر محمدی انائی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه ۳۰۲۰۲988۳۰ صادره از جیرفت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۲49متر مربع پالک - فرعی از 564- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 564 
-اصلی قطعه دو واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای کوچک آقا پارسا 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف:۲18
 تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1.5.11

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1.5.۲5
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 14۰۰6۰۳19۰14۰۰568۳-14۰۰.1۲.11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسن رستمی پور فرزند شوقعلی به شماره شناسنامه 1۰99صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 5۰.85متر مربع پالک - فرعی از 581- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 581-اصلی 
قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم سیدیان  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف:۲۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1.5.11

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1.5.۲5
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 



۲۳51 پیاپی  شماره    شانزدهم       سال       14۰1 مرداد   11 سه شنبه   

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

@payamema
www.payamema.ir @payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(

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

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

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

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

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

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

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

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

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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خطر در کمین »پل آزادی« - خرمشهر
پل آزادی )قدیم( خرمشهر با حدود ۶۳ سال سن و یک بار تخریب در جنگ، اکنون مدت هاست که دچار فرسودگی شده و عمر مفید خود را طی کرده است و درحال تبدیل 

شدن به گذرگاه خطرناکی است که جان شهروندان خرمشهری را تهدید می کند./ عکس از رضا دریس

عکس:  باشگاه خبرنگاران

عنوان  با  مردادماه گزارشی  یازدهم  در  ما  پیام  روزنامه  سال گذشته   
بحرانی  وضعیت  درمورد  می بلعند«  را  سطحی  آب های  »فروچاله ها 
دشت های ایران و خطری که در کمین منابع آب کشور است، منتشر کرد. 
همچنین در این شماره گزارشی با عنوان »هلی کوپترهای ایرانی، بر فراز 

شد. منتشر  ترکیه«  سرخ  جنگل های 

| تاربال چیست؟ |
طبق تعاریف موجود، نفت خام یا نفتی که به طور تصادفی از تاسیسات، 
دکل های نفتی، لوله ها، تانکرها و… وارد دریا می شود، در اثر عوامل جوی و 
تابش خورشید و تبخیر اجزای سبکتر، تغلیظ شده و حالتی قیر گونه به خود 
می گیرد که جریان باد و امواج آنها به صورت توده در آورده و به ساحل می راند.

به  تجاوز  خبر  بررسی  »درخواست  عنوان  با  کارزاری 
در  متجاوز  مجازات  و  جنوبی  خراسان  در  18 کودک 
جریان  در  وب سایت کارزار  در  ماجرا«  صحت  صورت 
است. در متن این کارزار خطاب به رئیس قوه قضائیه 
و دادستان کل کشور آمده: »اخیرًا در رسانه ها مطرح 
شده که شخصی 55ساله به 18 دختر بچه تقریبًا 1۰ 
ساله در شهرستان فردوس خراسان جنوبی تجاوز کرده 
صورت  در  داریم  درخواست  امضاکنندگان  ما  است. 
صحت اخبار، با این فرد برخورد شده و مجازات جدی 

برای او در نظر گرفته شود.«
این کارزار از ۲ مرداد 14۰1 آغاز شده و تا ۲ شهریور 14۰1 
ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 651۳ 

نفر امضا شده است.

باز امشب ای ستاره تابان نیامدی

باز ای سپیده شب هجران نیامدی

شمعم شکفته بود که خندد به روی تو

افسوس ای شکوفه خندان نیامدی

زندانی تو بودم و مهتاب من چرا

باز امشب از دریچه زندان نیامدی

با ما سر چه داشتی ای تیره شب که باز

چون سرگذشت عشق به پایان نیامدی

شعر من از زبان تو خوش صید دل کند

افسوس ای غزال غزل خوان نیامدی

گفتم به خوان عشق شدم میزبان ماه

نامهربان من تو که مهمان نیامدی

خوان شکر به خون جگر دست می دهد

مهمان من چرا به سر خوان نیامدی

نشناختی فغان دل رهگذر که دوش

ای ماه قصر بر لب ایوان نیامدی

گیتی متاع چون منش آید گران به دست

اما تو هم به دست من ارزان نیامدی

صبرم ندیده ای که چه زورق شکسته ایست

ای تخته ام سپرده به طوفان نیامدی

در طبع شهریار خزان شد بهار عشق

زیرا تو خرمن گل و ریحان نیامدی

شهریار

از  ایران  معماری  کمپ  بوت  نخستین 
تاریخ 15 تا 18 شهریورماه در کافه گراف 

می شود. برگزار 
به گزارش هنرآنالین، نخستین بوت کمپ 
برای  »جوانان  عنوان  با  ایران  معماری 
جوانان« در کافه گراف سرای نوآوری و صنایع 
خالق واقع در ساختمان سابق دانشکده هنر و 

معماری تهران مرکز برگزار می شود.
و  معماری  رشته  فارغ التحصیالن 
تا  معماری  ارشد  کارشناسی  دانشجویان 
پایان مردادماه فرصت دارند برای حضور در 
این رویداد ثبت  نام کرده و در صورت تایید 
صالحیت در نخستین بوت کمپ معماری 
صالحیت  رسانند.  هم  به  حضور  ایران 
به  رزومه  ارسال  از  پس  ثبت نام کنندگان 
شماره  ۰9198۰۰84۲9 طی یک مصاحبه 

می شود. تأیید  تصویری  یا  حضوری 
معین نیک آیین، علی لواسانی، محمد کانی 
نیلوفر عالیی، حامد کالته و داوود  سواران، 
بروجنی مدرسان این دوره آموزشی هستند 

و برگزیدگان فرصت دارند با نظارت منتورها 
به طراحی یکی از فضاهای خاکستری شهر 

تهران بپردازند.
همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام 
گفت وگوهایی  سلسله  است  قرار  شده 
نشانی  به  رویداد  این  مجازی  فضای  در 
javanan_baraye_javanan از ساعت ۲۰ 

شود. برگزار  مردادماه   1۲ تاریخ 
بوت کمپ یک دوره کوتاه، فشرده و دقیق از 
آموزش است که در حوزه های متفاوتی مثل 

آموزش و ورزش و … انجام می گیرد.

هوبره با نام علمی Houbara Bustard یکی از 
است که  انقراض  معرض  در  و  ارزشمند  پرندگان 
به عنوان گونه ای حمایت شده مورد حفاظت قرار 
می  گیرد. به نقل از پایگاه خبری دیده بان محیط 
عنوان  به  هوبره  ایران،  وحش  حیات  و  زیست 
گونه ای آسیب پذیر در فهرست قرمز اتحادیه جهانی 
در  هوبره  است.  رسیده  ثبت  به   IUCN حفاظت 
کشور ایران به دو فرم بومی و مهاجر یافت می شود. 
هوبره های بومی در تمام طول سال در دشت های 
ایران حضور دارند و هوبره های مهاجر تقریبا از اوایل 

پاییز وارد کشور شده و تا اواخر زمستان کشور را 
ترک می کنند. شکار و قاچاق هوبره به کشورهای 
زیاد  بسیار  عالقه  دلیل  به  فارس  خلیج  حوزه 
شیوخ عرب، نسل این پرنده را در آستانه انقراض 
طول  سانتیمتر   6۰ پرنده  این  است.  داده  قرار 
دارد و تقریبا هم اندازه میش مرغ ماده است. از 
زنگوله بال بسیار بزرگتر و متفاوت با آن و از نظر 
شکل ظاهری شبیه بوقلمون است. هوبره هنگام 
قوز کردن، هماهنگی کاملی با محل شنزار اطراف 
پرنده ای  تولید مثل  پیدا می کند. هنگام  خود 
گروه های  در  اوقات  بقیه  در  و  است  منزوی 

کوچک دیده می شود.

هوبره

برگزاری نخستین بوت کمپ معماری ایران
درخواست بررسی خبر 

تجاوز به 18 کودک در خراسان 
جنوبی و مجازات متجاوز 

در صورت صحت ماجرا

کارزار

انتشارات: فرهنگ نشر نو
رنج  با  قرین  همواره  بشر  زندگی  چرا 
است؟ آیا حکمتی در این رنج ها نهفته 
بشر  ذهن  همواره  پرسش   این  است؟ 
را به خود مشغول داشته است. فلسفه 
پرسش های  گاه  و  کرده  جست وجو 
دیگری نیز افزوده است و ادیان هریک 
پاسخی در آستین داشته اند. ادبیات نیز 
در این میان راه خود را رفته و ایوب رمان 
جمله  آن  از  روت  یوزف  ستایش شدٔه 
است. ایوب را می توان اودیسه ای نامید 
شرق  در  یهودی نشین  ده کوره ای  از  که 
آن سوی  دنیای  به  و  آغاز می شود  اروپا 

می رسد. سکوالر  امریکای  به  آب ها، 
اتریشی  نویسنده  از  رمانی  ایوب 
 19۳۰ سال  در  که  است  روت  جوزف 
منتشر شد. این داستان درباره یهودی 
روسیه  از  وقتی  که  است  ارتدوکس 
ایمان  نیویورک می رود،  به شهر  تزاری 

می شود.  ضعیف  او 
از  مدرن  روایتی  اصل  در  کتاب  این 
است  ایوب  قدیمی  و  سنتی  داستان 
دوباره  امروز  جهان  المان های  با  که 
دیگر  مانند  است.  شده  بازنویسی 
افسانه های بزرگ، درام با مدرنیزاسیون 
و  می گیرد  خود  به  جدید  بویی  و  رنگ 

کیفیت غنایی نثر و خرد ذاتی نویسنده 
به ما کمک می کند تا درک بهتری راجع 

آوریم. بدست  داستان  این  به 
مورد  در  اساسی  حقایق  کتاب  این 
ایمان، امید و ناامیدی را با بازنگری در 
یک داستان کتاب مقدس مورد کاوش 

می دهد. قرار 
و   1894 سپتامبر   ۲ زاده   روت،  یوزف 
و  روزنامه نگار   ،19۳9 می   ۲۷ درگذشته 
بود. روت در سال  اتریشی  رمان نویسی 
191۳ به شهر لمبرگ رفت تا در دانشگاه 
برای  بعد،  سال  یک  اما  یابد  حضور 
تحصیل در رشته فلسفه و ادبیات آلمانی 
به دانشگاه وین رفت. او در سال 1916 
برای دو سال به ارتش پیوست و پس از 
آن، به وین بازگشت و به روزنامه نگاری 
سال  در  روت  رمان  اولین  آورد.  روی 

رسید. انتشار  به   19۲۳

| ایوب | 
| یوزف روت |

| مترجم: محمد همتی |

|  آغاز »همایش ملی تئاتر برای نوجوانان« با 
هدف تولید تئاتر حرفه ای برای این گروه |

»همایش ملی تئاتر برای نوجوانان« با تاکید بر لزوم تشویق به تولید 
تئاتر حرفه ای برای مخاطب نوجوان توسط دفتر پژوهش، آموزش و 
انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی برگزار می شود. به گزارش مهر به 
نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، دفتر پژوهش، آموزش 
و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی در نظر دارد تا با توجه به آمار 
پایین تولید آثار در حوزه تئاتر نوجوان و ضرورت پرداختن به اینگونه آثار 
نمایشی »همایش ملی تئاتر برای نوجوانان« را در آبان ماه سال جاری 
برگزار کند. »همایش ملی تئاتر برای نوجوانان« با 1۰ رویکرد محوری 
به منظور سیاست گذاری و ترغیب متخصصان، دانشگاهیان و جامعه 
حرفه ای تئاتر به تولید آثار ویژه نوجوان برگزار و فراخوان »همایش ملی 

تئاتر نوجوان« به زودی منتشر می شود.

| اولین جلسه »پاتوق مستند« 
برگزار می شود |

با هدف نمایش مستندهای روز  اولین جلسه »پاتوق مستند« 
ایران و جهان 1۲ تیرماه ساعت 1۷ تا 19 در سالن شهر هنر سینما 
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  به گزارش  می شود.  برگزار  آزادی 
جدیدترین  عنوان  مستند«  »پاتوق  سوره،  سینمایی  سازمان 
تلویزیونی سوره در  و  به همت مرکز مستند  برنامه ای است که 
راستای هم اندیشی و هم افزایی میان مستندسازان و عالقه مندان 
به سینمای مستند، راه اندازی شده است و به نمایش و نقد و 
جلسه  اولین  می پردازد.  جهان  و  ایران  روز  مستندهای  بررسی 
»پاتوق مستند« با عنوان »مهاجرت؛ از رویا تا رنج« به نمایش 
به  دوردست«  در  »زمزمه های گمشده  مستند  بررسی  و  نقد  و 

دارد.  اختصاص  فروزش  منصور  کارگردانی 

| تئاتر  |

| سینما |

نمایشگاه »گلخانه شماره ۲؛ خاطره جعلی« با استفاده 
از متریال های متفاوت گلخانه های فضای ذهنی مریم 
محیط  جریانات  به  و  می کشد  تصویر  به  را  مهری 
زیست اشاره می کند.به گزارش هنرآنالین، نمایشگاه 
۲؛  شماره  »گلخانه  عنوان  با  ُمهری  مریم  چیدمان 
خاطره جعلی« در پاسیوی گالری محسن برپاست. 
این  اینکه  بیان  با  هنرآنالین  با  گفت وگو  در  مهری 
نمایش در ادامه گلخانه شماره یک است که سال 98 
در گالری ُا نمایش داده است، گفت: گلخانه های من 
با جریانات محیط زیست و اتفاقاتی که در طبیعت 
می افتد ارتباط دارد و در عین حال ممکن است به 
من  اشاره کنم. گلخانه های  هم  دیگری  موضوعات 
همچنان ادامه دارد و در هر کدام فضای ذهنی خود 
را به تصویر می کشم، اما ممکن است از تکنیک ها 
بیان  با  استفاده کنم.مهری  متفاوت  متریال های  و 
اینکه در گلخانه شماره ۲ که عنوان آن خاطره جعلی 
است به یک خاطره از دوران کودکی اشاره می کند، 
ادامه داد: در ذهنم تصویری از گل های سیاه وحشی 
است که در دامنه کوه ها می روید و من آنها را از ریشه 
می کنم تا در باغچه خانه پرورش دهم، ولی چون این 
گیاهان وحشی بودند از بین می رفتند. اما وقتی بزرگتر 

شدم هرچه دقت کردم چنین گلی را جایی ندیدم.
مهری افزود: پس از آنکه با موضوع انقراض گونه ها 
اینکه من گیاهان  احساس کردم شاید  آشنا شدم 
را از ریشه درآورده ام باعث منقرض شدن این گونه 
شده است و به خاطر این مسأله احساس خیلی بدی 
پیدا کردم. همزمان به این فکر کردم که فصل بهار 
در دامنه کوه ها گیاهان خودروی خوراکی یا دارویی 
می روید و مردم برای کندن آن ها هجوم می برند و 
بسیاری از مواقع آن ها را از ریشه در می آورند و همین 
باعث می شود گیاهان در معرض انقراض قرار بگیرند. 
این هنرمند افزود: با گذشت زمان با مبحث خاطره 
جعلی در روانشناسی آشنا شدم. ذهن ما خاطراتی 
را بر اساس خاطرات خودمان یا بر اساس خاطرات 
دیگران می سازد، یا یک خاطره را دستکاری می کند و 
به همین دلیل ما دسترسی به اصل خاطره نداریم و 
نمی توانیم بگوییم که در واقعیت چه اتفاقی افتاده بوده 
است. پس از آن من هم به این فکر افتادم که اصواًل 
گیاه سیاه وحشی در دنیا وجود ندارد و شاید خاطره ای 
که در ذهنم مانده نیز جعلی است و تحت تأثیر مسأله 
انقراض گونه ها مغز من به این مسأله واکنش نشان 
داده و این احساس مجرمانه را پیدا کرده ام. در واقع 

کار من تعلیق بین این دو وضعیت هست که آیا واقعًا 
است که ذهنم  یا چیزی  داشته  این خاطره وجود 
ساخته و واقعیت ندارد. متریال ساخت کار های مهری 
از پارچه است و داخل آنها از پشم شیشه و فنس 
نمایشگاه چیدمان مریم  استفاده کرده.  پالستیکی 
مهری تا 14 مرداد در گالری محسن به نشانی ظفر، 
بلوار  نوربخش،  ناجی، خیابان فرزان، کوچه  خیابان 

مینای شرقی، پالک 4۲ برپاست.

»گلخانه شماره دو« از محیط زیست می گوید


