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سالجقه در حاشیه جلسه هیات دولت:

شاید بهره برداری از چاه ژرف 
اضطراری است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در نشست خبری اخیرش گفته بود 
بدون مجوز محیط زیستی اجازه استحصال از آب های ژرف داده نمی شود، 
دیروز در اظهاراتی متفاوت درباره بهره برداری از چاه ژرف در سیستان گفت: 

»شاید بحث اضطرار باشد.«

یونسکو از  ژئوپارک قشم به دلیل 
توسعه جامعه محلی و مشارکت زنان 

تقدیر کرد

کارت سبز یونسکو
به »قشم« و »ارس«

با  یونسکو  جهانی  ژئوپارک های  عالی  شورای  عضو 
یونسکو  در  ارس  ژئوپارک  جهانی  ثبت  این که  اعالم 
تایید شد، اما در بهار ۱۴۰۲ حکم آن تنفیذ خواهد شد، 
خبر داد که ژئوپارک قشم نیز کارت سبز یونسکو را 

دریافت کرد.

نیم قرن از سومین کنگرۀ تحقیقات 
ایرانی گذشت

محفِل ایران شناسان
بعضی گردهمایی ها در تاریخ فرهنگ ایران معاصر 
از تاریخ که نخبگان و  بسان نقطۀ عطف اند. جایی 
خبرگان و زبدگان گرد آمدند برای اعتال و ارتقای این 
سرزمین و آنچه از دل و درون آن برون آمد، منتج و 
به نضج یافتن توسعۀ فکری و  یاری گری  به  منجر 
فرهنگی در وطن مان شد. این روزها درست نیم قرن 
و  ایرانی«  تحقیقات  »کنگرۀ  سومین  اختتامیۀ  از 

قرائت بیانیۀ پایانی آن می گذرد. 

نشست خبری مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی تولید برق حرارتی برگزار شد 

جای خالی محیط 
زیست در رکوردهای 

مدیرعامل برق حرارتی 
|پیام ما | مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق 
حرارتی در جمع خبرنگاران حاضر شد تا از رکوردهایی 
که در فاصله مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ به دست آورده 
بگوید. فیلمی از چگونگی تعمیرات نیروگاه های برق 
حرارتی هم به نمایش درآمد. اما در میان همه اعداد 
و ارقامی که ادعا می شد در سال های گذشته از آن ها 
آالینده های  به وضعیت  اشاره ای  نبوده هیچ  خبری 
بود که  این  نکرد. غریب تر  نیروگاه ها  محیط زیست 
وقت او محدود بود و سئواالت هم محدودتر و فرصت 

طرح این موضوع دست نداد. 

هراس اروپا از زمستان 
در بریتانیا شرکتی مردم را تشویق می کند که به جای ماندن در خانه و پرداختن قبض، به کشوری دیگر سفر کنند

به دنبال افزایش چشمگیر قیمت انرژی، اروپا به دنبال حل مشکل پیش از سرمای زمستان است

| حقوقدان |

| صالح نیکبخت |

گزارش   های تفحص 
در دست فراموشی

به   ۱358 آبان ماه  رفراندوم  در  ایران  مردم 
قانون اساسی رای دادند که بنابر اصل 76 آن، 
قانون گذاری،  بجز  ملی۱«  »مجلس شورای 
حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور 
در  امور«  »تمامی  عبارت  باشد.  داشته  را 
این اصل به لحاظ کلیت متن، همه مسائل 
سازمانی،  به لحاظ  و  بین المللی  و  داخلی 
تمامی نهادها و سازمان ها را مشمول اصل 
نظارت و تحقیق و تفحص قرار می دهد. در 
مجلس  وقت  داخلی  آیین نامه   ۱98 ماده 
)مصوب فروردین ماه ۱379؛ مرجع تصویب: 
کلیت  نظام(  مصلحت  تشخیص  مجمع 
و  شمول  به لحاظ  اساسی  قانون   76 اصل 
و  نهادها  و  یافت  تخفیف  حقوقی  منظر  از 
دستگاه های زیرنظر رهبری، مجلس خبرگان 
و شورای نگهبان مستثنی شدند. اما از آن جا 

پرونده ای برای بررسی سرنوشت
طرح های تحقیق و تفحص در ادوار مجلس شورای اسالمی

داده کاوی آمار مربوط به تحقیق و تفحص نشان می دهد از 891 
درخواست، هیچ یک با واکنش دستگاه قضایی مواجه نشده  است

بازی با کارت نظارتبازی با کارت نظارت
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و3ادامه در صفحۀ

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش 
بره ماده( محصول دامداری  ۱00 رأس  نر و  بره  ۲00 رأس گوسفند )۱00 رأس 
مزرعه دشتکار بردسیر از طریق تجدید مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. لذا 
متقاضیان خرید می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در تجدید مزایده 
از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان-بلوار جانباز-خیابان ارتش نبش کوچه 
۱۲- شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان واحد فروش، پیشنهاد کتبی 
خود را در پاکت سربسته تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴0۱/۶/۲۲ تحویل 
 ۱۲:30 ساعت  مزایده  تجدید  جلسه  برگزاری  زمان  نمایند.  شرکت  دبیرخانه 

همان روز در دفتر مرکزی شرکت می باشد.

به فروش حدود  نظر دارد نسبت  و نصر کرمان در  شرکت کشت و صنعت فتح 
۱۵0 تن علوفه درجه یک مزرعه فیروزآباد راین و حدود ۲00 تن علوفه درجه یک مزرعه 
لذا  نماید.  اقدام  کتبی  عمومی  مزایده  طریق  از   ۱۴0۱ سال  در  خود  بردسیر  دشتکار 
از دفتر مرکزی  توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده  متقاضیان خرید می 
و  ۱۲-شرکت کشت  نبش کوچه  ارتش  جانباز-خیابان  کرمان-بلوار  در  واقع  شرکت  
تا  پاکت سربسته  را در  پیشنهاد کتبی خود  واحد فروش،  و نصر کرمان  صنعت فتح 
زمان  نمایند.  شرکت  دبیرخانه  تحویل   ۱۴0۱/0۶/۲3 مورخ  چهارشنبه  روز   ۱۲ ساعت 
برگزاری مزایده ساعت ۱۲:30 همان روز در دفتر مرکزی شرکت می باشد. حضور شرکت 

کنندگان در زمان بازگشایی پاکتها بالمانع خواهد بود.

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد حدود ۴00 هکتار از اراضی مزرعه علی 
ابن ابیطالب جلگه چاه هاشم واقع در شهرستان دلگان بخش چگردک به انضمام آب مورد نیاز 
برای یک فصل زراعی را از طریق تجدید مزایده عمومی به صورت مزارعه و یا مشارکت در کشت به 
واجدین شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در تجدید 
مزایده از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان -میدان عاشورا -بلوار جانباز-خیابان ارتش نبش 
کوچه ۱۲ )شرکت فتح و نصر کرمان ( واحد فروش پیشنهاد کتبی خود را در پاکت سربسته، تا 
ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴0۱/0۶/۲۲ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. جلسه تجدید مزایده 
ساعت ۱۲:30 همان روز در دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد و حضور شرکت کنندگان زمان 

بازگشایی پاکتها بالمانع می باشد. 

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمانشرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
تلفن تماس : 32758006-32758002-034تلفن تماس : 034-32758002-32758006 تلفن دفتر مرکزی کرمان : 034-32758001-32758006

آگهی تجدید مزایده  
فروش گوسفند

آگهی مزایـده 
علوفه

آگهی تجدید مزایده  
مزارعه زمین زراعی

آمل- معاون بهره برداری و توسعه فاضالب 
شرکت آبفا مازندران، از پیگیری اختصاص 
برای  یورویی  میلیون   ۲63 تسهیالت 
شهرستان  پنج  در  فاضالب  شدن  اجرایی 
داد. خبر  اسالمی  توسعه  بانک  از   استان 

تفاهم  نهایی  مراحل  عبادی گفت:  افشین 
نامه و عقد قرارداد اجرای فاضالب شهری در 
شهرهای قائمشهر، آمل، محمودآباد، تنکابن 
نمایندگان  مجمع  پیگیری های  با  رامسر  و 
مازندران و شرکت آبفای استان در حال انجام 
است که پیش بینی می شود حداقل تا پیش 
از پایان سال تسهیالت درخواستی به استان 
اجرایی شود. نیز  عملیات  روند  و   پرداخت 

خانه  تصفیه  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
آمل،  قائمشهر،  شهرهای  در  فاضالب 
محمودآباد و تنکابن خریداری شده و زمین 
تصفیه خانه در رامسر در مرحله انتخاب زمین 
اجرای  حوزه  در  افزود:  است،  خرید  برای 
فاضالب درون شهری نیز در قائمشهر تاکنون 
۲۰ کیلومتر  حدود  آمل  در  و  ۲5 کیلومتر 
است. شده  اجرا  شهری  فاضالب   شبکه 
فاضالب  شبکه های  که  کرد،  اضافه  وی 
و  محمودآباد  تنکابن،  شهرهای  در  شهری 
اعتباری  منابع  کمبود  علت  به  نیز  رامسر 
بانک  تسهیالت  دریافت  در  تأخیر  و 
نشد. اجرایی  هنوز  اسالمی   توسعه 

فاضالب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
اسناد  داد،  ادامه  مازندران  آبفا  شرکت 

از  دیگر  کیلومتر   5 اجرای  برای  مناقصه 
جاری  سال  در  شهری  فاضالب  اجرای 
مربوطه  پیمانکار  بزودی  و  شده  تهیه 
شد. خواهد  مشخص  نیز  اجرا   برای 

مازندران،  شهر   58 از  داد:  ادامه  عبادی 
ساری،  شهر   ۱۴ در  شهری  فاضالب  طرح 
چالوس،  نوشهر،  جویبار،  بابلسر،  بابل، 
آمل، قائمشهر، محمودآباد، تنکابن، رامسر، 
است. اجرا  درحال  گلوگاه  و  نکا   بهشهر، 
شهرهای  در  حال  عین  در  اضافه کرد،  وی 
جویبار، ساری، بابل، بابلسر، نوشهر و چالوس 
پوشش  زیر  استان  مسکونی  شهرک   ۴ و 
 طرح های جمع آوری و تصفیه فاضالب است.
آبفا  فاضالب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
طرح  مطالعات  کرد:  تصریح  مازندران، 
انجام  نیز  استان  دیگر  شهر   ۱8 فاضالب 
مطالعات  نیز  دیگر  شهر   ۲۰ در  و  شده 
است. انجام  درحال  فاضالب   طرح 
مازندران روستای   ۴ در  فاضالب   اجرای 
آوری  جمع  اجرای  به  همچنین  عبادی 
فاضالب در ۴ روستای استان نیز اشاره کرد 
 " روستای  در ۲  این طرح  اجرای  و گفت: 
شورکای جویبار و اوجا محله ساری در مراحل 
پایانی قرار دارد و پیش بینی می شود، حداقل 
تا پایان مهرماه امسال بهره برداری شود. وی 
یادآورشد، عملیات اجرای جمع آوری فاضالب 
در روستای موزی بن ساری و زاغمرز بهشهر 

نیز در حال اجرا است.

 معاون بهره برداری آبفا مازندران خبر داد

اجرای فاضالب ۵ شهرستان مازندران 
همدان - به منظور برقراری تردد ایمن زائران اربعین در  با تسهیالت ۲۶3 میلیون یورویی

محور های ارتباطی استان همدان پویش همراهان سفر ایمن 
راه برپا شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای همدان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان همدان گفت: این پویش برای ایجاد سفری 
ایمن برای زائران کربالی معلی در مجتمع خدماتی رفاهی 
 فدک یک واقع در محور همدان به ساوه ایجاد شده است.
سفر های  پیک  ایام  در  پویش  این  در  افزود:  صادقی راد 
جاده ای  مسافران  و  زائران  برای  ایمنی  پیام هاِی  اربعین 
ارسال و برنامه های مرتبط با موضوع اربعین به مسافران 
ارائه خواهد شد. او ادامه داد: با این اقدام، زائران آگاهانه 
به سفر خود ادامه خواهند داد و سفری ایمن در پیش 

خواهند داشت.صادقی راد تاکید کرد: در این پویش تالش 
می شود از ظرفیت های هنری برای ارتقای دانش عمومی 
جامعه در خصوص ایمنی و فرهنگ درست رانندگی، حفظ 
اربعین  زائران  آشنایی  به  دینی، کمک  ارزش های  شعائر 
حسینی با فرهنگ عاشورا و اربعین و همچنین کمک به 
احیای مراسم و آیین های قدیمی مرتبط با فرهنگ  اربعین 
حسینی استفاده شود.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای همدان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با همکاری سایر 
بتوانیم خدمات شایسته ای  امر  این  دستگاه های متولی 
به زائران ابا عبدهللا الحسین)ع( ارائه دهیم. این طرح از 
پانزدهم شهریور ماه جاری آغاز شده است و تا 3۰ شهریور 

ماه ادامه خواهد داشت.

کرمان - معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
کرمان اقدامات حوزه رفاهی شهرداری در شش ماهه نخست 
سال جاری در این شهر را تشریح کرد.وحید خطیبی، از انعقاد 
تفاهم نامه خرید اقساطی و تخفیف با ۱5 فروشگاه، پنج شرکت 
بیمه، چهار باشگاه ورزشی، هشت مرکز آموزشی و یک مرکز 
مشاوره در شش ماه نخست سال جاری، در راستای ارتقای 
سطح رفاهی پرسنل شهرداری خبر داد.وی، یکی از اولویت های 
مهم معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
کرمان را رسیدگی به امور رفاهی کارکنان شهرداری کرمان دانست 
و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، گام های مهمی در 
است. شده  برداشته  شهرداری  برای کارکنان  رفاهی   حوزه 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان، 
از عقد قرارداد با ۱5 فروشگاه ازجمله فروشگاه موبایل، لوازم 
خانگی، موتور، دوچرخه و پوشاک و البسه، خبر داد و افزود: 
انعقاد قرارداد بیمه، قرارداد با چهار باشگاه ورزشی و قرارداد 
در  این معاونت  اقدامات  از دیگر  آموزشی،  با هشت مرکز 
شش ماهه نخست سال جاری بوده است. طیبی، حمایت 
دغدغه های  رفع  و  انگیزه  ایجاد  برای  پشتیبانی  و  معنوی 
کارکنان را در دستور کار این معاونت بیان کرد و یادآور شد: 
همکاران شهرداری می توانند پیشنهادها و ایده های رفاهی 
خود را از طریق معاونان برنامه ریزی مناطق و سازمان ها به 

این معاونت منتقل کنند.

برپایی پویش همراهان سفر ایمن 
 زائران اربعین در همدان

اقدامات حوزه رفاهی شهرداری کرمان 
 در شش ماهه نخست سال 

نجات  ملی  کارگروه  دبیر   - غربی  آذربایجان 
تونل  اتمام  اینکه  به  اشاره  با  ارومیه  دریاچه 
مطالبه  یک  ارومیه  دریاچه  به  آب  انتقال 
جدی  اهتمام  به  توجه  با  گفت:  است،  جدی 
سخت  پروژه  مهمترین  اتمام  در  نیرو  وزارت 
امید  ارومیه،  دریاچه  نجات  روند  افزاری 
به  سیب  کانی  از  آب  انتقال  تونل  رود  می 
ما  و  برسد  برداری  بهره  به  زودی  به  دریاچه 
می کنیم. پیگیری  را  روند  این  جدیت   به 
نیرو  وزیر  با  در نشست  محمدصادق معتمدیان 
مصوبات  اجرای  وضعیت  آخرین  بررسی  ضمن 
تصریح  ارومیه  دریاچه  ملی  نجات  کارگروه 
نجات  در  دولت  جدی  عزم  به  توجه  با  کرد: 
در  نیرو  وزارت  های  پیگیری  و  ارومیه  دریاچه 
اتمام پروژه هایی چون تصفیه خانه های تبریز 
دریاچه  کنونی  وضعیت  تشدید  از  ارومیه،  و 
پیشگیری شود. وی افزود: روند مصرف آب در 
شود  مدیریت  باید  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه 
و در این زمینه  وزارت جهاد کشاورزی با تغییر 
کند.   ایفا  موثر  نقش  تواند  می  کشت  الگوی 
معتمدیان ادامه داد: طرح احیای دریاچه ارومیه 
این راستا  بازبینی است. و در  نیازمند اصالح و 
دارد. قرار  کار  دستور  در  ستاد  ساختار   اصالح 
این  کردن  مردمی  را  دیگر  مهم  مساله  وی 
افزود: یکی مهم ترین اشکاالت  و  طرح دانست 
نکردن  استفاده  ارومیه  دریاچه  نجات  روند 
زمینه  این  در  و  است  مردمی  ظرفیت های  از 
استان  در  کشاورزان  بویژه  و  مردم  مشارکت 
مصرف  مدیریت  معتمدیان  می شود.  فراهم 
اصل  یک  نیز  را  بخش کشاورزی  در  بویژه  آب 
اساسی عنوان کرد و گفت: با توجه به سیاست 
نجات  روند  به  برای سرعت بخشی  های دولت 
معیشت  گرفتن  درنظر  با  ارومیه  دریاچه 
بخش  در  آب  مصرف  مدیریت  بحث  در  مردم، 
هستیم. اساسی  تغییرات  نیازمند   کشاورزی 
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
نشست  این  در  غربی؛  آذربایجان  استانداری 
وزارت  مجموعه  زیر  ای  توسعه  شاخص های 
نیرو، آخرین وضعیت دریاچه ارومیه بویژه روند 
اجرای تونل انتقال آب ، روند پرداخت اعتبارات 
ستاد  تمام  نیمه  های  پروژه  اجرای  نحوه  و 
احیای دریاچه ارومیه و اجرای تصفیه خانه های 
در حال احداث در استان، بررسی موارد نیروگاه 
مسائل  و  ارومیه  مگاواتی  ترکیبی۱5۰۰  سیکل 

شد. مطرح  مگاواتی   ۱6۰ نیروگاه  روی  پیش 

و  زیست  محیط  معاون   - رضوی  خراسان 
بیشتر  گفت:  مشهد  شهرداری  شهری  خدمات 
با  که  هستند  وارداتی  مشهد  موش های 
می شوند. وارد  کشور  از  خارج  بازرگانی   محموله های 
سال  از  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  نجفی  علی 
 6۰ کردیم،  شروع  را  موش ها  با  مبارزه  کار  که   96
۱۱ کانون  به  اکنون  شدند که  شناسایی  فعال  کانون 
در  داشتیم که  ۱۲ کانون  سال گذشته  است.  رسیده 
دهیم. کاهش  را  کانون  یک  توانستیم  سال   یک 
وی افزود: بیشتر در مکان هایی موش داریم که ورودی 
مشکلی  خانگی  موش های  می شود.  وارد  بار  و  بوده 
ایجاد نمی  کند، اما بیشتر موش ها وارداتی هستند که 
 با محموله های بازرگانی خارج از کشور وارد می شوند.

شهرداری  شهری  خدمات  و  زیست  محیط  معاون 
و  ایمن سازی  دلیل  به  موش ها  کرد:  بیان  مشهد 
هوشمند بودن در تله ها گرفتار نمی شوند؛ بنابراین هر 
می کنیم،  استفاده  موش ها  حذف  برای  که  ماده ای 
دارد. اتکا  قابلیت  ساله  دو  حداکثر  زمانی  بازه   یک 
نجفی خاطرنشان کرد: با شرکت دانش بنیان قراردادی 
برای مبارزه روش بیولوژیک منعقد و آن را به صورت 
مدتی  فرایند  این  بود.  مثبت  اجرا کردیم که  پایلوت 
ادامه خواهد داشت اما دوباره باید روش دیگری اجرا 
با موش ها صورت گیرد. باید مبارزه مستمری   کنیم. 
وی  مشهد  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
اضافه کرد: به شهروندان توصیه می کنیم در صورتی که 
تعدادی موش در جوی ها و خیابان ها دیدند، می توانند 
با سامانه ارتباطات مردمی ۱37 تماس بگیرند و این 
موضوع را گزارش دهند تا همکاران ما برای بررسی به 

منطقه اعزام شوند.

دبیر کارگروه ملی نجات 
 دریاچه ارومیه:

اتمام تونل انتقال آب 
به دریاچه ارومیه 

 با جدیت پیگیری می شود

 معاون شهردار مشهد خبر داد
بیشتر موش های مشهد 

وارداتی هستند
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نمایندگان از ابتدای کار مجلس 
نخست تا پایان اجالسیه دوم 
مجلس یازدهم، در مجموع 89۱ 
نوبت خواستار تحقیق و تفحص 
از نهادها و سازمان های مختلف 
شده اند و این در حالی است که 
اگر موارد درخواست تحقیق و 
تفحص نمایندگان همین دوره دو 
ساله اخیر در مجلس یازدهم که 
بیش از 3۰۰ درخواست تفحص 
به ثبت رسیده، از مجموع 
درخواست های تفحص در تمامی 
ادوار یازده گانه کسر کنیم، تعداد 
مجموع درخواست ها تا بیش 
از یک سوم و نزدیک به نصف 
کاهش می یابد.

نکته دیگر این است که از مجموع 
۱۴3 درخواست تفحص که پس 
از موافقت صحن علنی مجالس 
تمامی ادوار گذشته، روند اصلی 
رسیدگی را آغاز کرده اند، تنها 75 
گزارش در صحن علنی قرائت 
شده و از این تعداد هم تنها 3۴ 
گزارش و نتیجه نهایی جهت 
رسیدگی قضایی و اعمال قانون به 
قوه قضاییه ارجاع شده اند؛ همان 
3۴ گزارش نهایی تفحصی که 
هیچ یک، منتج به هیچ پاسخی 
ازسوی دستگاه قضایی نشده اند.

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| علیرضا کیانپور |

پرونده ای برای بررسی سرنوشت طرح های تحقیق و تفحص در ادوار مجلس شورای اسالمی

بازی با کارت نظارت
حدود یک ماهی به روز قرائت گزارش تحقیق و تفحص از مجتمع فوالد مبارکه مانده 
بود و هنوز فضای افکار عمومی این چنین به این تعبیر »تحقیق و تفحص« حساس 
فراکسیون  دو عضو  یکی  تذکر  به  واکنش  در  انقالبی  رئیس مجلس  زمانی که  نبود. 
اقلیت که از ناکارآمدی ابزار تحقیق و تفحص گالیه داشتند، از معاونت نظارت مجلس 
از  پیش  دور  نسبت به  یازدهم  مجلس  نخست  سال  دو  عمکلرد  از  خواست، گزارشی 
آن تهیه و ارائه کند. محمدباقر قالیباف البته این دستور را چند نوبت دیگر هم صادر 
گزارش  تهیه  به منظور  تیرماه   ۲۱ که  دستوری  از  پیش  نوبت  آخرین  شاید  که  کرده 
مقایسه عملکرد مجالس یکدست اصولگرای یازدهم و مجلس میانه روی دهم صادر 
به طور ضمنی مطرح کرد. آن روز هم رئیس  30 فروردین ماه  بود که  کرد، دستوری 
فراکسیون اقلیت در تذکری نسبت به آمار سرسام آور ثبت درخواست تحقیق و تفحص 
درنهایت  تفحص ها  این  وقتی  می گفت  و  داشت  انتقاد  مجلس  نمایندگان  سوی  از 
حتی به مرحله قرائت در صحن هم نمی رسند، چرا این همه وقت و هزینه می کنیم. 
حال در شرایطی که چند روزی بیشتر تا سپری شدن یک ماه از آخرین دستور رئیس 
آن چه  نمانده،  تفحص  و  تحقیق  نظارتی  ابزار  آسیب شناسی  و  بررسی  برای  مجلس 
دوره   ۱۱ عملکرد  داده کاوی  و  تحلیلی  گزارش  از  نخست  بخش  می خوانید  ادامه  در 

ابزار نظارتی است. از این  مجلس شورای اسالمی در استفاده 

 ۱۱ و  سال   ۴۲ این  در  مجلس  نمایندگان 
دوره تا توانسته اند تحقیق و تفحص کرده اند. 
خاصی  نتیجه  به  البته  که  تفحص هایی 
آمدند،  جلوتر  چه  هر  نمایندگان  اما  نرسیده 
این  هم  هنوز  و  تفحص کرده  قبل  از  بیشتر 
اعداد و  به  نگاهی  با  ادامه می دهد.   را  روند 
ارقامی که با بررسی تمامی اقدامات مجلس 
در  تفحص  و  تحقیق  اعمال حق  راستای  در 
جدول شماره یک آمده، درمی یابیم نمایندگان 
ابتدای دوره نخست  از  این ۴ دهه یعنی  در 
مجلس تا پایان دهه نخست خردادماه سال 
جاری که همزمان است با پایان اجالسیه دوم 
این  سوم  اجالسیه  آغاز  و  یازدهم  مجلس 
دوره، در مجموع 89۱ نوبت درخواست تحقیق 
مختلف  سازمان های  و  نهادها  از  تفحص  و 
دفعاتی که  مجموع  تعداد  مطرح کرده اند.  را 
نمایندگان در این ۱۱ دوره خواستار تحقیق و 
مرز  به  اکنون  حالی  در  اما  شده اند  تفحص 
9۰۰ رسیده که اگر موارد درخواست تحقیق و 
تفحص نمایندگان همین دوره دو ساله اخیر 
در مجلس یازدهم، کنار بگذاریم، تعداد مجموع 
درخواست ها تا بیش از یک سوم و نزدیک به 
نصف کاهش می یابد. آن هم در شرایطی که 
اگر موارد طرح درخواست تفحص نمایندگان 
دوره دهم را نیز از مجموع موارد کسر کنیم، 
باز تغییری بزرگ در عدد نهایی رقم می خورد 
و به عدد 365 می رسیم. عددی که مجموع 
دوره   9 نمایندگان  شده  ثبت  درخواست های 
نخست مجلس است و همچون دیگر آماری 
که به آن اشاره شد، نشان از سیر صعودی ثبت 
درخواست نمایندگان دارد که با شیب بسیار 
شدید در این چند سال اخیر رو به افزایش 
گذاشته است. به ویژه آن که در حالی تنها در 
 3۰۰ از  بیش  یازدهم،  مجلس  عمر  از  نیمی 
ثبت رسیده  به  و تفحص  درخواست تحقیق 
که دوره نخست مجلس، اساسًا این ابزار مورد 

است. نگرفته  قرار  نمایندگان  درخواست 

هیچ گاه  پنجم  مجلس  پایان  تا  آن که  حال 
مجموع درخواست های نمایندگان هر دوره از 
عدد ۲۰ تجاوز نکرده و این وضعیت در دو دوره 
بعد، یعنی مجالس ششم و هفتم نیز افزایش 
چندانی نداشته و از مرز 3۰ درخواست فراتر 
ثبت 7۲  به  توجه  با  همین طور  است.  نرفته 
درخواست در پایان مجلس هشتم که دو تا 
سه برابر دو دوره پیش از آن و بالغ بر ۱۰ برابر 
تعداد درخواست های ثبت شده در مجلس دوم 
آغاز  نقطه ای  نشان می دهد  به روشنی  است، 
حرکت تصاعدی تعداد درخواست ها با چنین 
است.  همان مجلس هشتم  شیب شدیدی 
پایان مجلس  در  بعد،  تنها ۴ سال  چنان که 
تعداد درخواست نمایندگان تا بیش از دو برابر 

هشتم  مجلس  در  ثبت شده  درخواست های 
مجلس  درخواست   7۲ از  و  یافته  افزایش 
هشتم به ۱8۲ درخواستی رسیده که نمایندگان 
دوره نهم در طول ۴ سال نمایندگی ثبت کردند. 
این در شرایطی است که همزمان با مواجهه با 
این روند صعودی در وضعیت ثبت درخواست 
نمایندگان، باقی داده های جدول نیز متعاقبًا 

سیری به نسبت مشابه را طی کرده اند.

بر  نخست،  افقی  ردیف  به جای  اگر  حال 
آخرین ردیف عمومی متمرکز شویم و نگاهی 
داده های  تجیع  از  داده هایی که  به  بیاندازیم 
جالب  نکات  به  شده،  حاصل  مجلس  ادوار 
دیگری هم می رسیم. البته انجام یک تحقیق 
و تفحص در مجلس دارای مراحلی به مراتب 
بیش از هفت مرحله ای است که در این جدول 
هفت گانه  مراحل  می توان گفت که  اما  آمده 
در این جدول، مهمترین مراحلی هستند که 
به موجب آیین نامه داخلی مجلس، هر طرح 
تحقیق و تفحص از آغاز تا انجام می پیماید. 
مراحلی که عبارتند از »طرح درخواست تحقیق 
و تفحص«، »تصویب درخواست تفحص در 
درخواست  »تصویب  تخصصی«،  کمیسیون 
تفحص در صحن علنی مجلس«، »تشکیل 
گزارش  »قرائت  تفحص«،  و  تحقیق  هیات 
»ارجاع  صحن«،  در  تفحص  هیات  نهایی 
و  قضائیه«  قوه  به  تفحص  نهایی  گزارش 
به گزارش  رسیدگی  نتایج  »اعالم  نهایت  در 
با  قضاییه«.  قوه  سوی  از  مجلس  تفحص 
نگاهی به داده های تجمیعی هر یک از هفت 
مرحله مورد اشاره طی ادوار یازده گانه مجلس، 
باز به نحوی دیگر به این نتیجه می رسیم که 
ابزار  این  اعمال  از  نتیجه روشنی  و  خروجی 
نظارتی مجلس در راستای مبارزه با فساد و 
تخلفات اداری حاصل نشده است؛ چه آن که 
ادوار  طی  تفحص  درخواست های  مجموع 
مجلس یعنی همان عدد تجمیعی مربوط به 
مرحله نخست از مراحل هفت گانه، بزرگترین 
عدد کل این جدول یعنی 89۱ است و عددی 
مجموع  به عنوان  ردیف  پایین ترین  در  که 
موارد تحقیق و تفحص ۱۱ دوره مجلس ثبت 
شده، عدد صفر یعنی طبیعتًا کوچکترین عدد 
این جدول است. وضعیتی که در واقع به ما 
می گوید اگر به حکم منطق و البته آن طور که 
می کند،  اقتضا  قضایی  رسیدگی های  اصواًل 
مرحله هفتم یعنی »اعالم نتایج رسیدگی به 
گزارش تفحص مجلس از سوی  قوه قضاییه« 
را به عنوان مرحله ای مورد بررسی قرار دهیم که 
ارزیابی  با تحلیل داده های آن، به  قرار است 
کلی از کارآمدی این ابزار نظارتی مجلس دست 
یابیم، باید به این مهم اذعان کنیم که این ابزار 
نظارتی دست کم به لحاظ تاثیرگذاری در روند 

ادعایی  است.  فاقد کارایی  قضایی  رسیدگی 
که در عین حال با تحلیل وضعیت داده های 
هر یک از مراحل هفت گانه نسبت به داده یک 
مرحله پیش از آن نیز به نحوی تایید می شود. 
درخواست های  مجموع  حالی  در  چنان که 
تحقیق  انجام  برای  مجلس  ادوار  نمایندگان 
مورد  به 89۱  در ۴۲ سال گذشته  تفحص  و 
می رسد که تعداد درخواست هایی که دست کم 
در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده، حدود 
یک سوم کمتر از این تعداد یعنی ۲5۲ مورد 
است. از این تعداد هم تنها ۱83 درخواست 
در  حاضر  نمایندگان  موافق  رای  با  تفحص 
صحن علنی مجلس به تصویب رسیده تا روند 
عملیاتی انجام تفحص را دنبال کند. روندی که 
با تشکیل هیات تحقیق و تفحص و متعاقبًا 
رسیدگی های  و  بررسی ها  انجام  و  پیشبرد 
نظارتی آغاز می شود و در این بازه زمانی ۴۲ 

ساله، ۱۴3 بار رقم خورده است.

اما اگر دو مرحله »تصویب درخواست تفحص 
در صحن علنی مجلس« و »تشکیل هیات 
تفحص« مهمترین مراحلی است که بر اعمال 
نمایندگان  نظارتی  ابزار  این  اعمال  عدم  یا 
دو  بگوییم  که  نیست  بیراه  می گذارد،  تاثیر 
نهایی  گزارش  »قرائت  یعنی  بعدی  مرحله 
و  مجلس«  علنی  صحن  در  تفحص  هیات 
»ارجاع گزارش نهایی تفحص به قوه قضائیه« 
نتیجه کار  هستند که  مراحلی  مهمترین  نیز 
نمایندگان را شکل می دهند. حال اگر صرف نظر 
از آن 3۴ گزارش تفحصی که در تمامی این 
قوه  به  صحن  در  قرائت  از  پس  سال،   ۴۲
قضاییه ارجاع شده و هیچ یک با هیچ پاسخی 
از سوی این قوه مواجه نشده، بخواهیم صرفًا 
نسبت تعداد تفحص هایی که مرحله »قرائت 
گزارش نهایی در صحن علنی« را پشت سر 
بسنجیم که  درخواست هایی  آن  به  گذشته، 
اقدام شناخته  علنی، شایسته  رای صحن  با 
شده و پس از آن، روند تشکیل هیات تفحص 
گذاشته،  پشت سر  نیز  را  رسیدگی ها  آغاز  و 
باز نتیجه ای ناخوشایند و ناظر بر ناکارآمدی 
قرار  پیش روی مان  نظارتی  ابزار  این  نسبی 
می گیرد؛ چه آن که از مجموع ۱۴3 درخواست 
علنی،  صحن  موافقت  از  پس  که  تفحص 
روند اصلی رسیدگی را آغاز کرده اند، تنها 75 
گزارش در صحن علنی قرائت شده و از این 
تعداد هم که تنها 3۴ گزارش و نتیجه نهایی 
جهت رسیدگی قضایی و اعمال قانون به قوه 
تفحصی   3۴ همان  شده اند.  ارجاع  قضاییه 
که هیچ یک، منتج به هیچ پاسخی از سوی 

نشده اند. قضایی  دستگاه 

مرحله  همان  در  و  آن  از  پیش  حتی  اما 
 ۱۴3 از  این که  هم  پارلمان  درون  رسیدگی 
گزارشی  به  هیات   75 تنها  تفحص،  هیات 
رسیده اند که ارزش قرائت در صحن را داشته 
باشد، باید بگوییم یا بی دلیل این روند را کلید 
زده و وقت و هزینه را هدر داده اند یا اتفاقی 
ناگوارتر از این یعنی رفتار و روندی که می تواند 
از مصادیق تخلفات و جرایم نمایندگان باشد. 
البته به جز مواردی که خروجی رسیدگی های 
تخلفی  است که  این  بر  ناظر  تفحص  هیات 

است. نخورده  رقم 

اشاره کنیم که  نیز  نکته  این  به  باید  اینجا 
هدر  هزینه های  خصوص  در  پیش تر  آن چه 
رفته در روند تفحص های نافرجام مورد اشاره 
مورد  بیشتر  در جدول شماره 3  گرفت،  قرار 
از  اما  است.  گرفته  قرار  واکاوی  و  بررسی 
آن جا که متر و مالک تمامی محاسباتی که 
هزینه های  نسبی  برآورد  به  رسیدن  به منظور 
صرفًا  تفحص،  و  تفحص  هر  انجام  مالی 
اظهارات نمایندگان است، از تحلیل داده های 
این جدول چشم پوشی کرده و به سراغ یکی 
ابزار  از ایرادهای اساسی دیگر در اعمال این 
نظارتی می رویم. البته ذکر این نکته نیز حائز 
میلیون   ۲۰۰ حدودی  عدد  است که  اهمیت 
تومان که بنابر گزارش علیرضا رحیمی، عضو 

هیات رئیسه مجلس دهم از یکی از جلسات 
این جدول  در  آن دوره،  غیرعلنی مهرماه 96 
به عنوان مالک محاسبات لحاظ شده، خروجی 
گزارشی است که معاونت نظارت مجلس وقت 
به درخواست کمیسیون اصل 9۰ همان دوره 
تهیه شده تا با بررسی آماری وضعیت تحقیق 
همان  تا  مجلس  ادوار  تمامی  در  تفحص  و 
مقطع زمانی، این مهم را آسیب شناسی کند. 
با این همه اما آن چه در این دست تحلیل های 
از  فراتر  معمواًل  می شود،  حاصل  مطبوعاتی 
گمانه زنی رسانه ای نیست و شاید در همین 

حد نیز کفایت کند.

داده کاوی  و  بررسی  در  دیگری که  اتفاق  اما 
ابزار نظارتی تحقیق و تفحص در این  اعمال 
دیگری  نقص  یک  به عنوان  سال   ۴۲ حدود 
خودنمایی می کند، تکرار تحقیق  و تفحص از 
یک نهاد یا سازمان در ادوار گوناگون مجلس 

است. اتفاقی که البته می توان ناشی از بروز 
تخلفات تازه در گذر زمان باشد اما اگر یک ابزار 
به اصالح  با فساد، بی توجه  نظارتی و مبارزه 
ساختار سازمانی آن نهاد، صرفًا گزارشی ناظر بر 
تخلفات آن نهاد به دست دهد، چقدر می توان 
نظارتی  اقدامات  این  بود که  امیدوار  این  به 
موردی  برخورد  به جای  و  باشند  موثر  به واقع 
را  تخلف  و  فساد  عامل  متخلف،  محاکمه  و 
شناسایی کند. اهمیت این نکته آن گاه قابل 
این  انجام  تکرار  تعداد  به  که  است  درک 
تفحص های پرتکرار دقت کنیم. عدد 8 که ناظر 
بر تکرار تحقیق و تفحص از نظام بانکی، واردات 
و صادرات کاالها و اقالم استراتژیک و تنظیم 
این ۴۲ سال  در  قاچاق کاال  با  مبارزه  و  بازار 
این سال ها  تمامی  در  ما می گوید  به  است، 
از  و تفحص  تحقیق  درگیر  به نحوی  مجلس 
بوده است. حال آن که  نهادها و حوزه ها  این 

و  امنیتی  و  نظارتی  دستگاه های  به هرحال 
و  تفحص  اعمال  به  موظف  دیگر  حراستی 
رسیدگی های دائمی و تمام وقت هستند. به 
بیان دیگر آن طور که در متن آیین نامه داخلی 
مجلس نیز تصریح شده، تحقیق و تفحص از 
جمله ابزار نظارتی موردی است و قرار نیست 
ناظر ثابت و همیشگی بخش هایی از مملکت 
گاه  هر  موردی،  با سرکشی  باید  بلکه  باشد. 
باور رسید که تخلفی در حال  این  به  به واقع 
رخ دادن است که دستگاه های نظارتی دائمی 
به خصوص  ورود کند.  بودند،  بی توجه  آن  به 
که این داده کاوی آماری را هر سو آغاز کنیم، 
درنهایت به آن صفری می رسد که در جدول 
شمار یک، در تمامی این یازده دوره مجلس، 
در پایین ترین ستون افقی و مقابل سرفصل 
»اعالم نتایج رسیدگی قضایی گزارش تفحص 

مجلس« قرار گرفته است.

جدول شماره یک  -  طرح های تحقیق و تفحص مجلس؛ از دوره نخست تاکنون*

مجموعیازدهم*دهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولعنوان

٧١٥١٩١٣٢٧٣٠٧٢١٨٢۲۱73۰989۱-درخواست تحقیق و تفحص

٧٩١٤٧١٩٢٦٢٣٣٨5۲57۲5۲-تصویب درخواست تفحص در کمیسیون

٧١٠١٦٩٢١١٩١٩١٧3۲33۱83-تصویب درخواست تفحص در صحن علنی

١٧١١٦٦١٢١٨١٦۲8۲۲۱۴3-تشکیل هیات تحقیق و تفحص

١٦١١٥٥١٢٧٦9۲75-قرائت گزارش نهایی هیات تفحص در صحن

٢٣٤6٤٣٤6۲3۴--ارجاع گزارش نهایی تفحص به قوه قضائیه

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰--اعالم نتایج رسیدگی قضایی گزارش تفحص 

جدول شماره دو  -  وضعیت تکرار موضوع طرح های تحقیق وتفحص در ادوار یازده گانه* مجلس

تکرار در ادواریازدهمدهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدومموضوع پرونده های تحقیق و تفحصردیف

8********--نظام بانکی کشور۱

واردات و صادرات کاالها و اقالم استراتژیک و تنظیم بازار و ۲
8*******-*-مبارزه با قاچاق کاال

7-*****-**-شهرداری تهران3

7*******---معاونت ها و سازمان های تابعه ریاست جمهوری۴

6--*****-*-وزارت آموزش ¬و پرورش5

6*-**-***--حوزه مسکن و شهرسازی و ترابری6

6*****--*--استانداری ها و فرمانداری ها7

5--***-**--وزارت جهاد کشاورزی8

5*****-----امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی9

5*-*-**--*-صنایع  خودروسازی  کشور۱۰

5****---*--صنایع ¬مس و فوالد ایران۱۱

5***-*--*--وزارت علوم، تحقیقات و فناوری۱۲

۴----**-**-انتخابات؛ حوزه های انتخابیه۱3

۴*-**---*--بانک  مرکزی۱۴

۴*-**----*-سازمان تأمین اجتماعی۱5

۴---****---مخابرات و ارتباطات۱6

۴*-***-----شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت۱7

3--**---*--سازمان حج¬ و زیارت۱8

3--*--*--*-سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی۱9

3--**----*-بنیاد مستضعفان و جانبازان۲۰

3-***------جمعیت هالل احمر۲۱

3*-**------صندوق بازنشستگی کشوری۲۲

جدول شماره سه  - برآورد تقریبی* هزینه تحقیق وتفحص بر پایه میانگین نرخ دالر** در هر دوره مجلس
تعداد هیات های تفحص 

تشکیل شده نسبت به مجموع 
درخواست ها

میانگین نرخ دالرهزینه انجام تفحص
دوره 
مجلس

بازه زمانی

59 تا 63یکم3۲ تومان)3۰ تومان(--

63 تا 67دوم78 تومان)8۰ تومان(۴,۱۰۲,۴۰۰ تومان)۴ میلیون  و ۱۰۰ هزار تومان(7 درخواست / یک هیات

67 تا 7۱سوم۱۲۰ تومان) ۱۲۰ تومان(6,۱53,6۰۰ تومان)6 میلیون و ۱5۰ هزار تومان(۱5 درخواست / 7 هیات

7۱ تا 75چهارم۲76 تومان)۲8۰ تومان(۱۴,358,۴۰۰ تومان)۱۴ میلیون و 35۰ هزار تومان(۱9 درخواست / ۱۱ هیات

75 تا 79پنجم6۲8 تومان)6۰۰ تومان(3۰,768,۰۰۰ تومان)3۰ میلیون و 75۰ هزار تومان(۱3 درخواست / 6 هیات

79 تا 83ششم8۲۲ تومان)85۰ تومان(۴3,588,۰۰۰ تومان)۴3 میلیون و 55۰ هزار تومان(۲7 درخواست / 6 هیات

83 تا 87هفتم9۰۴ تومان) تومان 9۰۰(۴6,۱5۲,۰۰۰ تومان)۴6 میلیون و ۱5۰ هزار تومان(3۰ درخواست / ۱۲ هیات

87 تا 9۱هشتم۱۲۴6 تومان) تومان ۱۲5۰(6۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان)6۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان(7۲ درخواست / ۱8 هیات

9۱ تا 95نهم3۲38 تومان)3۲5۰ تومان(۱66,66۰,۰۰۰ تومان)۱66 میلیون و 6۰۰ هزار تومان(۱8۲ درخواست / ۱6 هیات

95 تا مهر 96دهم***3586 تومان)36۰۰  تومان(۱99,99۲,۰۰۰ تومان)۱99 میلیون و 9۰۰ هزار تومان(۲۱7 درخواست / ۲8 هیات

مهر 96 تا 99دهم۲93۴۰ تومان)۲95۰۰ تومان(۱,5۱۲,76۰,۰۰۰ تومان)یک میلیارد و 5۱۰ میلیون تومان(۲۱7 درخواست / ۲8 هیات

99 تا مرداد ۱۴۰۱یازدهم۱۴9۰5 تومان)۱5۰۰۰ تومان(76۴,۰7۲,۰۰۰ تومان)765 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان(3۰9 درخواست / ۲۲ هیات

99 تا مرداد ۱۴۰۱یازدهم۲5۱3۰ تومان)۲5۰۰۰  تومان(۱,۲8۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان)یک میلیارد و ۲8۰ میلیون تومان(3۰9 درخواست / ۲۲ هیات

۱,۴35,8۴۰,۰۰۰ تومان)یک میلیارد و ۴35 میلیون 3۰9 درخواست / ۲۲ هیات
99 تا مرداد ۱۴۰۱یازدهم۲8۰5۰ تومان)۲8۰۰۰ تومان(تومان(
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در حال حاضر کارایی بخش اعظمی از نهادهای دولتی نه تنها 
در ایران، بلکه در سراسر جهان زیر سوال است و نقدهای تند 
و تیز و گاهی بی رحمانه بر آنها وارد است. یکی از نهادهای 
اراده مردم، پارلمان  موثر در مدیریت امور عمومی و اعمال 
وظیفه  پارلمان  اساسی  قانون  اساس  بر  ایران  در  است. 
تذکر،  تفحص،  و  تحقیق  استیضاح،  سوال،  طرح  تقنین، 
تحت عنوان  آنها  از  دارد که  برعهده  را  مواردی  و  رای اعتماد 
تقنین و نظارت یاد می شود. مطابق اصل 85 قانون اساسی 
است  اسالمی  »از طریق مجلس شورای  مقننه،  قوه  اعمال 
نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات  از  که 
آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا 

ابالغ می گردد.« به قوه مجریه و قضاییه 
و مراجع دیگر  تقنین توسط شوراهای جانبی  امر  هم اینک 
اساسی  قانون  مغایر  هم  بدون شک  است که  تهدید  مورد 
است و هم از منظر شرع مقدس بر آن اشکال و ایراد جدی 
ابزارهای  و  نظارتی  امور  موصوف،  آسیب  به تبع  است.  وارد 
قرار  مجادله  و  محاصره  مداخله،  مورد  نیز  آن  به  مربوط 
از  این آسیب، منشا و علت تخریب بسیاری  گرفته است. 
و  است  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  مناسبات 
بزرگترین درد جامعه _که آن را به آشفتگی اختالل و ناامنی 
است که  روابط  شدن  معیوب  و  فرسودگی  می دهد_  سوق 
متاسفانه دانشگاه ها و محیط های علمی از شناخت و تحلیل 

آنها غافل و عاجز است.
از  به اختصار یکی  و  به شکل ویژه  این مجال و موقف  در 
ابزارهای نظارتی یعنی تحقیق و تفحص و نقش آن در حوزه 
دولتی و امور عمومی مورد بحث قرار می گیرد. مراکز تحقیقی 
به  و کیفیت بخشیدن  امور  برای اصالح  نخبگان  و  و علمی 
وزنی  آن چنان  حکمرانی  و  عمومی  سیاستگذاری  مدیریت، 
در  به ویژه  نمی شوند؛  قائل  تفحص  و  تحقیق  فرآیند  برای 
این ایام که نگاه محرم و نامحرم به آن، از انصاف و اعتدال 
تا در  به کنار می نهد  خارج شده، هر کسی رخت خویشتن 

آتش آن نسوزد.
تفحص  و  تحقیق  چراغ  سوسوی  به  نیز  عمومی  عقل 
وقایع  از  عینی  مصداق  به  آن،  سایه  در  ندارد که  اعتمادی 
و حقایق دست یابد و بتواند با حرارت آن، تنی گرم نماید. 
تا  ایران  جامعه  که  ملت هاست  هوشیار  چشم  واقع بینی، 

است. داده  دست  از  را  آن  حدی 
بر اساس اصل 67 قانون اساسی »مجلس شورای اسالمی 
حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.« با تکیه 
بر تجربه، مشاهده و تحلیل محتوا و گزارش مراکز بولتن ساز 
و همچنین واقعیت های موجود هم اینک تحقیق و تفحص 
از درون و بیرون پارلمان مورد هجمه و جامعه از بهره عینی 
پیامدها  خاطر،  همین  به  و  است  محروم  نظارتی  ابزارهای 
ابزارها اختالل آفرین  از  نادرست و ناقص  و عواقب استفاده 
است و به آشفتگی منجر می شود. آشفته بازاری  که مدعی و 

محکوم هر دو داعیه دارند.
اسقاط،  این  کژکاری  دالیل  و  آسیب شناختی  نشانه های 
فراوان است اما در این جستار بخشی از اندام های موثر آن 

می گیرد. قرار  اشاره  مورد 
از  خارج  سازمان های  و  محاکم  نهادها،  سلیقه ای  خروج 
است  بارزی  تقلیل گرایی  تفحص،  و  تحقیق  دایره  از  دولت 
تحمیل  تفحص  و  تحقیق  حیطه  در  اساسی  قانون  به  که 

می گردد. بدون شک هیچ نهادی به ملت نزدیک تر از پارلمان 
نیست؛ پارلمان محرم و رازدار مردم است و برای رسیدن به 
شمار  به  مولفه  مناسب ترین  امروزی،  مفهوم  به  حکمرانی 
می رود. همان سان که اشاره شد اعمال محدودیت و سلیقه 
از  بسیاری  منشا  و  است  اساسی  قانون  خالف  پارلمان  به 
از  بخشی  در  امروزه  است که  غلطی  مناسبات  و  بحران ها 
و  پارلمان  که  میزان  همان  به  می گردد.  مشاهده  جامعه 
ابزارهای نظارتی مستقل تضعیف می گردد، زمینه برای رشد 
استبداد فراهم می شود. ذات استبداد بحران ساز، فسادگستر 
است  الزم  نکته  این  یادآوری  است.  توسعه  و  رشد  ضد  و 
تفحص هایی که  و  تحقیق  انجام  با  رهبری  حال،  به  تا  که 
نهادهای زیر نظر مستقیم ایشان را در بر می گیرد، مخالفت 

نکرده اند.
ابزاری  استفاده  به  تفحص  و  تحقیق  روند  دوم  نقص 
برمی گردد.  آن،  از  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
نمایندگان مجلس  از  به هر دلیل خواسته بعضی  و  هرگاه 
منافع  تعارض  دولتی  سازمان های  و  نهادها  مسئوالن،  با 
داشته باشد تحقیق و تفحص به منزله شمشیر داموکلس 
اینکه کمیسیون ها و صحن مجلس  ویژه  به  عمل می کند. 
نمایندگان  تفحص  و  تحقیق  تقاضای  از  مواقع  اکثر  در 
امکانات  و  ابزارها  وقتی  است  طبیعی  می کند.  استقبال 
بنیان  تحکیم  و  عمومی  موقعیت های  فربه کردن  جای  به 
برای  بستر  یابد،  تنزل  فردی  سطح  به  عمومی  حوزه های 
تضعیف  آن  به  عمومی  اعتماد  و  می شود  مهیا  فساد 
از  سیاسی  و  جناحی  استفاده  مورد،  سومین  می گردد. 
تحقیق و تفحص است. در این گونه موارد جدای از نفس 
آغاز  را  نمایندگان آن  یا  نماینده  پارلمان که  کارکرد درونی 
جناحی  یا  سیاسی  اردوگاه  یک  ملی  سطح  در  می کنند 
نادرست مهیا می کند و  به مسیر  ورود  برای  را  زمینه  هم، 
مقصد  به  رسیدن  توان  نیز  درست  تفحص های  و  تحقیق 
اعمال  و  سوگیری  تعصب،  می دهند.  دست  از  را  هدف  و 
دیوانی  نظام  در  کشنده  زهری  مثابه  به  سیاسی  سلیقه 
خاطر  همین  به  و  می کند  عمل  کشور  تصمیم سازی  و 
اجماع  تفحص  و  تحقیق  طریق  از  فساد  با  مبارزه  برای 
در  تفحص  و  تحقیق  از  مواردی  نمی شود.  حاصل  ملی 
شهرداری ها، دانشگاه آزاد، قوه قضاییه و سازمان های دولتی 
سامان  به  هرگز  شده ،  شروع  سیاسی  قصد  و  نیت  با  که 
نرسیده و متاسفانه به جای تنبیه افراد و خالفکاران، نظام 
زیر سوال رفته است. بعضی ها برای بقای خویش حاضرند 
اینکه جماعتی برای رسیدن به  چشم نظام را کور کنند کما 
قدرت حاضرند اسالم، ایران و انقالب را یک شبه فدا کنند. 
در این بین ابهامی فنی و حقوقی باقی است که آیا تحقیق 
و تفحص در تمام امور کشور برای این است که مجلس بر 
اراده  بتواند  تا  اداره آن مسلط باشد  مدیریت کشور و نحوه 
عمومی را نمایندگی کند و این امر جنبه استطالعی دارد و یا 
اینکه الزم است خود مجلس امور اجرایی تحقیق و تفحص 
توانایی  واجد  پارلمان  آیا  این صورت  در  بگیرد.  عهده  بر  را 
کشف مسئله، جمع آوری اطالعات و ارزیابی گزارشات است 
و تشخیص پدیده های فنی و تخصصی را دارد؟ اگر قرار بر 
و  پیچیده  و  سخت  وظیفه های  این  پارلمان  است که  این 
نظامی  نهادهای  همه  این  باشد،  داشته  عهده  بر  را  ظریف 
از قبیل محاکم، وزارت اطالعات، دیوان محاسبات، بازرسی 

خواهند  سرنوشتی  چه  نهادها  ویژه  بازرسی های  کل کشور 
در  محاکم  و  نظارتی  نهادهای  اگر  صورت  هر  در  داشت. 
فسادهای  شاهد  جامعه  عمل کند،  مجدانه  پیشگیری  امر 
عرصه  دیوانی  نظام  ندارد  امکان  و  شد  نخواهد  گسترده ای 
دایره  از  نظارت  و  باشد  فساد سیاسی  و  عناد  تاز  و  تاخت 
در  جامعی  قانون  متاسفانه  خارج گردد.  اعتدال  و  انصاف 
مواقعی  در  الاقل  نیست که  موجود  تفحص  و  تحقیق  مورد 
از  یکی  باشد  داشته  تفحص  و  تحقیق  به  نیاز  پارلمان  که 
انجام  مسئول  را  ذی نفع  غیر  و  مستقل  نظارتی  ارگان های 

به مجلس کند. ارائه آن  و  تحقیق و تفحص 
اساسی  قانون   9۰ اصل  کمیسیون  مورد  در  ابهام  همین 
هرکس  اساسی  قانون   9۰ اصل  اساس  بر  است.  باقی  نیز 
قضاییه  قوه  یا  مجریه  قوه  یا  مجلس  کار  طرز  از  شکایتی 
به  )مکتوب(  کتبا  را  خود  شکایت  می تواند  باشد،  داشته 
مجلس شورای اسالمی عرضه کند. مجلس موظف است به 
این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که 
شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی 
را  نتیجه  مناسب  مدت  در  و  بخواهد  آنها  از  پاسخ کافی  و 
اطالع  به  باشد  به عموم  مربوط  مواردی که  در  و  اعالم کند 
عامه برساند. همان طور که از متن پیداست مجلس شورای 
اسالمی خطاب اصل 9۰ خود مجلس شورای اسالمی است و 
تشکیل کمیسیون فاقد وجاهت حقوقی است. موضوع مهم 
بعدی شکایت از طرز کار مجلس یا قوای دیگر است. دغدغه 
و نگرانی حقوقی متن مذکور این است که قوا در حالت کلی 
از وظایف اصلی و ذاتی خود فاصله نگیرد یعنی بر اساس 
اصل 85 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس و برابر اصل 79 
از طریق رئیس جمهور و وزرا و براساس  اعمال قوه مجریه 
اصل 76 اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری 

این  با  نبیند. پس  تا اصل تفکیک قوا صدمه  انجام پذیرد 
برداشت رئیس قوه قضاییه نمی تواند خارج از نظام دادگاه ها 
حکم قضایی صادر کنند و اعمال قوه مجریه به غیر از رئیس 
قانونگذاری  سیاق  همین  با  و  است  خالف  وزرا  و  جمهور 
خارج از مجلس تعدی به قانون اساسی است. بدون تعارف 
تهیه  هوشمندی  و  مهارت  با  بخش  این  در  اساسی  قانون 
از  بعد   9۰ اصل  کمیسیون  حاضر  حال  در  اما  است  شده 
انقالب به هر نوع شکایت اعم از حقوقی، فرهنگی، ورزشی، 
نوع  این  قطعیت  با  که  می کند  رسیدگی  علمی  و  قضایی 
رسیدگی ها مداخله در امور سایر نهادهاست. اعمال اصل 9۰ 
بزرگترین تضمین سالمت قوای سه گانه است که الزم است 
روح  خدمت  در  و  احیا کند  را  آن  اسالمی  شورای  مجلس 

درآورد. اساسی  قانون 
تفحص  و  تحقیق  درباره  آنچه که  تفسیر  و  تحلیل  این  با 
قابل بیان است، نیاز این فرایند به شفافیت و تدوین قانون 
در  اساسی  قانون   67 اصل  هم  نحوی که  به  است  جامع 
دایرهای وسیع توسط شورای نگهبان تفسیر شود و هم این 
با معین کردن وجه استطالعی  که مجلس شورای اسالمی 
چون  منفی  ویژگی های  از  را  مذکور  ابزار  آن،  اجرایی  یا 
سیاست زدگی، فروکاست به منافع فردی، گروهی و جناحی 
برهاند و حکمرانی نظارت در پارلمان و سایر نهادهای نظارتی 
را تدوین، تهیه و حداقل در برنامه هفتم توسعه به تصویب 
و  روزمرگی  از  را  قوا  باید  توسعه  هفتم  برنامه  در  رساند. 
اشتغال به امور سطحی و غیر ضروری رهانید و استراتژی 
بقا و توسعه را با توسل به حکمرانی امروزین به نظام دیوانی 
در سطوح  غرق  و  زودرس  پیری  و  روزمرگی  تا  عرضه کرد 

بربندد. از جامعه و دیوان ساالری رخت  اولیه 
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حکمرانی  ارکان  و  سیاسی  نظام  به  عمومی  اعتماد  مساله 
دموکراتیک  نظام های  مشروعیت  با  مستقیمی  نسبت 
مختلف  کشورهای  در  عمومی  اعتماد  بحران  امروزه  دارد. 
توسعه یافته و درحال توسعه به یکی از دغدغه های اصلی 

است. شده  تبدیل  توسعه  پژوهشگران  و  سیاستگذاران 
در این یادداشت مولفه های ناظر به اعتماد عمومی  نسبت 

به نمایندگان مجلس مرور می شود.
بررسی کرد؛  دو منظر می توان  از  را  اعتماد عمومی   مفهوم 
در حالت اول، سوژه یعنی شهروندانی که قرار است نسبت 
به نمایندگان اعتماد پیدا کنند مدنظر قرار می گیرند و سوال 
اصلی این خواهد بود که در چه صورت فرایند اعتمادسازی 

آنها شکل می گیرد؟ برای 
اعتماد  آنها  به  باید  که  مسائلی  یعنی  ابژه  دوم  حالت  در 

بود. خواهد  بحث  محل  باشد،  داشته  وجود 
اعتماد عمومی  بررسی مساله  در  به طور کلی  عوامل موثر 
شامل ویژگی های شهروندان  از حیث دسترسی به منابع و 

ارزش های سیاسی  است.
عمومی  اعتماد  میزان  تعیین  در  موثر  عوامل  ابژه،  از حیث 
تعهد   ، شایستگی]۱[  اصلی  مولفه   ۴ شامل  پارلمان  به 
و   ]3[ نهادی  پاسخگویی  ذاتی]۲[،  مسئولیت پذیری  و 

است. پیش بینی پذیری]۴[ 
انتظارات  با  منطبق  عمل   توانایی  شایستگی،  از  منظور 
شهروندان یا منافع آنهاست. معموال این معیار را با خروجی 
و  اقتصادی  اجتماعی،  حوزه های  در  پارلمان  سیاستی  

می سنجند. سیاسی 
توسط  عمومی  مقام  عزل  امکان  به  نهادی که  پاسخگویی 
شهروندان اشاره می کند، در واقع ناظر به ضمانت های خاص 
عمومی  منافع  بر  منافع شخصی   تقدم  از  جلوگیری  جهت 
محمل  پارلمان  در  عمومی   منافع  تجمیع  چراکه  است 

می کند. فراهم  را  سوء استفاده 
شرایطی  به  ناظر  اطمینان  قابلیت  یا  پیش بینی پذیری 
به خوبی  درگیر  نهادهای  و  است که سازوکارهای حکمرانی 

شناخته شده باشند تا  شهروندان بتوانند به رویه های ثابت 
اتکا کنند. متقن  و 

همچنین درک عمومی از فساد و به تبع میزان فساد نقشی 
مهم در اعتماد عمومی دارد چراکه ناکارایی و عدم بهره وری 
نمایندگان از حیث توانایی های شخصی را نمایان می سازد.

افراد  انجام شده،  اساس مطالعات  بر  است که  توجه  قابل 
نمایندگان  تعهد  و میزان  به شایستگی  تحصیل کرده نسبت 

هستند. حساس تر 
از حیث مولفه نظام های سیاسی، بی طرفی نظام سیاسی]5[  
تحقیقات صورت  است. طبق  پارلمان  به  اعتماد  پیش شرط 
گرفته  در ۲7 کشور اروپایی ، دموکراسی های پایدار شناخته 
شده بیش از کشورهای تازه وارد در عرصه حکمرانی دموکرات 
مشمول اعتماد عمومی هستند. همچنین نظام های توتالیتر 
اقتدارگرا به دلیل عمومیت سوءاستفاده از صالحیت های  و 

اختیاری  اعتماد کمتری را از مردم جلب می کنند.]6[
غیر  یا  تناسبی  انتخاباتی  نظام  اینکه  به  بسته  ضمنا    

اعتماد  بسترهای  باشد،  شده  تعریف  اکثریتی  و  تناسبی 
بود . خواهد  متفاوت  عمومی 

به دلیل  اکثریتی  در حالی که برخی معتقدند در نظام های 
اهمیت بیشتر تعداد رای، امکان جهت دهی به پارلمان برای 
تامین منافع عمومی و اعتمادسازی بیشتر است، مطالعات 
حاکی از آن است که اتفاقا نظام های تناسبی که به صورت 
عمومی  اعتماد  می شوند،  اداره  ائتالف  ایجاد  و  حزبی  چند 
بیشتری را جلب می کنند چراکه مردم شناخت بیشتری از 

افراد منتخب کسب می کنند.   شایستگی و تعهد 
در واقع به عقیده برخی پژوهشگران، فرهنگ سیاسی ناظر 
شدن]7[،  دوقطبی  یعنی  غیرتناسبی،  انتخاباتی  نظام  به 
زمینه ساز  می تواند  سازش]9[  عدم  تقابلی]8[و  رهبری 

شود. عمومی  بی اعتمادی 
اداره  فراکسیونی]۱۰[  شکل  به  مجالسی که کمتر  همچنین 
مردم  چرا که  می بخشند.  ارتقا  را  عمومی  اعتماد  می شوند، 
فراکسیون  داخل  افراد  همه  به  لزوما  انتخابیه  حوزه  یک 
اعتماد  تبع  به  و  فقدان شناخت  امر  و همین  نداده اند  رای 

می زند. رقم  را  عمومی 
جالب توجه است که  از منظر اقتصادی، داده های پژوهش 
اعتمادسازی  بر  اقتصادی  کارایی  مستقیم  تاثیر  موید 
رشد  با  کشورهای  برخی  پژوهش  طبق  بلکه  نیستند 
مواجه  عمومی  اعتماد  معضل  با  نیز  روزافزون  اقتصادی 
درک  به  ناظر  خرد  مولفه های  بررسی  بنابراین  هستند.   
خوبی  عزیمت  نقطه  می تواند  سیاسی  نظام  از  شهروندان 

شود. تلقی  اعتمادساز  فرصت های  طراحی  باز  برای 
به خصوص  پارلمان ها  درون  نظارتی  سازوکارهای  همچنین 
استانداردهای اخالق حرفه ای که به اصطالح کدهای رفتاری 
یا ترمیم  تعبیر می شوند، می توانند سهمی به سزا در جلب 

باشند. اعتماد عمومی داشته 
نمایندگان  مطلوب  رفتاری  آیین  رفتاری،  کدهای  از  منظور 
به  منجر  که  است  حرفه ای  و  اخالقی  حیث  از  پارلمان 
اعتماد رای دهندگان نسبت به صالحیت های اعطایی به آنها 

می شود.
در کشور ما نیز قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در 
کارکردهای  بر  نظارت  و  قانونگذار  نهاد  شان  حفظ  راستای 
واجد  البته  که  است  شده  تصویب   9۱ سال  در  نمایندگی 
ایرادات و نواقصی از حیث عناوین مورد بررسی و سازوکار 

پرونده هاست. بررسی 

مروری بر عوامل موثر در تقویت و تضعیف اعتماد عمومی نسبت  به نهاد پارلمان
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که این امر مغایر اصل ۱۰7 قانون اساسی بود، با نظر رهبری، 
تحقیق و تفحص در سازمان صداوسیما _ که زیر نظر ایشان 
امر می توانست  این  اعالم شد؛  فعالیت می کند _  مجاز 
موجب اعتبار کلیت این اصل باشد؛ چنان که این مسئله، 

مورد نظر تصویب کنندگان اولیه اصل مذکور نیز بود.
است که  اساسی چنین مستفاد  قانون  اصول مختلف  از 
دولت در مجموع و وزیران دولت به صورت انفرادی در برابر 
مجلس و هر یک از نمایندگان مردم، بدون استثنا مسئولند 
و این اصول نظارتی است که مقام های اجرایی را پاسخگو 
می نماید. با این همه، این پاسخگویی صرفًا داخل مجلس 
انجام می گیرد و نه در خارج از این نهاد. حال آن که تحقیق 
و تفحص  _ چنان چه از نام و مفاد نص اصل 76 قانون 
اساسی برمی آید _  امری میدانی است که قائم به کلیت 
مجلس بوده، خارج از مجلس صورت می گیرد و نتیجه آن را 

نیز باید انعکاس صدای همه مردم ایران تلقی کرد.
صرف نظر از برخی شنیده ها و اظهارات مبنی بر این که بعضی 
از موارد تحقیق و تفحص در واقع جنبه جناحی داشته یا 
جریان  به  بعدی،  انتخابات  در  آن  از  بهره برداری  به منظور 
افتاده و به انجام می رسد، نکته حائز اهمیت که به طور کلی 
باید مورد توجه قرار گیرد، این است که از آن جا که نمایندگان 
به صورت فردی و گروهی حق تحقیق و تفحص را ندارند و 
این اقدام نظارتی قائم به کلیت مجلس است، نتیجه آن 
نیز باید مورد اعتماد نهاد قانون گذاری یا قوه مقننه باشد. 
و  تحقیق  این  نهایی  و گزارش  نتیجه  همچنین چنان چه 
تفحص به قوه قضاییه ارجاع شود، این قوه نیز باید آن را 
در مقام دادخواهی کل ملت ایران تلقی نموده و نسبت به 

رسیدگی قضایی به آن اقدام کند.
اگر گزارش نهایی تحقیق و تفحص متضمن وقوع جرم یا 
جرائم باشد و نیز تحقق تخلف یا تخلفاتی بوده که اگرچه 
جرمی رخ نداده باشد اما موجب خسارات و ضرر و زیان 
اجرایی، لشکری و  از دستگاه های  یا هر یک  برای کشور 
مجازات  جرم،  وقوع  صورت  در  متخلفان  کشوری گردد، 
شده و محکوم به جبران ضرر و زیان وارده می شوند و اگر 
فقط خساراتی وارد شده باشد و جرمی تحقق نیافته باشد، 
مسئوالن و متخلفان محکوم به جبران خسارات وارده به 

می شوند. دولت 
ما  کشور  در  جناحی  اختالفات  کشاکش  در  شوربختانه 
و این که هر جناحی که قدرت را قبضه می کند، خود را از 
ارتکاب هر بزه و تخلفی مصون می داند و همه تخلفات، 
جرائم و اهمال کاری ها را به جناح مخالف یا مسئوالن ادوار 
پیشین نسبت می دهد، مسئله تحقیق و تفحص و نتایج آن 

به دست فراموشی سپرده شده و می شود.
از  پس  قانونگذاری  دوره  سال   ۴۲ طول  در  شده  گفته 
پیروزی انقالب اسالمی، مجلس بالغ بر 8۰۰ مورد تحقیق و 
تفحص در امور گوناگون کشور را به انجام رسانده است؛ حال 
آن که قرائت اغلب گزارش های نهایی این چند صد تحقیق و 
تفحص و نیز پیگیری و رسیدگی قضایی تمامی مواردی که 
به این منظور به قوه قضاییه ارجاع شده، همچون بسیاری از 
مسائل دیگر در کشور به دست فراموشی سپرده شده و این 
یعنی صرف زمان فراوان و هزینه گزاف، بدون حصول نتیجه 
از آن. این وضعیت به عبارتی در معنای نادیده گرفتن قانون 
اساسی کشور در دو قوه مقننه و قضاییه است. بدین ترتیب 
که قوه مقننه به عنوان مجری تحقیق و تفحص در کشور، 
به دلیل عدم پیگیری نتایج تحقیق و تفحص مرتکب چنین 
عملی شده و قوه قضاییه نیز درصورت ارجاع گزارش نهایی 
تحقیق و تفحص، به دلیل بازخواست نکردن عامالن تخلفات 

و جرائم صورت گرفته، مرتکب این رفتار شده است.
در سال ۱36۴ خورشیدی، مجلس شورای ملی وقت _ که 
بعدًا در بازنگری قانون اساسی به »مجلس شورای اسالمی« 
به مسئله  با تصویب طرحی  داد _ تالش کرد  نام  تغییر 
تحقیق و تفحص در مجلس سامان بخشد و زمینه اجرایی 
شدن و کارآمدی این ابزار نظارتی قانون مجلس را فراهم 
آورد. این طرح که با درنظر گرفتن سازوکارهای مقتضی در 
6 ماده، اجرای اصل 76 قانون اساسی را روزآمد و کارآمد 
کرده و با پیش بینی تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان 
سازوکاری  استان،  هر  به نسبت جمعیت  استان ها  تمامی 
را پیشنهاد می داد که بنابر آن، این کمیسیون مانند سایر 
کمیسیون های تخصصی مجلس، به صورت دائمی فعالیت 
می کرد و مسئله تحقیق و تفحص در مجلس از یک مسئله 
موردی خارج شده و به ابزاری کارآمد و کارساز تحول یابد. 
عدم همکاری  پیشنهادی،  طرح  آن  به موجب  همچنین 
دستگاه های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی و به طور کلی 
تمامی سازمان ها، نهادها، دستگاه ها و شرکت های وابسته 
به دولت و حتی شهرداری ها جرم انگاری شده و درصورت 
بروز چنین جرائمی در مسیر تحقیق و تفحص، عوامل وقوع 
جرائم در این دستگاه ها به انفصال موقت، از 3 ماه تا یک 
سال محکوم می شدند. حال آن که به موجب همان سازوکار 
و  طرح  آن  تصویب  صورت  در  وقت،  مجلس  پیشنهادی 
ارتکاب جرائم یادشده،  این عوامل  برای  به قانون،  تبدیل 
در صورت تکرار جرم نیز مجازات تأدیبی در نظر گرفته بود. 
از  پس  وقت  مجلس  پیشنهادی  طرح  این  همه  این  با 
تصویب در صحن علنی مجلس با مخالفت شورای نگهبان 
مواجه شد و شورای وقت آن را مغایر اصل 76 قانون اساسی 
اعالم کرد. البته شورای نگهبان در همان زمان اعالم کرد در 
صورتی که طرح مصوب مجلس وقت، بر این اساس اصالح 
شود که برای استفاده از حق مذکور، کمیسیون مقدماتی 
متشکل از نمایندگان مجلس تشکیل شود تا با توجه به 
گزارش ها و اطالعات واصله در اموری که تحقیق و تفحص 
در آن الزم است، بررسی های الزم را انجام داده و گزارش 
نهایی خود را به صحن علنی مجلس تقدیم نماید، قانون 
نخواهد  مغایرت  اساسی  قانون  با  وقت  مجلس  مصوب 

داشت.
و  تحقیق  موضوع  که  امروز  می رسد  نظر  به  روی  هر  به 
تفحص در مجلس با مشکالت اساسی به شرح فوق مواجه 
شده، می توان با رویکردی اجرایی طرحی مشابه را تدوین 
و جهت تصویب در مجلس پیشنهاد کرد تا پس از تبدیل 
آن به قانون، از وضعیت کنونی نجات یافت و دست کم از 
بلبشویی که اکنون با آن روبه رو و مواجهیم، خالص شد. 

|  
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به جای پرداختن قبض برق
کنید سفر 

کردن  گرم  جای  به  انرژی  گردشگران 
زمستانی   سفر های  برای  خانه هایشان 
شرکت  یک  می کنند.  برنامه ریزی 
می کند  تشویق  را  مسافران  بریتانیایی 
هزینه های  از  جلوگیری  برای  تا 
تعطیالت  حاال  همین  از  انرژی،  باالی 
شرکت  کنند.  رزرو  را  خود  زمستانی 
کمپینی   »TravelTime World«
به  راه  می ماند«  ما  با  »گرما  نام  با 
روزانه تعطیالت  و در آن هزینه   انداخته 
است.  کرده  برجسته  را  طوالنی مدت 
این  تعطیالت  طراح  کویینت،  اشلی 
به  وقتی  ایده  این  می گوید  شرکت، 
سقف  شد  گزارش  که  رسید  ذهنش 
قیمت انرژی در بریتانیا تا آوریل ۲۰۲3 
یورو(   8۱۲۰( پوند  هزار   7 به  می تواند 

برسد. سال  در 
اما هزینه هر روز گذراندن زمستان امسال 
افزایش  است؟  چقدر  کشور  از  خارج  در 
اکتبر  از  انرژی  قیمت  سقف  درصدی   8۰
می تواند  افزایش  میزان  این  شد.  تایید 
خانوار  هر  برق  و  گاز  قبض  میانگین 
یورو(   ۴۱۱6( پوند   35۴9 به  را  بریتانیا 
در سال برساند. افزایش بعدی بین ژانویه 
باعث گرانی سرسام آور  و مارس می تواند 

انرژی تا 5 هزار پوند )5799 یورو( شود.
 Euronews Travel به  کویینت 
سفر،  پیک  از  خارج  »مقاصد  می گوید: 
پرتغال،  و  اسپانیا  جنوب  مالت،  مانند 
خوبی  بسیار  هزینه  فوریه  و  ژانویه  در 
است.  دلپذیر  و  گرم  هوا  آنجا  دارند. 
در خانه  ماندن  به جای  مردم می توانند 
و پرداختن هزینه انرژی، با حدود ۲۰ تا 
اقامت  پوند در هر شب، چهار هفته   ۲5

کنند.« رزرو  آپارتمان  یا  هتل  یک  در 
مسیرهای  در  سفر،  طراح  این  گفته  به 
محل  اما،  است  گران تر  پروازها  طوالنی، 
است.  ارزان تر  زندگی  هزینه  و  اقامت 
هزینه ها،  یکسان سازی  برای  بنابراین 
در  سفر  برای  را  معقولی  مدت زمان  باید 

گرفت.  نظر 
کمپین  این  که  بود  این  اولیه  تصور 
بود  خواهد  جذاب  بازنشسته ها  برای 
دورکار،  زیاد کارمندان  شمار  وجود  با  اما 
زمستان  گذران  برای  بیشتری  مشتریان 

دارد. وجود  کشور  از  خارج  در 
هم  پرواز  و  اقامت  هزینه  که  حالی  در 
زندگی  هزینه  تامین  بحران  تشدید  با 
بیشتر شده است، گذراندن زندگی در یک 
برای  راه  حل آسانی  کشور خارجی، قطعًا 
نیست.  انرژی  قبوض  افزایش  مشکل 
این  از  انرژی  گردشگران  اینها،  همه  با 

می کنند. استفاده  فرصت 

تعطیل شد استخرها  آمد،  گرانی 
بحران انرژی در فرانسه جور دیگری 
آمد که  خبر  دیروز  است.  آمده  به چشم 
به دنبال تشدید این بحران ده ها استخر 
شنا به دلیل به دلیل انفجار قیمت انرژی 
با  اغلب  تعطیل شده است. استخرها که 
سنگین  بار  می شوند،  گرم  گاز  سوخت 
در  می کنند که  تحمل  را  قیمتی  افزایش 
ادامه  و  اوکراین  به  روسیه  حمله  نتیجه 

است. بدتر شده  جنگ 
را در  ۲9 استخر  شرکت ورت مارین، که 
کرده  اعالم  بسته،  موقتًا  فرانسه  سراسر 
یورو  میلیون   ۱5 از  انرژی  قبوض  که 
بود.  یافته  افزایش  یورو  میلیون   ۱۰۰ به 
حدود  موقتی  تعطیلی  این  حالی که  در 
بیکار  را  از کارمندان ورت مارین  نفر   6۰۰
بیرحمانه  را  آن  مسئوالن  بعضی  و  کرده 
ادامه  پیگیر  گروه ها  برخی  خوانده اند، 

هستند. زمستان  در  تعطیلی ها 
مکرون،  امانوئل  حال  همین  در 
 ۱۰ کاهش  فرانسه خواستار  رئیس جمهور 
درصدی مصرف انرژی در این کشور شده 
در  و کاهش  از خطر جیره بندی  تا  است 

شود. جلوگیری  امسال  زمستان 
اروپایی  کشورهای  از  یکی  فقط  فرانسه 
انرژی  هزینه های  افزایش  با  که  است 
آماده می کند.  بحران  وقوع  برای  را  خود 
طبیعی  گاز  که  روسیه  اصلی  لوله  خط 

همچنان  می کند  منتقل  آلمان  به  را 
اروپا  کمیسیون  رئیس  و  است  بسته 
روسیه  جنگ  شدید  تاثیرات  با  می گوید 
و اوکراین، بازار برق اتحادیه اروپا »دیگر 

است«. افتاده  کار  از 

انرژی   وضعیت وخیم 
و وابستگی بیش از حد به روسیه
تاثیرات  مهم ترین  از  یکی  انرژی  بحران 
موج جنگ در اکراین بوده و سراسر قاره 
به  اروپا سال ها  را فرا گرفته است.  اروپا 
بوده  وابسته  روسیه  طبیعی  گاز  و  نفت 
کنار  بر  مبنی  تعهداتی  که  حالی  در  و 
وابستگی  این  از  اروپا  اتحادیه  گذاشتن 
سرعت  با  چندان  امر  این  داشت،  وجود 

است. نشده  انجام 
دنبال  به  کدام  هر  کشورها  مسئوالن 
هستند.  بحران  مدیریت  برای  راه حلی 
برنامه ای  از  امانوئل مکرون، روز دوشنبه 
خبر  آلمان  به  گاز  عرضه  افزایش  برای 
داد؛ راهی برای جبران کاهش عرضه گاز 
مقابل،  در  که  گفت  او  شرق.  از  روسیه 
آلمان به تامین برق فرانسه ادامه خواهد 
و  تعمیر  از  ناشی  کمبودهای  تا  داد 
راکتورهای هسته ای  از  بسیاری  نگهداری 

شود. جبران  فرانسه 
فون درالین  اورسوال  دیروز  دیگر  سوی  از 
افزایش  مهار  برای  پیشنهاداتی  از 
گزارش  به  کرد.  پرده برداری  قیمت ها 
طرحی  اروپا  رئیس کمیسیون  یورونیوز، 
کاهش  برای  اروپا  اتحادیه  سطح  در 
برای  قیمتی  سقف  تعیین  برق،  مصرف 
انرژی های  از  حاصل  اضافی  درآمدهای 
پیشنهاد  هسته ای  انرژی  و  تجدیدپذیر 
چهارشنبه  بعدازظهر  الین  در  فون  کرد. 
بازار  بر  گاز  بازار  در  »دستکاری  گفت: 
قیمت  با  ما  است.  گذاشته  اثر  هم  برق 
نجومی برق برای خانوارها و شرکت ها و 
هستیم.«  مواجه  بازار  شدید  نوسانات  با 
او همچنین سقف قیمتی را برای واردات 
است  ارائه کرده  روسیه  لوله  خط  از  گاز 
مجبور  را  معرفی، کرملین  صورت  در  که 
گاز  جریان  کامل  توقف  و  تالفی  به 
را  روسیه  درآمدهای  باید  »ما  می کند. 
جنگ  این  مالی  تأمین  برای  پوتین  که 
می کند،  استفاده  اوکراین  علیه  وحشیانه 

دهیم.« کاهش 
در طول چند ماه گذشته، گازپروم جریان 
را کاهش  خود  لوله  طریق خطوط  از  گاز 
مدت  برای  را   ۱ استریم  نورد  و  داده 
در  فون  است.  کرده  تعطیل  نامحدودی 
نتیجه، سهم گاز  در  داد که  توضیح  الین 
اتحادیه  واردات  کل  در  روسیه  لوله  خط 
 9 به  جنگ  از  قبل  درصد   ۴۰ از  اروپا 

است. یافته  کاهش  امروز  درصد 
هم  متفاوت  اظهارنظرهایی  اما  میان  این 
از سوی شهردار  از جمله  مطرح می شود، 
مصاحبه  یک  در  بلژیک که  آنتورپ  شهر 
بحران  این  اروپا خودش  تلویزیونی گفت 
را ایجاد کرده است. او گفت: »این بحرانی 
)رئیس جمهور  پوتین  والدیمیر  نیست که 
با  اروپا  بلکه  است،  کرده  ایجاد  روسیه( 
حذف تدریجی تولید انرژی اولیه خود در 

آورده است.« بر سر خود  این قرن 
که  نوشته  بی بی سی  همچنین 
کار  حال  در  بریتانیا  جدید  نخست وزیر 
اروپا  حمایتی  بسته  بزرگترین  روی  بر 
از  تا  است  انرژی  بحران  مدیریت  برای 
افزایش  برابر  در  و کسب وکارها  خانوارها 
این  بر  کند.  محافظت  صورت حساب ها 
انرژی  قبوض  گفته  تراس  لیز  اساس 

خانوارها را برای زمستان امسال مسدود 
به  دولتی  وام های  عوض  در  و  می کند 
می شود.  پرداخت  انرژی  تامین کنندگان 
نفت  و  گاز  استخراج  برای  تالش  از  او 
بیشتر از دریای شمال، تسریع در صدور 
دریای  گاز  و  نفت  میادین  جدید  مجوز 

است. داده  خبر  شمال 
مشاوران  گاردین،  گزارش  طبق  اما   
زیرساخت های  و  هوا  و  آب  مستقل 
به  را  بریتانیا  دولتی، نخست وزیر جدید 
دلیل تمرکز بر افزایش تولید گاز و کاهش 
سیاست های  جای  به  انرژی  قیمت 

کردند. سرزنش  تقاضا،  کاهش 

در حالی که نخست وزیر از اولین ساعات 
در  اقدامات  از  مجموعه ای  خود،  کار 
جلوگیری  برای  را  انرژی  سیاست  مورد 
قرار  اولویت  در  زندگی  هزینه  بحران  از 
داده است، روز چهارشنبه، لرد دبن، وزیر 
سر  و  سابق  کار  محافظه  زیست  محیط 
جان آرمیت، که به ترتیب ریاست کمیته 
ملی  کمیسیون  و  هوا  و  آب  تغییرات 
تراس  به  دارند،  عهده  بر  را  زیرساخت 
افزایش  دادند که  و هشدار  نوشتند  نامه 
نمی کند:  حل  را  مشکل  گاز  تولید 
تولید  افزایش  با  تنها  نمی تواند  »بریتانیا 
رسیدگی  بحران  این  به  خود  طبیعی  گاز 
سوخت های  بیشتر  داخلی  تولید  کند. 
را  انرژی  امنیت  است  ممکن  فسیلی 
بخشد  بهبود  امسال  زمستان  در  ویژه  به 
که  است  ناچیز  آنقدر  ما  گاز  ذخایر  اما 
قیمت های  بر  معناداری  تأثیر  نمی تواند 
داشته  بریتانیایی  مصرف کنندگان 
باشد.« آنها در نامه شان به تراس توصیه 
تقاضای  کاهش  بر  عوض  در  که  کردند 
انرژی از سوی مصرف کنندگان و مشاغل 

کنند. تمرکز 
آلمان  می رسد  نظر  به  میان کشورها،  در 
کرده  آماده  سرد  زمستان  برای  را  خود 
جنگ،  از  پیش  که  حالی  در  است. 
حدود 55 درصد واردات گاز آلمان به طور 
این  می شد،  انجام  روسیه  از  مستقیم 
درصد   3۰ حدود  به  تابستان  در  میزان 

است. یافته  کاهش 

به دنبال افزایش چشمگیر قیمت انرژی، اروپا به دنبال حل مشکل پیش از سرمای زمستان است

هراس اروپا از زمستان
در بریتانیا شرکتی مردم را تشویق می کند که به جای ماندن در خانه و پرداختن قبض، به کشوری دیگر سفر کنند

سالجقه در حاشیه 
جلسه هیات دولت:

شاید بهره برداری از چاه 
ژرف اضطراری است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در 
نشست خبری اخیرش گفته بود بدون مجوز 
محیط زیستی اجازه استحصال از آب های 
اظهاراتی  در  دیروز  نمی شود،  داده  ژرف 
در  ژرف  چاه  از  بهره برداری  درباره  متفاوت 
باشد.« اضطرار  بحث  »شاید  سیستان گفت: 

پیشین  اظهارات  در  که  سالجقه  علی 
بدون  ژرف  آب  منابع  از  بهره برداری  با 
زیستی  محیط  مجوز  و  علمی  بررسی های 
مخالفت کرده بود، دیروز در حاشیه جلسه 
معاونت  شده  »قرار  گفت:  دولت  هیات 
و  آزمایشات  جمهوری  ریاست  علمی 
دهد  انجام  ژرف  چاه  درباره سه  مطالعاتی 
تصمیم گیری  و کیفی  کمی  نظر  از  بعد  و 
یا  شود  استفاده  آب ها  این  از  می شود که 
اظهار  با  سپس  او  ایرنا  طبق گزارش  نه.« 
در  ژرف  بهره برداری یک چاه  از  بی اطالعی 
سیستان توضیح داد: »شاید بحث اضطرار 
از  بهره برداری  در  اضطرار  به  اشاره  باشد.« 
چاه ژرف در حالی است که رضا اردکانیان، 
این  از  پیش  نیز  قبل  دولت  نیروی  وزیر 
بارها تاکید کرده بود که این پروژه مطالعاتی 

نیست. اجرایی  و  بوده 
از سوی دیگر اظهار بی اطالعی سالجقه نیز 
نشست  در  پیش  روز  پنج  اطالعاتی که  با 
خبری خود عنوان کرده بود متفاوت است. او 
در این نشست درباره خبرهای منتشر شده 
و  سیستان  در  ژرف  آب های  استحصال  از 
بلوچستان گفته بود: »در این زمینه مکاتباتی 
با وزیر کشور داشته ایم. برای چاه های آب 
ژرف در سیستان و بلوچستان، تا زمانی که 
اجازه  باشد،  نداشته  زیستی  محیط  مجوز 
فعالیت نمی دهیم. معاونت علمی و فناوری 
تا تحقیقاتی  رئیس جمهوری موظف شده 
که در زمینه میزان و نحوه برداشت آب های 
ژرفی انجام شده است را ارائه دهد اما هنوز 
گزارشی ارائه نداده است. استحصال از سه 
آب های  منابع  تا  دارد  آزمایشی  جنبه  چاه 
ژرف شناسایی و مطالعات الزم انجام شود.«

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز 
دولت  هیات  نشست  حاشیه  در  همچنین 
دولت  اقدامات  درباره  خبرنگاران  جمع  در 
کرد:  عنوان  ارومیه،  دریاچه  احیای  برای 
ارومیه  دومین جلسه ستاد احیای دریاچه 
آب  مترمکعب  میلیون  صد  و  شد  تشکیل 
از تصفیه خانه های شهرهای تبریز و ارومیه 

است. شده  رها 
او افزود: مشکل آب هم که حل شود، حتمًا 
سد  از  آب  مترمکعب  میلیون   6۰۰ انتقال 
جهاد کشاورزی  می شود.  انجام  کانی سیب 
زمینه  در  را  خود  تکالیف  باید  استان 
و کشت های کم آب َبر  جایگزین  کشت های 
و رهاسازی به موقع آب انجام دهد و وزارت 
نیرو هم باید حقابه را بر سر تاالب تحویل 

مسیر. در  نه  دهد 
رئیس جمهور  تأکید  به  اشاره  با  سالجقه 
انزلی  تاالب  احیای  و  اکوسیستم  حفظ  بر 
تشکیل  جهادی  قرارگاه  یک  کرد:  تصریح 
شده و قرار است در یک بازه زمانی مشخص 
این امر پیگیری شود؛ از جمله این که حریم 
تاالب مشخص شود که کاداستر انجام شده 
و نیز مباحث حقوقی و ادعای برخی در مورد 

مالکیت نیز در حال تعیین تکلیف است.

بحران انرژی یکی از مهم ترین 
تاثیرات موج جنگ در اکراین 
بوده و سراسر قاره اروپا را 
فرا گرفته است. اروپا سال ها 
به نفت و گاز طبیعی روسیه 
وابسته بوده و در حالی که 
تعهداتی مبنی بر کنار گذاشتن 
اتحادیه اروپا از این وابستگی 
وجود داشت، این امر چندان با 
سرعت انجام نشده است

|پیام ما| با قطع گاز روسیه، بحران انرژی در اروپا که به تازگی موجی از گرما را پشت سر گذاشته، پررنگ تر از همیشه است. مسئوالن هر 
کدام به دنبال راهکاری نو هستند؛ نخست وزیر جدید بریتانیا تصمیم دارد با افزایش تولید بیشتر گاز، بحران را مدیریت کند و  رئیس 
انرژی معیشت  قبوض  بحران،  با شدت گرفتن  میان  این  در  است.  پیشنهاد کرده  برق  برای کاهش مصرف  اروپا طرحی  کمیسیون 
شهروندان را به خطر انداخته و سبب نارضایتی شده است. همه از قیمت نجومی انرژی حرف می زنند و هر روز پدیده جدیدی به این گرانی 

گره می خورد؛ مثل تعطیلی استخرها در فرانسه یا گردشگری انرژی در بریتانیا.

وزیر محیط زیست محافظه 
کار سابق بریتانیا و رئیس 
کمیسیون ملی زیرساخت 

هشدار دادند که افزایش تولید 
گاز مشکل را حل نمی کند. به 
گفته آنها تولید داخلی بیشتر 

سوخت های فسیلی ممکن 
است امنیت انرژی را به ویژه 

در زمستان امسال بهبود 
بخشد اما ذخایر گاز بریتانیا 

آنقدر ناچیز است که نمی تواند 
تأثیر معناداری بر قیمت های 

مصرف کنندگان بریتانیایی 
داشته باشد
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آگهی فقدان سند مالکیت    
چون خوش روز دست افکن  مالک ششدانگ پالک ۱۰۴فرعی از 579-اصلی 
واقع در بخش ۴5 کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا و 
اعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت ۱۰۱6 صفحه 3۴۰ دفتر 
۲۰ امالک  محلی جیرفت صادر و تسلیم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده و از 
بنا به درخواست  المثنی پالک فوق را نموده لذا  اداره تقاضای صدور سند مالکیت  این 
نامه – قانون ثبت مراتب در یک  ۱۲۰ آیین  نامبرده وبر حسب دستور تبصره یک ماده 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی 
)یک نوبت است (ظرف مدت ۱۰ روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
از  بدیهی است پس  نمایند  اعالم  اسناد و امالک شهرستان جیرفت  اداره ثبت  به  کتبا 
انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱۰روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود 
واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام 

خواهد نمود .
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی مزایده نوبت دوم    
كالسه  اجرائیه  موجب  به 
احکام  اجرای   97۰78۰
شعبه  از  صادره  بم  دادگستری  حقوقی 
خانم  له  بم  حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم 
ساره عربی نژاد فرزند مهدی با وکالت آقای 
مسعود  آقای  علیه  روش  مداحی  علیرضا 
محمد آبادی فرزند محمد مبنی بر فروش 
یک دستگاه خودروی وانت مزدا که توسط 
کارشناس  توسط  و  معرفی  له  محکوم 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف 

احتمالی گردیده است:
پالك  شماره  به  مزدا  وانت  دستگاه  "یك 
65-357ج۲۱ ، اینجانب محمد ضیاالدینی 
خودروی  از  دادگستری  رسمی  كارشناس 
بم  ابی طالب  بن  پارکینگ علی  مذکور در 
،بدینوسیله مشخصات  آورده  بعمل  بازدید 
با  آن  ارزیابی  ونتیجه  شده  بازدید  خودرو 
در نظر گرفتن اینکه سوئیچ خودروی مذکور 
در دسترس نبوده و ارزیابی در حالت درجا 
می  گزارش  زیر  شرح  به  را  انجام گرفت، 

نمایم :
الف ( مشخصات خودرو :

وانت مزدا ۲۰۰۰ مدل ۱385نقره ای رنگ به 
شماره پالك انتظامی 65-357ج۲۱ وشماره 

شاسی5۲997 
ب( وضعیت ظاهری و فنی خودرو )در زمان 

بازدید (:
اتاق)بدنه(: . دور تا دور بدنه رنگ پریدگی 
و عقب سمت  دارد.گلگیر جلو  و خوردگی 
دارد.  خوردگی  زنگ  و  پوسیدگی  راست 
 : .موتور  دارد  صافکاری  به  نیاز  سقف 

نامشخص.داشبورد : سالم گیربکس :سالم 
صندلی و تودوزی : سالم دیفرانسیل : سالم
تایرها هر چهار حلقه مستهلك . تجهیزات 
: نقایص ظاهری :برف پاك كن ها معیوب 

،چراغ خطر عقب سمت راست شکسته 
توضیحات: بیمه نامه شخص ثالث ندارد. 
قیمت  به  توجه  با  خودرو  پایه  ارزش 
ریال  میلیون  ششصد   )۱۴۰۱/3/۲۱( روز 
چهل  یکصدو  )۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(معادل 
میلیون تومان)۰۰۰/۰۰۰/ ۱۴۰ تومان(ارزیابی 

گردید "
مقرر گردید خودروی فوق در روز دوشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۰6/۲8 از ساعت 9 تا ۱۱ صبح 
احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده  طریق  از 
بلوار خلیج  مدنی دادگستری بم واقع در 
از  پایه  قیمت  برسد  فروش  به  فارس 
بهای ارزیابی شدن شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
فی  پیشنهادی  مبلغ  درصد  شد۱۰  خواهد 
نامبرده  و  دریافت  برنده  از  المجلس 
نسبت  ماه  یک  تا  حداکثر  است  مکلف 
اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده  پرداخت  به 
اولیه  ۱۰درصد  اینصورت  غیر  در  نماید 
بنفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید 
می  تمایل  صورت  در  میگردد.متقاضیان 
به  مزایده  موعد  از  قبل  روز  پنج  توانند 
این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از 

خودروی مورد مزایده داده شود.
م/الف۲۸
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
بم/قدیم - علی میدانی

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی و مشاعی هیأت حل اختالف 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم    
تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به 
استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید 

نموده اند.
۱- رای شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰۴65۴ مربوط به پرونده 
کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰۱۲6 مربوط به حبیب صدری 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  رمضان  فرزند 
مساحت 93 متر مربع پالک شماره ۲۱6 و ۲۱7  فرعی 
از۱۱۲85  اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 
اداره یک قم ۱- نسبت به پالک فرعی ۲۱6 مبایعه نامه 
عادی مع الواسطه از هادی واحمد و سیمین شهرت 
همگی بیگدلی طبق سند مالکیت مشاعی صادره در 
رسمی  موجب سند  به  نیز  و  دفتر 3۱6 صفحه ۱۴6 
شماره ۲۲7۴۲ مورخ ۱398/۰5/۱۴ دفتر خانه 7۴ قم 
۲- نسبت به پالک ۲۱7 فرعی مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از هادی بیگدلی طبق سند مالکیت مشاعی 

صادره در دفتر 3۱6 صفحه ۱۴9)م الف ۱۴5۴8(
به  ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰۴593مربوط  شماره   رای   -۲
پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰3۰۰ مربوط به فاطمه 
فیروزان فرزند اسکندر در ششدانگ یک باب ساختمان 
مترمربع پالک شماره ۱۰۲96/5  به مساحت 73/8۰ 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی 

۱۴۰۱۲۰33۰۰۰۱۰۰3۴۴۱ )م الف ۱۴556(
به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰۴658 شماره  رای   -3
پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۱6۱8 مربوط به مهدی 
عباسی شریف آبادی فرزند حسن  در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت۱۴۴مترمربع پالک شماره 

۲8فرعی از۱ فرعی از ۱۱۱35 اصلی واقع در قم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه 
سند  مدرسی  ازاشرف  الواسطه  مع  عادی  نامه 

۱۰6)م  دفتر ۲97 صفحه  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
الف۱۴557(

به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰۴69۰ شماره  رای   -۴  
پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۱678 مربوط به نجمه 
رفسنجانی فرزند اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 87/9۱ متر مربع پالک شماره ۲ فرعی 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  از۱۱۲39 
ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
رضا بخشی فردوئی سند مالکیت مشاعی صادره در 
دفتر 3۲5 صفحه 3۰5 خریداری به موجب سند رسمی 
شماره 7۴۲۲3 مورخ ۱376/۱۲/۲8 دفتر خانه 5 قم 

)م الف ۱۴558(
گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تأیید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند  و  آگهی  نشر  از  است پس 
مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی 
فاصله ۱5  به  در دونوبت  مالکین مشاعی مراتب  به 
روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک 
قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی 
آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود
)پیام ما-اقتصاد آینده (

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰6/۱7
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۱/۰7/۰۲

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی ابالغ اجراییه کالسه : ۱۴0۱00۲۶۵    
ملی  شماره  به  امیرحسین  فرزند  حسنی  مهدی  آقای  به  بدینوسیله 
کالسه  اجرایی  پرونده  بدهکار  حسنی  محمد  قیمومت  با    3۰۴۱۴7۴۰5۰
ازدواج  سند  متن  اعالمی  آدرس  به  ابالغ  مامور  گزارش  برابر   ۱۴۰۱۰۰۲56
مبلغ   7۲6۰ شماره  به  صادره  ازدواج  سند  برابر  که  می گردد  ابالغ  نگردیده  شناخته 
بدهکار  حسنی  امیرحسین  مرحوم  خود  مورث  مهریه  بابت  ریال   3۲.635.۰۰۰.۰۰۰
پرونده درخواست صدور  آباد کشکو بستانکار  می باشید و خانم فاطمه عبداللهی یوسف 
کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه 
۱۴۰۱۰۰۲56 در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
به  روز نسبت  روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده  نوبت در  است فقط یک 
پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علی خسرو انجم

ول
ت ا

آگهی مزایده نوبت دوم    نوب
به موجب اجرائیه کالسه ۰۰۰۰۰۰6 شعبه اول 
اجرای احکام حقوقی دادگستری بم صادره 
له  بم  عمومی حقوقی  دادگاه  دوم  از شعبه 
آقای علی خورشیدی جاللی فرزند حسین و علیه شرکت 
توسط  ....که  بر مطالبه وجه  مبنی  پیشتاز  سایبان گستر 
نفره کارشناسی  سه  هیئت  توسط  و  معرفی  له  محكوم 
احتمالی  توقیف  و  ارزیابی  ذیل  شرح  به  دادگستری 

گردیده است .
غلطک  دستگاه  یک  از  بازدید   : کارشناسی  نتیجه 
چرخ  دو   EC  ۱8 مدل  هپکو  استاتیک  هیدرو  ویبره 
موتور  و شماره   ۱۱۰3 و سریال  با شماره شاسی  فلزی 
محوطه  در  مستقر  شمسی   ۱396 ساخت  سال   ۱۱75۱
مرقد شهدای  و  باغ دشت جنب فضای سبز شهرداری 
دستگاه  فعلی  ارزش   ۱۴۰۰/۰8/۲۲ مورخ  گمنام 
میلیون  صد  چهار  و  میلیارد  سه   ( ریال   3،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
موصوف  دستگاه  .مقررگردید  می گردد  برآورد   ) ریال 
 ۱۱ در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۲7 از ساعت 9 تا 
صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه اول اجرای احکام 
به  فارس  خلیج  بلوار  در  واقع  بم  دادگستری  مدنی 
فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
از  المجلس  فی  پیشنهادی  مبلغ  درصد  شد۱۰  خواهد 
برنده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نماید  اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده  پرداخت  به  نسبت 
دولت  صندوق  بنفع  اولیه  صد  ۱۰در  اینصورت  غیر  در 

ضبط و مزایده تجدید میگردد
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک 

مؤثر مزایده داده شود.م/الف3۰
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام دادگستری بم
علی میدانی



پیامک شما را دربـاره 
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نشست خبری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی برگزار شد 

جای خالی محیط زیست 
در رکوردهای مدیرعامل برق حرارتی

عبدالرسول پیشاهنگ: در تابستان، روزانه 30 میلیون لیتر معادل سوخت مصرف کردیم 
که این عدد 3 برابر تولید گازوئیل کشور است

در حال حاضر 3 هزار مگاوات 
نیروگاه فرسوده، در کشور وجود 

دارد که باید در یک برنامه 3 
تا ۴ ساله این نیروگاه ها را به 

مرور از مدار خارج کنیم

۲6۰ میلیون لیتر گازوئیل و 
مابقی سوخت مایع برای مخازن 
پیش بینی شده است به طوری 
که 3 و نیم میلیارد گازوئیل و 

3 میلیارد مازوت، تا پایان آبان 
باید در ذخایر تامین شود

|  
سنا

 ای
 |

چرا گاز مایع 
وارد سبد سوخت 

خودروها نمی شود؟ 
آمدن  روی کار  از  سال  یک  وجود گذشت  با 
دولت جدید، استفاده از ال پی جی یا گاز مایع به 
عنوان سوخت خودرو که از آن به عنوان اتوگاز یاد 
می شود، همچنان وعده بر زمین مانده مسئوالن 
است.به گزارش پیام ما، جلیل ساالری معاون 
فعلی وزیر نفت در امور پاالیش و پخش که از 
منتقدان بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت بود، بارها 
نسبت به عدم استفاده از ال پی جی یا گاز مایع به 

عنوان سوخت خودروها انتقاد کرده بود.
اسفند سال 99 هم نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با تصویب بند الحاقی ۲ تبصره ۱ الیحه 
 )LPG( مایع  مصوب کردند گاز   ،۱۴۰۰ بودجه 
به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه 
و  نفت  وزارتخانه های  این مصوبه،  شود. طبق 
جایگاه ها  احداث  امکان  شدند  موظف  کشور 
از سوخت گاز  قانونمند  استفاده  زیرساخت  و 
مایع )LPG( در ناوگان حمل و نقل با اولویت 
ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های 
خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون 
تن در سال فراهم کنند. آن زمان وزارت نفت 
پاالیش و پخش فرآورده های  و شرکت ملی 
نفتی با استفاده از گاز مایع به عنوان سوخت 
خودروها مخالف بودند.پس از آغاز دور جدید و 
سهمیه بندی بنزین در آبان 98 هم روند دوگانه 
بیشتری گرفت.  سرعت  خودروها  کردن  سوز 
درحالیکه بر اساس محاسباتی که در مردادماه 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  در   99 سال 
تبدیل  بود  گرفته  صورت  نفتی  فرآورده های 
خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز ال پی جی، با 
توجه به تبدیل حدود 3 میلیون خودرو، هزینه ای 
بالغ بر 3۰ هزار میلیارد تومان در پی داشت. از 
صنعت  در  ال پی جی  از  استفاده  دیگر  سوی 
پتروشیمی از ارزش افزوده بیشتری برخوردار بود 
و در اسناد باالدستی نیز جایگاهی برای گاز مایع 
برای سوخت خودروها در نظر گرفته نشده بود.
با تغییر دولت و با توجه به همفکری دولت و 
مجلس شورای اسالمی، زمینه برای اجرای این 
طرح فراهم شد. مدیرعامل جدید شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نیز فردی 
بود که خود حامی طرح اتوگاز بود. جلیل ساالری 
سال گذشته گفته  مهرماه  یکم  و  بیست  روز 
باید ظرف دو ماه آیین نامه  بود: »طبق قانون 
اتوگاز نوشته می شد.« پس از گذشت مدتی، 
جلیل ساالری در این باره سکوت اختیار کرد 
این  درباره  با پرسش خبرنگاران  که  بار  هر  و 
موضوع مواجه شد از ضرورت تدوین قاعده برای 
بسنده  پاسخ هایی کلی  به  و  آن سخن گفت 
کرد. حتی رسانه هایی که در سال های گذشته 
بارها نسبت به عدم اجرای اتوگاز و استفاده از 
ال پی جی به عنوان سوخت خودروها انتقاد کرده 
بودند هم به طور مشکوکی سکوت اختیار کردند.
سال  تا  فارس که  خبرگزاری  مثال  عنوان  به 
گذشته ده ها خبر و گزارش و مصاحبه درباره 
ضرورت استفاده از گاز مایع به عنوان سوخت 
خودروها منتشر کرده و از تعلل در پیگیری طرح 
اتو گاز انتقاد کرده بود در شش ماه اخیر حتی 
به تعداد انگشتان یک دست هم خبر یا گزارشی 
در این باره منتشر نکرده است که این چرخش 
.مدیرعامل شرکت ملی  موضع، عجیب است 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان 
متولی این موضوع، راهکار بهتری برای استفاده 
از ال پی جی پیدا کرده که هر بار در سخنانش، 
سوخت  عنوان  به  ال پی جی  از  استفاده  حوزه 

خودروها را محدودتر کرده است.

»عبدالرسول پیشاهنگ« که از سال گذشته 
شرکت  در  طرزطلب«  »محسن  صندلی  بر 
تکیه  حرارتی  برق  تولید  مادرتخصصی 
برق  مصرف  اوج  که  حالی  در  است،  زده 
از  گذاشته شده،  ۱۴۰۱ پشت سر  تابستان 
رکوردهای  را  آنها  ارقامی گفت که  و  اعداد 
ثبت شده در دوره مدیریتش بر این شرکت 
آوردن  مدار  در  رکوردها  این  از  یکی  نامید. 
دیگر  بود.  ماه   8 در  نیروگاهی  واحد  یک 
حدود  خواند  رکورد  را  آن  او  که  عددی 

بود. نیروگاهی  تعمیر  مگاوات  9۴هزار 
ماه ها قبل »محسن طرزطلب« با اشاره به 
اینکه نیروگاه های حرارتی در دست ساخت 
در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد اظهار 
نگرانی کرده بود که بعد از این تاریخ عماًل 
سرمایه گذاری ای نداریم که در زمینه تولید 
حال  این  با  برسد.  نتیجه  به  نیروگاهی 
پیشاهنگ تأکید کرد که دولت سیزدهم که 
به  خود  ۴ سال کار  بود ظرف  داده  برنامه 
افزایش 35هزارمگاواتی تولید برق خواهد 
دست  برنامه اش  به  اول  سال  در  رسید 

است. یافته 
او با اشاره به راندمان نیروگاه های حرارتی 
افزایش  شاهد  گذشته  سال  در  گفت: 
راندمان نیروگاه های حرارتی به 39.۲ درصد 

عدد  جهانی  سطح  در  عدد  این  بودیم که 
است. قبولی  قابل 

به سابقه وضعیت صنعت  پیشاهنگ کمتر 
می کرد.  اشاره  خود  آمارهای  ارائه  در  برق 
سال  در  مورد  همین  در  مثال  برای 
حرارتی  برق  نیروگاه های  راندمان   ۱398
38.56درصد ثبت شده و قرار بود در سال 
طبیعی  و  یابد  ارتقاء  میزان  این  نیز   99
عدد  احراز  دیگر  دوره  دو  از  است که پس 
39.۲ باید نتیجه روندی باشد که در صنعت 

است. داشته  جریان  برق 
شرکت  مدیرعامل  که  بخشی  تنها 
مادرتخصصی تولید برق حرارتی از افزایش 
مصرف  کاهش  آن  نتیجه  که  بهره وری 
به  پاسخ  در  گفت  سخن  آالینده هاست 
پرسشی در مورد چگونگی افزایش راندمان 
نصب  به  او  بود.  بعدی  سال های  در 
توربین های کالس اف. اشاره کرد که در ۴ 
در  زرند کرمان  و  از جمله دوکوهه  نیروگاه 

است. نصب  حال 
از  استفاده  درباره  او  که  دیگری  نکته 
بود  این  نیز  گفت  فسیلی  سوخت های 
استفاده  برای  رغبتی  دلیل  دو  به  »ما  که 
گاز  جای  به  مایع  فسیلی  سوخت های 
را  ما  تعمیرات  هزینه های  اواًل  زیرا  نداریم 

به دو برابر افزایش می دهد و دیگر اینکه به 
است. اجتماعی  جوانب  دیگر  دلیل 

مادر  شرکت  مدیرعامل  حال  این  با 
رکورد  ثبت  از  برق حرارتی  تولید  تخصصی 
در  ساعت  کیلووات  میلیارد   3۴8 تولید 
سال  نخستین  طی  حرارتی  نیروگاه های 
و گفت:  داد  خبر  سیزدهم  دولت  فعالیت 
کل  درصد   95 معادل  تولید  میزان  این 

است. کشور  تولیدی  انرژی 
تابستانی  اوج  مصرف  از  بعد  اینک  آنچه 
سوخت  مسأله  است  برق  تولید  انتظار  در 
است.  سال  سرد  فصول  در  نیروگاه ها 
پیشاهنگ  از  خبرنگاران  که  موضوعی 
پرسیدند. او در  این باره توضیح داد: تامین 
نفت  وزارت  توسط  نیروگاه ها  سوخت 
جلسات  راستا  همین  در  می گیرد.  صورت 
و  داشته ایم  وزارتخانه  این  با  را  متعددی 
ذخیره  برای  الزم  پیش بینی های  اکنون 

است. گرفته  صورت  سوخت 
دی  افزود:  موضوع  این  توضیح  در  او 
را  سوخت  مصرف  نیاز  سال  هر  بهمن  و 
مطابق  و  می کنیم  اعالم  نفت  وزارت  به 
مساله  این  نیز  امسال  برنامه ریزی 
در  روزانه  باید گفت که  و  صورت گرفته 
لیتر معادل سوخت  میلیون   3۰ تابستان 

مصرف کردیم که این عدد 3 برابر تولید 
است. کشور  گازوئیل 

حرارتی  برق  تولید  شرکت  مدیرعامل 
همچنین افزود: ۲6۰ میلیون لیتر گازوئیل 
مخازن  برای  مایع  سوخت  مابقی  و 
و   3 طوری که  به  است  شده  پیش بینی 
نیم میلیارد گازوئیل و 3 میلیارد مازوت، تا 
پایان آبان باید در ذخایر تامین شود تا به 

برسیم. مدت  این  در  معقولی  عدد 
پیشاهنگ در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
خارج  رده  از  برای  برق  صنعت  برنامه  بر 
حال  در  فرسوده گفت:  نیروگاه های  کردن 
حاضر 3 هزار مگاوات نیروگاه فرسوده، در 
کشور وجود دارد که باید در یک برنامه 3 
تا ۴ ساله این نیروگاه ها را به مرور از مدار 
را  مشخصی  برنامه ریزی های  خارج کنیم. 
برای این مساله در نظر گرفته ایم تا بتوانیم 
نیروگاه های  سوخت  صرفه جویی  محل  از 

احداث کنیم. را  جدیدی 
او با اشاره به اهم دستاوردهای تولید برق 
رکورد  گفت:  سیزدهم  دولت  در  حرارتی 
حرارتی  واحدهای  ظرفیت  افزایش  جدید 
مگاوات   3۰6 و  هزار   ۴ بهره برداری  با 
نیروگاه حرارتی جدید ثبت رکوردی در این 
احتساب  با  همچنین  است.  بوده  حوزه 

احداث هزار و 5۱ مگاوات نیروگاه جدید تا 
پایان شهریورماه به رکورد 5 هزار و 357 
نیروگاهی  ظرفیت  افزایش  در  مگاوات 

رسید. خواهیم 
ساخت  جدید  رکورد  ثبت  از  همچنین  او 
راه اندازی  و  نصب  با  نیروگاهی  واحدهای 
یک واحد گازی جدید نیروگاهی در استان 
سمنان، طی مدت زمان 8 ماه خبر داد و 
نیروگاه های  آمادگی  ضریب  تحقق  افزود: 
به   ۱۴۰۱ سال  بار  اوج  دوره  در  حرارتی 
قبول  قابل  رکورد  یک  درصد،   98 میزان 
بوده چرا که این عدد در رکوردهای جهانی 

است. درصد   95
درباره  نیرو  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
نیروگاه های حرارتی گفت:  تعمیرات  انجام 
از مهرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ به میزان 93 
بار،  اوج  دوره  برای  مگابایت   6۴۱ و  هزار 
عدد  صورت گرفت که  نیروگاهی  تعمیرات 

است. قابل توجهی 
او با بیان این که 95 درصد برق کشور در 
نیروگاه های حرارتی تولید می شود، تصریح 
کرد: 3۲.۲ درصد معادل ۲3 هزار و ۲39 
 67.8 و  دولتی  بخش  به  متعلق  مگاوات 
درصد معادل ۴9 هزار و 3۲ مگاوات متعلق 
باید گفت که  و  است  خصوصی  بخش  به 
حال  در  کشور  نیروگاه های  کل  ظرفیت 
بوده که  مگاوات   7۲5 و  هزار   88 حاضر 
نیروگاه های  را  درصد   8۱.۲ میزان  این  از 

برمی گیرد. در  حرارتی 
او با اشاره به برنامه های تولید نیروگاه های 
تولید  مگاوات  هزار   5 گفت:  زغال سنگ 
نیروگاه زغال سوز در کشور برنامه ریزی شده 
است.  سایت  در  آن  توربین  و  ژنراتور  که 
داریم  تجربه کمتری  زغال سوز  بویلر  روی 
را  بویلر  طراحی  خارجی  جوین  با  مپنا  که 
طبس  در  راستا  همین  در  داده اند.  انجام 
برنامه داریم که  احداث واحد زغال سوز در 

است. مادرتخصصی  شرکت  به  متعلق 
به  میعانات  سوخت  ورود  درباره  او 
مخازن  کرد:  تصریح  کشور  نیروگاه های 
مساله  این  برای  باید  را  شکلی  کروی 
انجام  کار  این  آزمایشی  دوره  که  بسازیم 
شده و باید تامین مالی صورت بگیرد که با 
همکاری سازمان برنامه و بودجه این کار را 

می دهیم. انجام 
هزار   ۴ تا   3 که  این  بیان  با  پیشاهنگ 
جایگزینی  برای  جدید  نیروگاه  مگاوات 
که  شده  پیش بینی  فرسوده  نیروگاه های 
بودجه  سازمان  منابع  محل  از  آن  منابع 
اجرا  ری  در  آن  اولین  و  می شود  تامین 

شد. خواهد 
فعالیت  سال  چهار  در  این که  بیان  با  او 
مگاوات  هزار   35 به  باید  سیزدهم  دولت 
هزار   ۱5 کرد:  بیان  یابیم  دست  تولید 
مگاوات مختص به نیروگاه های حرارتی، ۱۰ 
هزار مگاوات برای صنایع انرژی بخش و ۱۰ 
هزار مگاوات برای نیروگاه های تجدیدپذیر 
انجام شده و  اول  است. تعهد ما در سال 
سال  در  را  تولید  مگاوات  6هزار  توانستیم 
اول رقم بزنیم و برنامه ریزی برای ادامه کار 

شد. خواهد  انجام  نیز 
پیش  ماه  یک  حدود  از  اینکه  بیان  با  او 
از شورای اقتصاد مصوبه جدید اخذ کردیم 
 ۱۲ ماده  از محل  مگاوات   65۰ و  ۲هزار  تا 
به  موضوع  این  تاکید کرد:  باشیم  داشته 
پیشنهاد سازمان برنامه مطرح شد و بدون 
گرفت؛  قرار  امضاء  مورد  مخالف  رای  یک 
نیروگاه های  توسعه  دنبال  به  این  بر  عالوه 

هستیم. بخار  بخش 

سفید  نفت  مکعب  متر  هزار   ۲۴ دیروز، 
بار  نخستین  برای  صنایع  خوراک  ویژه 
ایران  انرژی  بورس  داخلی  رینگ  در 
نقل  به  و  ما  پیام  شد.به گزارش  معامله 
عملیات  مدیر  احمدی،  محمد  تسنیم،  از 
بیان  با  ایران  انرژی  بورس  فیزیکی  بازار 
خوراک  ویژه  سفید  نفت  عرضه  اینکه 
صنایع توسط پاالیشگاه تبریز عرضه شده، 
افزود: این محصول برای نخستین بار در 
از  لیتر  هر  و  شده  معامله  انرژی  بورس 
 ۴7 و  هزار   ۱97 ارزش  به  محموله  این 

شد. فروخته  ریال 
این  معامالت  ارزش کل  احمدی  به گفته 
 ۱۲8 و  میلیارد   7۲9 و  هزار   ۴ فراورده 

بود ریال  میلیون 
او افزود: تولید این محصول در پاالیشگاه 
تبریز از امسال آغاز شده و پذیرش آن در 

بورس انرژی ایران در مردادماه بود.
انرژی  بورس  فیزیکی  بازار  عملیات  مدیر 
بورس  فردای  عرضه های  درباره  ایران 
فردا  برای  که  کرد  بیان  نیز  ایران  انرژی 
پخش  ملی  شرکت  تن گازوئیل  هزار   ۲5
فراورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل 

شد. خواهد  عرضه 
برای  احمدی، گازوئیل عرضه شده  به گفته 

فردا در 5 محموله 5 هزار تنی و به صورت 
او  می شود.  عرضه  پریمیوم  قرارداد کشف 
قیمت مبنای این فراورده را هزار و 3۱ دالر 
به ازای هر تن و قیمت پایه آن را ۱۰۰ دالر 

عنوان کرد.
عرضه های  دیگر  درباره  همچنین  احمدی 
مهم فردا در بورس انرژی ایران عنوان کرد 
ملی  شرکت  سفید  نفت  تن  هزار   ۱6 که 
رینگ  در  ایران  نفتی  فراورده های  پخش 
میعانات گازی  بشکه  هزار   9۰ و  بین الملل 
رینگ  در  جنوبی  پارس  گازی  مجتمع 

داخلی عرضه خواهند شد.این خبر درحالی 
اعالم شده است که نهم شهریور نیز بورس 
بین الملل  رینگ  بود  کرده  اعالم  انرژی 
بورس انرژی ایران دیروز چهارشنبه میزبان 
عرضه ۱6 هزار تن نفت سفید شرکت ملی 
حدود  ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش 
تن  هزار   ۲۰ و  سنگین  برش  تن  هزار   36
حدود  و  نوری  پتروشیمی  شرکت  رافینت 
شرط  به  سنگین  هیدروکربن  تن  هزار   9
بوعلی سینا  پتروشیمی  دریایی  تحویل 

بود. خواهد 

نخستین عرضه نفت سفید ویژه 
خوراک صنایع در بورس انرژی ایران

خبر

|پیام ما | مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در جمع خبرنگاران حاضر شد تا از رکوردهایی که در فاصله مهر ۱۴00 تا 
شهریور ۱۴0۱ به دست آورده بگوید. فیلمی از چگونگی تعمیرات نیروگاه های برق حرارتی هم به نمایش درآمد. اما در میان همه اعداد 
و ارقامی که ادعا می شد در سال های گذشته از آنها خبری نبوده، هیچ اشاره ای به وضعیت آالینده های محیط  زیست نیروگاه ها نکرد. 

غریب تر این بود که وقت او محدود بود و سواالت هم محدودتر و فرصت طرح این موضوع دست نداد. 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی و مشاعی هیأت حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک منطقه دو قم     
پرونده  متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات 
براساس گزارش  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی 
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

شرح ذیل تأیید نموده اند.
به  مربوط  شماره۱۴۰۰6۰33۰۰۰۲۰۰99۲9  رای   -۱  
پرونده کالسه ۱399۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۲8۲7  مربوط به 
حسین باقری وشنوئی  فرزند علی اصغر در قسمتی 
از سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین که درآن 
به مساحت 66 متر مربع پالک  بنا شده  احداث 
شماره  فرعی از ۲3۲7 اصلی واقع در قم بخش 
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از زهرا محمودزاده حسینی 

)م الف ۱۴585(
به  ۱۴۰۰6۰33۰۰۰۲۰۰993۰مربوط  شماره   رای   -۲  
مربوط   ۱399۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۲8۲8 کالسه  پرونده 
به فتانه طاالری نیاسر فرزند فضل اله در قسمتی 
ازسه دانگ مشاع  از ششدانگ قطعه زمین که درآن 
احداث بنا شده به مساحت66 متر مربع پالک شماره  
فرعی از ۲3۲7 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت 
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از زهرا محمودزاده حسینی )م الف ۱۴586(
به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰68۱۱ شماره  رای   -3
به  مربوط   ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰889 کالسه  پرونده 
محمد  کارگرشریف آباد فرزند غالمرضا ششدانگ 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
88/3۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۴9 و 
۴8 فرعی از ۲۴۰۱  اصلی واقع در قم بخش حوزه 

ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند 
قطعی ثبت دفتر الکترونیک 69۰3 – ۱396 و مبایعه 
نامه عادی از اسمعیل حمید صفحه ۴5۱ دفتر ۱۲ و 

موروثی  )م الف ۱۴587(
به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰659۲ شماره  رای   -۴
پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰ مربوط به اصغر 
قربانی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین که درآن 
احداث بنا شده به مساحت ۱۲۰ مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره فرعی از ۲3۲۲ اصلی واقع در قم 
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواسطه از امیرعلی محمدی 
طی سند قطعی شماره 55955 مورخ ۱368/۱۱/۲3 

دفترخانه ۱7 قم )م الف ۱۴588(
به  مربوط  شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰7۱۴8  رای   _5
به  مربوط   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۱7۱ کالسه  پرونده 
قربان یاری فرزند حضرتقلی ششدانگ قطعه زمین 
که درآن احداث بنا شده به مساحت ۱۱۲ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از۲۱8۱ اصلی واقع در 

قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین 
و  رضویان  ومصطفی  رضویان  قدسی  و  رضویان 
اعظم میرشجاعی وراث سیدمحمد رضویان )م الف 

)۱۴589
به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰667۰ شماره  رای   _6
به  مربوط   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۰۱7 کالسه  پرونده 
ششدانگ  محبعلی  معیرفرزند  اله کوثری  نعمت 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
۱3۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 
۲۱85 و ۲۱86 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به 
پالک ۲۱86 اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش 
حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از سیدمحمود حسینی صفحه 

359  دفتر 3۴۲)م الف ۱۴59۱(
مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰7۱۴6 شماره  رای   _7
مربوط   ۱399۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰66۰ کالسه  پرونده  به 
ششدانگ  محمد  فرزند  خانچرلی  محمدعلی  به 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
از  ۱۰۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی 
ثبت  بخش حوزه  قم  در  واقع  اصلی   ۱9۴7/۲۲3
ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از علی اکبر خانچرلی صفحه 3۰۱  دفتر ۱96 

)م الف ۱۴59۲(
مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰66۴3 شماره  رای   _8
مربوط   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰53۴ پرونده کالسه  به 
به ابوالفضل توسلی فرزند غالمحسین ششدانگ 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
۴6/7۲ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی 
از ۲۲95/۲/۱۱ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت 
ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از سکینه بقائی هامانه طی سند قطعی 
شماره 6۲7۰۰ مورخ ۱3۴6/5/۱ دفترخانه 8 قم )م 

الف ۱۴593(
به  مربوط  شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰659۰  رای   _9  
به  مربوط   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۱57 کالسه  پرونده 
علی اکبر عبدالهی قمی  فرزند محمد ششدانگ 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
96/3۴ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی  
۱879/۱۰ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک 
اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 
۱۱39۱3 مورخ ۱39۲/۱/8 دفترخانه 5 قم و موروثی 

)م الف ۱۴59۴(
به  رای شماره ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰6583 مربوط   _۱۰
پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۱58 مربوط به علی 
اصغر عبدالهی قمی فرزند محمد ششدانگ قطعه 

زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
96/79 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 
فرعی از ۱879/۱۰ اصلی واقع در قم بخش 

متقاضی  مالکیت  قم  دو  اداره  ملک  ثبت  حوزه 
طی سند قطعی شماره ۱۱39۱3 مورخ ۱39۲/۱/8 

دفترخانه 5 قم و موروثی )م الف ۱۴595(
مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰7۱۴3 شماره  رای   _۱۱  
مربوط   ۱399۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۱۱87 پرونده کالسه  به 
ششدانگ  مصر  فرزند  قلندری  رزمی  فاطمه  به 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
96/75 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 
۱9۴۱/۲69اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک 
اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 

۲3۲ دفتر ۱6۰)م الف ۱۴596(
 مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده 
است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند 
مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی 
به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو 
قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس 
از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی 
آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
) پیام ما – اقتصاد آینده(

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰6/۱7
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۱/۰7/۰۲

عباس پورحسنی حجت آبادی
 رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

ول
ت ا

نوب
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شهریور  در  دوره اش،  نخستین  مجمعی که 
به  ایران شناسی  کنگرۀ  عنوان  با   ،۱3۴9
علوم  و  ادبیات  دانشکدۀ  مشترک  پیشنهاد 
تهران  دانشگاه  مرکزی  کتابخانۀ  و  انسانی 
برگزار شد، بعدا نامش تغییر یافت. مجمعی 
از  رشته  این  محققان  بیشتر  آگاهی  »برای 
کارها و فعالیت های یکدیگر و آشنایی بیشتر 
با توسعۀ تحقیقات و مطالعات ایرانشناسی« 
پا  افشار  ایرج  ثابت  دبیری  و  ابتکار  به  که 
تهران  دانشگاه   در  آن  دورۀ  هشت  و  گرفت 
)دورۀ  مشهد  دانشگاه    ،)۱3۴9 اّول؛  )دورۀ 
دوم؛ ۱35۰(، بنیاد فرهنگ ایران )دوره سوم؛ 

پهلوی شیراز )دورۀ چهارم؛  دانشگاه    ،)۱35۱
پنجم؛  )دورۀ  اصفهان  دانشگاه    ،)۱35۲
)دورۀ  تبریز  آذرآبادگان  دانشگاه    ،)۱353
)دورۀ  ایران  مّلی  دانشگاه    ،)۱35۴ ششم؛ 
هفتم؛ ۱355( و دانشگاه  کرمان )دورۀ هشتم؛ 

شد.  برگزار   )۱356
 ۱357 سال  در  بود  مقرر  نیز  دوره  نهمین 
به دعوت دانشگاه تربیت معّلم، در دانشگاه 
برگزار   - ارومیه کنونی  دانشگاه   - رضائیه 
 ۱7 وقایع  با  همزمانی  به سبب  اما  شود 
لغو  شرکت کنندگان  خوِد  سوی  از  شهریور 
)شمارۀ  یغما  مجّلۀ  در  افشار  ایرج  شد که 

36۲، آبان ۱357( شرح آن را نوشته است.
فرهنگ  بنیاد  دعوت  به  دوره  سومین  اما 
خانلری  ناتل  پرویز  علمی  ریاست  و  ایران 
شانزدهم  پنج شنبه،  تا  یازدهم  شنبه،  از 
بنیاد،  محل  چون  شد.  برگزار   ۱35۱ شهریور 
بلوار  در  طبقه ای  پنج  استیجارِی  ساختمان 
الیزابت )کشاورز کنونی( بود و امکانی برای 
نداشت  را  بزرگی  گردهمایی  چنین  برپایی 
درنتیجه به میزبانی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 
تهران منعقد شد. در این یک هفته، دویست 
پژوهشگر ایرانی و ۱6 ایران شناس خارجی از 
جمله دیوید استروناخ، ریچارد فرای، جروم 

وایت کلینتون، مایکل کریگ هیلمن، الکساندر 
رئیسانی  نوراحمد  و  هوندا  مینوبو  مورتن، 

کردند. شرکت 
در کنگرۀ سوم تحقیقات ایرانی که با سخنرانی 
»ذبیح هللا صفا، استاد ممتاز دانشگاه تهران و 
دبیر شورای عالی فرهنگ و هنر؛ جالل متینی، 
رئیس دانشکدۀ ادبیات مشهد و رئیس دومین 
کنگرۀ تحقیقات ایرانی و پرویز ناتل خانلری، 
استاد دانشگاه و دبیرکل بنیاد فرهنگ ایران و 
رئیس سومین کنگرۀ تحقیقات ایرانی« آغاز به 
کار کرد، ۱58 خطابه ایراد شد که تعداد معدود 
دوازده گانه اش؛  شعب  در  بقیه  و  عمومی  آن، 
هنر،  و  باستانشناسی  ایران،  معاصر  »ادبیات 
و  تاریخ  اسالمی،  دورۀ  جغرافیای  و  تاریخ 
از اسالم، تحقیقات ادبی دورۀ  فرهنگ پیش 
اسالمی، دستور زبان فارسی، دین و عرفان و 
فلسفه، زبان شناسی و لهجه های ایرانی، علوم 
و  کتابشناسی  عامه،  فرهنگ  قدیم،  ایرانی 

نسخه شناسی، و مباحث اجتماعی« بود.
در این برنامه که »چند تن از ادب پروران که 
بمناسبت  دارند  خاص  لطفی  یغما  مجّلۀ  به 
آن،  انتشار  بیست وپنجمین سال )ربع قرن( 
جلسه ای ]در عصر دوشنبه ۱3 شهریور ۱35۱[ 
تشکیل دادند«، خانلری در فرازی از سخنان 
پای فشرد که شاید  نکته ای  بر  آغازین خود 
چراغ راهی برای مطالعات ایران شناسی حتی 
تا همین امروز باشد: »جای خوشوقتی است 
که از چندی پیش در هريک از این رشته های 
به وجود  متخصصانی  و  دانشمندان  پژوهشی 
آمده اند که ... بدون تعصب و مبالغه با روش 
درست علمی کار می کنند. البته غرض از این 
مبالغه  با  بخواهیم  نیست که  این  مطالعات 
و  دانش  بشماریم.  دیگران  از  برتر  را  خود 
نداشته  و مّلتی اختصاص  به هیچ قوم  هنر 
اما  نبوده اند.  بی نصیب  آن  از  دیگران هرگز  و 
را  و درست خود  بر ماست که مقام حقیقی 
در تاریخ فرهنگ جهان بشناسیم و آنگاه به 
نماند که  ناگفته  و  بشناسانیم«  نیز  دیگران 
دربارۀ  خود  سخنرانی  در  نیز  عنایت  حمید 
»سیاست ایران شناسی«، به زبانی دیگر بر این 
آنکه در  برای  تأکید کرد: »ایران شناسی  مهم 
این رسالت کامیاب شود باید در عین اینکه از 
دقت و باریک بینی و صالبت روش های علمی 
خرده نگری  از  هم  بگیرد  سرمشق  اروپاییان 
ایرانشناسی غربی و هم از جزمیت ایرانشناسی 
ایرانی  تحقیقات  بپرهیزد... کامیابی  شوروی 
همچون همۀ کوشش های فرهنگی ما... روحیه 

و محیط علمی است.«
شد،  برگزار  گردهمایی  این  که  روزهایی  در 
شخصیت های مهمی صحبت کردند. از جمله 

دربارۀ  پاریزی  باستانی  محّمدابراهیم  آنها 
کرمان«،  در  او  خیر  آثار  و  »گنجعلی خان 
گلستان  در  »تتبع  دربارۀ  منزوی  احمد 
»روایت  دربارۀ  روشن  محّمد  سعدی«، 
فارسی اثر تنکلوشای بابلی«، عزت هللا نگهبان 
فّعالّیت های  و  قزوین  دشت  »طرح  دربارۀ 
باستان شناسی دانشگاه تهران«، عبدالرحمن 
گاه شماری  از  »واژه هایی  دربارۀ  عمادی 
دربارۀ  شهیدی  سّیدجعفر  دیلمی«،  کهن 
امروز«، حبیب  نیازمندی های  و  لغت  »تطّور 
یغمایی دربارۀ »زبان رودکی در تاجیکستان«، 
محمود روح االمینی دربارۀ »ادبیات چوپانی«، 
و  »میرخواند  دربارۀ  مشکور  محّمدجواد 
نیساری  سلیم  )روضه الصفا(«،  او  تاریخ 
شیرین  افعال«،  ریشه  »گروه بندی  دربارۀ 
مغولی  جامعۀ  در  »خاتون ها  دربارۀ  بیانی 
دربارۀ  »نکاتی  دربارۀ  شعار  جعفر  ایران«، 
زبان عامیانه«، بدرالزمان قریب دربارۀ »بیان 
زبان سغدی«، علی اکبر سعیدی  در  استمرار 
فارسی«،  لغت  »تنظیم  دربارۀ  سیرجانی 
»شوخ طبعی  دربارۀ  یوسفی  غالمحسین 
»پل بندهای  دربارۀ  اقتداری  احمد  آگاه«، 
رواقی  علی  شوشتر«،  و  دزفول  در  ساسانی 
فارسی«،  زبان  در  مهجور  فعل  »چند  درباره 
اعالم  »شناسایی  دربارۀ  ستوده  منوچهر 
دربارۀ  افشار  ایرج  خزر«،  کرانه  جغرافیایی 
شیعی  شاعر  دو  معرفی  خطی؛  نسخه  »دو 
امام  از  اثری گمشده  و  هشتم  هفتم/  قرن 
»دو  دربارۀ  ریاحی  محّمدامین  رازی«،  فخر 
دربارۀ  اشراقی  احسان  تحریر مرصادالعباد«، 
»سخنی درباره قلعه استخر« و عنایت هللا رضا 
عهد  ارمنی  تاریخ نگار  »موسی خورنی  دربارۀ 

بودند. ساسانی« 
بود که شرح  چنین  ایرانی  تحقیقات  کنگرۀ 
اتفاق در سپهر فکر و فرهنگ  آن رفت؛ یک 
ایران که هشت دورۀ آن برگزار شد و مقاالت 
دورۀ نهم اگرچه برپا نشد اما به طبع رسید. 
بود  افشار  ایرج  پایمردی  به لطف  همه  این 
اندیشه ای دیگر در سر نداشت  ایران  که جز 
خیل  قدمی  و  قلمی  بلیغ  البته کوشش  و 
کثیری از دانشی مردان این سرزمین. اتفاقی 
تجربه ای  و  نشد  تکرار  دیگر  مع االسف  که 
نشد برای امروز. کسانی که پس از انقالب یا 
خانه نشین شدند؛ یا از دانشگاه و پژوهشگاه 
رانده شدند یا رخت هجرت بر تن پوشیدند. اما 
همین مقاالت ایرادشده می تواند چراغ راهی 
باشد برای پژوهش های نوین ایران شناسی تا 
ایران شناسان جدید و جوان از دست یافته های 
آن نسل طالیِی بی جایگزین درس بیاموزند و 

بیاموزانند. درس 

نیم قرن از سومین کنگرۀ تحقیقات ایرانی گذشت

محفِل ایران شناسان

فعالیت ۷ هزار پزشک 
خانواده در کشور

به گزارش سازمان بیمه سالمت ایران، 7 هزار 
می کنند.  فعالیت  کشور  در  خانواده  پزشک 
خدمات  دفتر  مدیرکل  مشایخی،  مسعود 
ایران  سالمت  بیمه  سازمان  سالمت  عمومی 
به ایرنا گفت: »طرح پزشک خانواده به منظور 
دستیابی به کارکرد نظام بیمه ای یعنی کاهش 
و  است  شده  طراحی  فرد  برای  مخاطرات 
براساس آن دیگر بیماران به دلیل هزینه های 
در  او  نمی شوند.«  محروم  خدمات  از  درمان 
توضیح این طرح تشریح کرد: »همه مطالب 
علمی بر این باور هستند که بهترین نظام، نظام 
ارجاع مبنی بر پزشک خانواده است. به این 
به  خدمات  دریافت  برای  فرد  اگر  معنی که 
ارائه دهندگان سطح اول مراجعه کند به صورت 
رفع  آن  نیازهای  درصد   8۰ بر  بالغ  میانگین 
می شود و چنانچه پزشک تشخیص دهد، بیمار 
به پزشک متخصص و فوق تخصص ارجاع داده 
می شود. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در 
نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، مردم به 
مراجعه  شده  مشخص  خانواده  پزشک  یک 
می کنند، گفت: »پزشک خانواده متولی سالمت 
جمعیت افراد تحت پوشش خود است و در 
واقع نباید منتظر حضور بیمار در مطب باشد بلکه 
براساس سابقه و پرونده پزشکی که از بیماران 
دارد باید وضعیت سالمت افراد را کنترل کند.« 
مدیرکل دفتر خدمات عمومی سالمت سازمان 
بیمه سالمت ایران در خصوص جمعیت تحت 
کنترل این طرح اضافه کرد: »جمعیت تحت 
کنترل پزشک خانواده بنابر موقعیت مکانی و 
جمعیت روستایی متفاوت است اما براساس 
استاندارد تعریف شده یک پزشک خانواده برای 
چهار هزار نفر تعیین می شود.  پزشک خانواده 
در واقع از دهه های 6۰ به بعد شکل گرفته بود که 
در مطالعات انجام شده، ارائه خدمات در مرکز 
روستاها به صورت ماهانه بود که به دلیل دوره 
زمانی طوالنی، مردم شناختی نسبت به  این 
افراد نداشتند و مخاطراتی به همراه داشت که 
براین اساس نظام شبکه تغییر کرد و در سطح 
روستاها یک نفر به عنوان بهورز از ساکنان روستا 
انتخاب و تحت آموزش قرار گرفتند که خدمات 
این مقام  ارائه دهند.«   بیماران  به  را  درمانی 
مسئول در ادامه گفت: »براساس آخرین آمار 
در ۴ هزار و ۱86 مرکز جامع خدمات سالمت 
بیش از 7 هزار پزشک، ۲هزار دندانپزشک و 
5هزار ماما فعالیت دارند. همچنین روستاهایی 
با جمعیت کمتر خانه بهداشت دارند و بهورز 
خدمات را ارائه می دهد و خانه بهداشت تحت 
سالمت  خدمات  جامع  مرکز  یک  پوشش 
قرار می گیرد که مسیر ارجاع مشخص است 
و براین اساس همه افراد روستاها به صورت 
پزشک  خدمات  از  غیرمستقیم  و  مستقیم 
خانواده بهره مند می شوند و پزشک به صورت 
هفتگی در ساعت ها و روزهای مشخص برای 
او  عالوه  به  می کند.  مراجعه  بیماران  ویزیت 
در مورد  پرمصرف ترین داروهایی که پزشکان 
خانواده تجویز کرده اند، ۴36  قلم بوده، گفت: 
این داروها در قالب یک بسته دارویی در مرکز 
جامع خدمات سالمت موجود است و در اختیار 
بیماران قرار داده می شود و در زمانی که پزشک 
همجوار  روستاهای  در  ده گردشی  صورت  به 

حضور پیدا می کند بسته را به همراه دارد.«

فراخوان چهاردهمین 
جشنواره پژوهش و 

نوآوری در مدیریت شهری
تهران  شهر  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز 
تبادل  علمی،  گفتمان  توسعه  هدف  با 
انتقال  و  دانش  اشتراک  اندیشه ها، 
شهری،  مدیریت  حوزه  موفق  تجارب 
نوآوری  و  پژوهش  جشنواره  چهاردهمین 
می کند.  برگزار  را  تهران  شهری  مجمع 
تحقق  بسترسازی  منظور  به  جشنواره  این 
جهان  الگوی  کالن شهر  »تهران؛  رویکرد 
اسالم« چهاردهمین دوره این جشنواره  به 
صورت مشترک همگام با نهمین جشنواره 
مدیریت  نوآوری  و  آموزش  پژوهش، 
این  می شود.  برگزار  روستایی  و  شهری 
رویداد با تمرکز در دو محور ویژه شهر های 
دانش محور و کارآفرین و تمدن اسالمی-
ایرانی و عدالت شهری، از ۲5 مرداد امسال 
دریافت  را  عالقمندان  آثار  مهرماه    ۱۰ تا 
تاریخ  در  آثار  داوری  همچنین  می کند. 
تاریخ ۲8  برگزاری جشنواره در  و  آبان   ۲۰
در  تاکنون  رویداد  این  بود.  خواهد  آذرماه 
بیش  طول  در  و  شده  برگزار  دوره  سیزده 
شهرداری  سطح  از  برگزاری،  دهه  یک  از 
ارتقاء  بین المللی  و  ملی  سطح  به  تهران 
نوآوری  و  پژوهش  جشنواره  است.  یافته 
و  علمی  جامعه  هم اندیشی  برای  بستری 
شهری  چالش های  حل  برای  دانشگاهی 
نهادها،  مشارکت  با  رویداد  این  است. 
نوآوری  و  تحقیقات  مراکز  دانشگاه ها، 
شهری، شرکت های دانش بنیان، پارک های 
علم و فناوری، انجمن های علمی و با ایده 
و  علمی  تولیدات  آخرین  از  بهره برداری 
چالش های  حل  در  خالقانه  راهکارهای 

است.  شده  برنامه ریزی  شهری 

کنگرۀ تحقیقات ایرانی چنین 
بود که شرح آن رفت؛ یک اتفاق 
در سپهر فکر و فرهنگ ایران 
که هشت دورۀ آن برگزار شد 
و مقاالت دورۀ نهم اگرچه برپا 
نشد اما به طبع رسید

بعضی گردهمایی ها در تاریخ فرهنگ ایران معاصر بسان نقطۀ عطف اند. جایی از تاریخ که نخبگان و خبرگان و زبدگان گرد آمدند برای 
اعتال و ارتقای این سرزمین و آنچه از دل و درون آن برون آمد، منتج و منجر به یاری گری به نضج یافتن توسعۀ فکری و فرهنگی در 

وطن مان شد. این روزها درست نیم قرن از اختتامیۀ سومین »کنگرۀ تحقیقات ایرانی« و قرائت بیانیۀ پایانی آن می گذرد. 

|  محّمدامین ریاحی، مهدی محقق، مجتبی مینوی، حبیب یغمایی، اصغر مهدوی، سّیدجعفر شهیدی؛در حاشیۀ ششمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، دانشگاه تبریز، شهریور ١٣5۴/ عکس: ایرج افشار  |

| روزنامه نگار |

| حمیدرضا محّمدی |

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
واگذاری انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت شهرستان عنبرآباد - دانشگاه علوم پزشکی   

مناقصه عمومی یک مرحله ای    
واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان عنبرآباد - دانشگاه علوم پزشکی   

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدمات 
عمومی و پشتیبانی مرکز شهرستان عنبرآباد اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نموده و 

اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل 
و نقل مرکز بهداشت شهرستان عنبرآباد اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نموده 

و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. 

شماره فراخوان )۲00۱09۱۱۶۸00009۲(
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱9 مورخ ۱۴0۱/0۶/۱9

مورخ   ۱3 ساعت   : الف  پاکت  تحویل  محل  و  مهلت  آخرین 
۱۴0۱/0۶/30

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره 
شبا IR۴۶0۱30۱00000000۲۷۶99۴۸3۸ بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره : ۴۱۱399۸۱3۱۶9
کد ملی به شماره : ۱۴000۲3۵۸۶0

شماره فراخوان )۲00۱09۱۱۶۸000093(
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱9 مورخ ۱۴0۱/0۶/۱9

مورخ   ۱3 ساعت   : الف  پاکت  تحویل  محل  و  مهلت  آخرین 
۱۴0۱/0۶/30

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره 
شبا IR۴۶0۱30۱00000000۲۷۶99۴۸3۸ بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره : ۴۱۱399۸۱3۱۶9
کد ملی به شماره : ۱۴000۲3۵۸۶0

**)) همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال، به نشانی جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی 
۷۸۶0۶3۴۲0۴ ارسال نمایید. (( 

انقالب -ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی  به نشانی جیرفت میدان-  تاریخ مهلت ارسال،  پایان  تا  الف را  الزاما پاکت  **))همچنین 
۷۸۶0۶3۴۲0۴ ارسال نمایید.((

شناسه آگهی : ۱37869۰

شناسه آگهی : ۱378687

نوبت اول

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴0۱/0۶/۱۷- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴0۱/0۶/۱9

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴0۱/0۶/۱۷- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴0۱/0۶/۱9 در مقایسه با بسیاری از 
کشورها در این شاخص، در 
وضعیت بدی قرار داریم. 
طی این سال ها کاهش 
تعداد تولد در کشور رکود 
زده و از سال 9۴ تا ۱۴۰۰، 
نیم میلیون تولد ساالنه را از 
دست داده ایم

جمعیت  راهبردی  مطالعات  مرکز  دبیر 
روز چهارشنبه در همایش توانمندسازی 
ارائه دهندگان خدمت در حوزه جمعیت 
قزوین  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  که 
را  جمعیت  سالخوردگی  شد،  برگزار 
بزرگترین چالش سال های آینده ایران 
چالش  علت  ایرنا،  از  نقل  به  خواند. 
از  جمعیت  سالخوردگی  مسئله  شدن 
نرخ  است که  این  قاسمی  صالح  نظر 
اخیر  سال های  طی  در  جمعیت  رشد 
رابطه  این  در  او  است.  بوده  کاهشی 
جمعیت  نرخ   65 »سال  داد:  توضیح 
رسید   ۱.۲۴ به  بعد  سال  سی  و   3.9۱
و سال 98 یک رکورد ثبت شد و  نرخ 
به زیر یک درصد یعنی 96 صدم  رشد 
دهم  هفت  به   ۱۴۰۰ سال  در  و  درصد 
رویه  همین  با  رقم  این  و  رسید  درصد 
در سال ۱۴۱5 به صفر درصد و در ۱۴۲۰ 
به رشد نرخ منفی می رسد و در نتیجه 
میلیون   ۱۰۰ جمعیت  به  هیچگاه  ایران 
نرخ   ،65 سال  عالوه  به  نمی رسد.  نفر 
این  امروز  و  درصد   6.5 فرزندآوری 
است  یافته  درصد کاهش   ۱.6 به  نرخ 
مشکل  با  نسل  بقای  در  نتیجه  در  و 
ازای  به  دیگر  بیان  به  هستیم.  روبه رو 
نیم  و  یک  نفر،   ۲ هر  رفتن  دست  از 
پایین ترین  این  و  می ماند  باقی  نفر 
است.«  اسالم  دنیای  در  جمعیت  نرخ 

او در ادامه با مقایسه نرخ جمعیت در 
»در  بیان کرد:  کشورها،  سایر  و  ایران 
این  در  کشورها  از  بسیاری  با  مقایسه 
داریم.  قرار  بدی  وضعیت  در  شاخص، 
طی این سال ها کاهش تعداد تولد در 
 ،۱۴۰۰ تا  از سال 9۴  و  زده  رکود  کشور 
دست  از  را  ساالنه  تولد  میلیون  نیم 
یک  سالمندی  بدین ترتیب  داده ایم.« 
به  و  است  کشور  برای  بزرگ  چالش 
 ۱۱ »امروز  جمعیت شناس:  این  گفته 
سال   6۰ باالی  کشور  جمعیت  درصد 
رقم  این   ۱۴3۰ سال  تا  و  دارند  سن 
از  و  می یابد  افزایش  درصد   3۲ به 
برابر یک   ۴.5 هر سالمند  آن جایی که 
فرد جوان هزینه های بهداشتی دارد؛ در 
ساختار  بر  مضاعفی  بسیار  فشار  آینده 
بهزیستی  و  بیمه  و  درمان  و  بهداشت 
سالمندی  شد.«  خواهد  تحمیل 
را  زیادی  بسیار  پیامد های  جمعیت، 
در  داشت که  خواهد  همراه  به  باخود 
»پیر  افزود:  قاسمی  خصوص  این 
شدن جمعیت پیامدهایی چون کاهش 
قدرت دفاعی در کنار کاهش نیروی کار 
ملی  درآمد  و  تولید  شدن  کم  جوان، 
همچنین  می آورد.  همراه  به  خود  با  را 
در  بیمه  و  بازنشستگی  صندوق های 
روبه رو  بحران جدی  با  پرداخت حقوق 

شد«. خواهند 

سالخوردگی جمعیت، بحران آینده ایران

ژئوپارک قشم کارت سبز 
یونسکو را دریافت کرد و 
عضویت آن در شبکه جهانی 
ژئوپارک ها به مدت چهار سال 
دیگر تمدید شد

خبر

یونسکو از  ژئوپارک قشم به دلیل توسعه جامعه محلی و مشارکت زنان تقدیر کرد
کارت سبز یونسکو به »قشم« و »ارس«

جهانی  ژئوپارک های  عالی  شورای  عضو 
جهانی  ثبت  این که  اعالم  با  یونسکو 
اما  شد،  تایید  یونسکو  در  ارس  ژئوپارک 
شد،  خواهد  تنفیذ  آن  حکم   ۱۴۰۲ بهار  در 
سبز  کارت  نیز  قشم  ژئوپارک  داد که  خبر 

کرد. دریافت  را  یونسکو 
جلسه  به  اشاره  با  امری کاظمی  علیرضا 
برگزار  تایلند  در  که  یونسکو  عالی  شورای 
قشم کارت  ژئوپارک  ایسنا گفت:  به  شد، 
را دریافت کرد و عضویت آن  سبز یونسکو 
به مدت چهار  ژئوپارک ها  در شبکه جهانی 

شد. تمدید  دیگر  سال 
این  افتتاحیه  جلسه  در  او،  گفته  به 

شاخص های  در  قشم  ژئوپارک  کنفرانس، 
به  زنان  مشارکت  و  محلی  جامعه  توسعه 
جهان  ژئوپارک های  بهترین  از  یکی  عنوان 

شد. معرفی 
ژئوپارک  مشاور  و  قشم  ژئوپارک  مدیر 
پرونده  سرانجام  درباره  همچنین  ارس 
اجالس  در  داد:   توضیح  ارس  ژئوپارک 
اعضای  تاییدیه  ارس  ژئوپارک  اخیر، 
البته  کرد،  دریافت  را  جهانی  شورای 
در  که  یونسکو  اجرایی  شورای  تاییدیه 
نیز  را  داد  خواهد  جلسه  تشکیل  زمستان 
باید دریافت کند تا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 
دبیرکل  سوی  از  جهانی  ژئوپارک  حکم 

یونسکو به ارس تفیذ شود. به این ترتیب 
ارس پس از قشم، دومین ژئوپارک ایران 

شد. خواهد  خاورمیانه  و 
شد:   یادآور  حال  عین  در  امری کاظمی 
شورای  اعضای  تایید  ارس  ژئوپارک  اگرچه 
با  دریافت کرده،  اما  را  جهانی  ژئوپارک های 
توجه به پایش هایی که در این مدت صورت 
خواهد گرفت الزم است تا زمان اخذ تاییدیه 
نهایی، فعالیت ها و عملکرد آن تداوم داشته 
باشد. قلمرو ژئوپارک ارس با مساحت ۱67۰ 
کیلومتر مربع که دارای 3۱ ژئوسایت است، در 
محدوده جلفا در استان آذربایجان شرقی واقع 
شده است. ژئوپارک جهانی قشم نیز که در 

دارای 35 ژئوسایت است، سال  حال حاضر 
۱385 در شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو 
آنچه  دلیل  به   ۱39۱ سال  در  شد،  اما  ثبت 
ناتوانی مدیران وقت سازمان منطقه آزاد قشم 
در اجرای اهداف و برنامه ها اعالم شد، از شبکه 

جهانی ژئوپارک ها خارج شد. این ژئوپارک در 
سال ۱396 با اصالح ایرادها، موفق به دریافت 
کارت سبز یونسکو شد. ژئوپارک های جهانی هر 
چهار سال، از سوی شبکه جهانی ژئوپارک های 

ارزیابی می شوند. یونسکو 



پیامک شما را دربـاره 
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آذربایجان شرقی

آذربایجان  اراضی سازمان جهاد کشاورزی  امور   مدیر 
شرقی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون تعداد یک 
منجر  صورت گرفته که  حکم  اجرای  مورد   3۰ هزارو 
مردم  از  است، گفت:  شده  هکتار   ۱8۰ آزادسازی  به 
اراضی کشاورزی  این  تقاضا می کنیم که  استان  عزیز 
احداث  قابلیت  و  بوده  دیم  اراضی  جزو  عمدتًا  را که 
این  تا  ندارند حفاظت کنند  را  باغ  ایجاد  و  ساختمان 
اراضی در چرخه کشاورزی باقی مانده و امنیت غذایی 

نشود. مشکل  دچار  کشور 
 داداش نصیری، در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به 
جلوگیری  خاک،  و  آب  منابع  محدودیت های  اینکه 
تا  می سازد  ضروری  را  غیرمجاز  های  تغییرکاربری  از 
امنیت غذایی کشور دچار مشکل نشود گفت: متعاقب 
جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، رزمایش صیانت 
از اراضی کشاورزی توسط دادگستری، نیروی انتظامی و 

برگزار شد. استان  در سطح کل  جهادکشاورزی 
وی اظهار کرد: با انجام رزمایش طرح صیانت از اراضی 
کشاورزی که در سطح ۲۱ شهرستان استان انجام شد، 
بود  شده  برنامه ریزی  احکام  اجرای  مورد   3۲۰ تعداد 
اراضی  از ۱۰۰ هکتار  این تعداد محقق شد و بیش  که 

بازگشت. چرخه کشاورزی  به  مجددا  کشاورزی 
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود تعداد 
یک هزارو 3۰ مورد اجرای حکم صورت گرفته که منجر 
در  شاءهللا  ان  و  است  شده  هکتار   ۱8۰ آزادسازی  به 

عزیز  مردم  از  افزود:  داشت  خواهد  تداوم  نیز  آینده 
اراضی کشاورزی  این  می کنیم که  تقاضا  نیز  استان 
احداث  قابلیت  و  بوده  دیم  اراضی  جزو  عمدتًا  را که 
این  تا  ندارند حفاظت کنند  را  باغ  ایجاد  و  ساختمان 
اراضی در چرخه کشاورزی باقی مانده و امنیت غذایی 

نشود. مشکل  دچار  کشور 
وی ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت و محدودیت 
منابع خاک که با عوامل فرسایش، الحاق به محدوده 
شهرها، طرح هادی روستاها، طرح های عمرانی دولت و 
تغییر کاربریهای غیرمجاز و از بین رفتن خاک محدودتر 
می گردد و امنیت غذایی جامعه و کشور در معرض خطر 

قرار می گیرد.
نصیری، اضافه کرد: با توجه به محدودیت های منابع آبی 
و خاکی، کشورها به سمت ممانعت از فروش محصوالت 
غذایی مانند گندم و جو حرکت می کنند تا بتوانند نیازهای 
داخلی خود را برآورده کنند که این امر مدرن کردن بخش 
غیرمجاز  تغییرکاربری های  از  جلوگیری  و  کشاورزی 
دیگر  به کشورهای  وابستگی  از  تا  را ضروری می سازد 

ممانعت شود.
او اظهار کرد: برداشت بقایای تخریب شده که مستلزم 
در صورتی که خود  و  است شروع شده  زیادی  هزینه 
مالک به رفع این مشکل اقدام نکند، این مشکل توسط 
امور اراضی سازمان حل شده و سپس طرح دعوی صورت 
گرفته و هزینه صرف شده از مالک دریافت خواهد شد.

آزادسازی ۱۸0 هکتار از اراضی کشاورزی 
در آذربایجان شرقی

زهرا میرزایی، مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق گفت: پروژه 
برقی کردن مرکز انتقال نفت و تاسیسات سبزوار در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

رضا جبارزاده با اشاره به تالش کارکنان این منطقه و حمایت های مسئوالن عالیرتبه 
شرکت، افزود: ساختمان پروژه برقی کردن مرکز انتقال نفت سمنان نیز به پایان رسیده 
و ان شا هللا بزودی با نصب تجهیزات تکمیل خواهد شد.او مهمترین مزیت های این 
دو پروژه بزرگ را اینگونه ذکر کرد: کاهش هزینه  تامین سوخت  مورد نیاز مرکز انتقال، 
افزایش راندمان، کاهش آالینده های محیط زیستی، کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات 
و کاهش وابستگی به خارج از کشور در بحث تامین قطعات توربین ها مهمترین 
اهداف اجرای این پروژه هاست. او ادامه داد: برای افزایش قدرت برق مرکز انتقال 
نفت سبزوار از ۲۱۰کیلووات به چهار مگاوات به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های 
الزم برای برقی کردن این مرکز، ۱۲میلیارد ریال اعتبار صرف شده که با پیش بینی و 
طراحی پروژه افزایش قدرت برق مرکز، گام مهمی در این رابطه برداشته  شد.جبارزاده 
اضافه کرد: خوشبختانه پیشرفت کاری فعالیت های ساختمانی پروژه سبزوار مطابق 
برنامه و مطلوب است و امیدواریم در پروژه برقی کردن مرکز انتقال نفت سمنان نیز با 

حمایت های ستاد، بتوانیم مطابق برنامه جلو برویم.

توکلی،  عطایی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ساری از اطفای حریق 
جنگل های کیاسر خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران، اسحاق عطایی گفت: حریق جنگل های کیاسر با حضور و کمک نیروهای 
منابع طبیعی، دستگاه های مدیریت بحران، فرمانداری شهرستان ساری، هالل احمر، 
آتش نشانی، بسیج و سپاه، انجمن های مردم نهاد، فعاالن منابع طبیعی و محیط 

زیست، اهالی و مردم بومی منطقه، اطفاء شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با اشاره به اینکه آتش سوزی محدوده 
جنگلی الزی کیاسر از ابتدای هفته آغاز شده بود، گفت: عملیات اطفای حریق در 
جنگل های کیاسر با امداد هوایی دو فروند بالگرد بسیار تاثیرگذار بوده و کمک شایانی 

به عملیات مهار حریق در نقاط صعب العبور کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با بیان اینکه با هماهنگی های صورت 
گرفته، صبح روز دوشنبه کار عملیات امداد هوایی برای پیشگیری از آتش سوزی 
مجدد در عرصه جنگلی مورد نظر را با اعزام دو فروند بالگرد به منطقه ادامه دادیم که با 
حضور فعال و تالش همه جانبه و آب پاشی در نقاط صعب العبور و سخت و با همکاری 

کلیه نیروهای حاضر در منطقه الزی کیاسر، موفق به اطفای کامل حریق شدیم.

از  قم  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  کوهستانی،  نگین 
برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور ۴ هزار و 53۱ نفر در روزهای 

۱6 تا ۱8 شهریور ماه در قم  خبر داد.
مهندس امین مقومی با اشاره به برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در قم 
اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون 
ورود به حرفه مهندسان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در 
رشته های عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک 
همزمان با سراسر کشور در روزهای  چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱6، ۱7 و ۱8  

شهریور در دانشگاه قم برگزار می شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با اشاره به تعداد شرکت کنندگان 
در این آزمون اظهار داشت: در مجموع ۴ هزار و  53۱ نفر در قم در این آزمون 
ثبت نام کردند که از این تعداد 3 هزار و 86۲ نفر آقا و  669 نفر خانم هستند.
او افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، 
رسمی  فعالیت  می توانند  افراد  این  و  می شود  صادر  به کار  اشتغال  پروانه 

خود را آغاز کنند.

 برقی کردن مرکز انتقال نفت سمنان 
به منظور کاهش آالینده های محیط زیستی

اطفای حریق جنگل های کیاسر 
در ۲۴ ساعت

برگزاری آزمون ورود 
به حرفه مهندسان در قم

| سمنان  | | مازندران  | | قم  |

3000 انشعاب فاضالب 
در مناطق ۲ و ۵ تهران 

نصب شد 
تهران  فاضالب  اجرایی شرکت  مدیر   - تهران 
از نصب بیش از 3۰۰۰ رشته انشعاب فاضالب 
از اسفندماه سال گذشته تاکنون در مناطق ۲ 
این باره  در  زینلی  داد.منصور  خبر  تهران   5 و 
افزود: با تکمیل انفصال های شبکه جمع آوری 
فاضالب و خطوط اصلی پایین دست در مناطق 
سال  ماه  اسفند  از  تهران،  شهرداری   5 و   ۲
 3۰۰۰ از  بیش  و  آغاز  انشعاب  نصب  گذشته 
رشته انشعاب فاضالب خانگی در این مناطق 
نصب و وارد مدار بهره برداری شده است.او با 
اشاره به برنامه نصب انشعاب در سطح مناطق 
ظرفیت  بررسی  با  گفت:  شهرداری،   5 و   ۲
نصب انشعاب در این مناطق، حدود ۲۰ هزار 
امسال  پایان  تا  خانگی  فاضالب  انشعاب 
می شود. نصب  تهران  فاضالب  توسط شرکت 

تهران،  اجرایی شرکت فاضالب  به گفته مدیر 
از  محدوده  این  شده  جمع آوری  فاضالب 
طریق خطوط انتقال اصلی به تصفیه خانه های 
و شهرک  بهرام  فیروز  تهران،  جنوب  فاضالب 

می شود. منتقل  غرب 

توسعه کارگاهی 
شهرک های صنعتی 

با اولویت دانش بنیان ها 
توسعۀ   - خراسان رضوی  باقرزاده،  سمیه 
به  واگذاری  اولویت  با  کارگاهی  واحد های 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  دانش بنیان  ها 
مدیرعامل  می شود.  انجام  رضوی  خراسان 
رضوی  خراسان  صنعتی  شهرک های  شرکت 
گفت: هم اینک 3۰۱ واحد کارگاهی در شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان ایجاد شده و یا در حال 
به  واحد  تعداد ۲8۴  این  از  است که  ساخت 
بهره برداری رسیده و مقرر است تا پایان سال 
۲3۰ واحد کارگاهی دیگر با اولویت واگذاری به 

شود. ایجاد  دانش بنیان ها، 

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری شهرک های 

صنعتی کرمان و دانشگاه 
فنی و حرفه ای 

کرمان - حسین میجانی در راستای همکاری 
مشترک در خصوص برگزاری دوره های آموزشی 
جهت تامین و ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی 
شاغل در واحدهای صنعتی ذینفع خوشه کسب 
و کار ماشین آالت و قطعات صنعتی مستقر در 
شهرک های  صنعتی با دانشگاه فنی و حرفه ای 

کرمان تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
شهرک های  شرکت  عمومی  روابط  به گزارش 
ضمن  میجانی  دیدار  این  در  صنعتی کرمان، 
افزود:  مهارتی  آموزش های  توسعه   بر  تاکید 
مشترك  همكاري  راستاي  در  تفاهم نامه  اين 
در  استان  توسعه  از  حمایت  خصوص  در 
ماشین سازی  و  قطعه سازی  صنعت  زمینه 
خوشه  در  گرفته  صورت  مطالعات  به  نظر  و 
ماشین آالت و قطعات صنعتی و احساس نیاز 
نیروی  تامین  به  ذینفع،  تولیدی  واحد های 
مستمر  ارتباط  همچنین  و  متخصص  انسانی 
و عملیاتی صنعت و دانشگاه و با پیگیری های 

شد. منعقد  صورت گرفته 

منوچهر غفاری سرپرست 
شهرداری کرج در جلسۀ 

اجرایی کردن مصوبات انتزاع 
کامل فردیس با اشاره به 
ضرورت تسریع در تعیین 

تکلیف انتزاع کامل شهرداری 
فردیس از شهرداری کرج، 
از آمادگی مدیریت شهری 

این کالنشهر کرج در راستای 
اجرای تعهدات قانونی خود 

خبر داد

کهگیلویه و بویراحمد- فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای 
سال 99 تاکنون بیش از 3۴۰۰ هکتار از جنگل های 

منابع طبیعی این استان طعمه حریق شد.
سرهنگ محمد داور در گفت وگو با خبرنگار افزود: این 
میزان خسارت در پی وقوع 8۴ فقره آتش سوزی در 

جنگل های استان طی این مدت وارد شده است.
و  جنگل ها  از  هکتار   8۰۰ و  هزار  یک  اظهارکرد:  وی 
مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد طی وقوع ۴5 فقر 

رفت. بین  از  در سال ۱399  آتش سوزی 
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کهگیلویه و 
بویراحمد خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز 3۴ فقره 
داده که ۱5۰۰  رخ  استان  جنگل های  در  آتش سوزی 

هکتار جنگل و مرتع در آتش سوخت.
سرهنگ داور تصریح کرد: همچنین در سال ۱۴۰۰ طی 
هفت فقره آتش سوزی، ۱۰۴ هکتار جنگل و مرتع این 

استان طعمه حریق شد.
وی ادامه داد: مهمترین علت آتش سوزی جنگل های 

استان کهگیلویه و بویراحمد عامل انسانی است.فرمانده 
یگان حفاظت منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد 
عنوان کرد: برای مهار و خاموش کردن آتش سوزی در 
جنگل های استان کهگیلویه و بویراحمد کمبود نیروی 
انسانی در راستای گشت و مراقبت داریم که نیازمند 

توجه جدی در این زمینه هستیم.
در  نیروها  انتقال  مشکل  به  اشاره  با  داور  سرهنگ 
و  علت کوهستانی  به  جنگل ها  آتش سوزی  مواقع 
سخت گذر بودن استان تاکید کرد: استقرار بالگرد در 
استان کهگیلویه و بویراحمد جهت کمک در مواقع آتش 
سوزی در جنگل ها برای انتقال نیروها به ارتفاعات از 

است. ضروریات 
وی با اشاره به وضعیت ساختمان پایگاه اطفاء حریق 
فیروزآباد شهرستان بویراحمد بیان کرد: ساختمان این 
پایگاه تکمیل، پد بالگرد کامل شده، استخر آب گیری 
نیز دارد و تنها با کمبود نیروی انسانی مواجه است و 
باید برای این پایگاه آشیانه بالگرد پس از ارسال نقشه 

از سوی سازمان جنگل ها ساخته شود.

به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، پس 
از تشکیل شهرستان فردیس در سال ۱39۲ سرانجام 
همزمان با آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسالمی 
شهر، محدوده شهر فردیس با انتزاع از مناطق 3 و ۱۰ 
شهرداری کرج شکل گرفت که به تبع آن می بایست 

حدود قانونی شهرها مشخص می شد.
جلسۀ  در  شهرداری کرج  غفاری سرپرست  منوچهر 
اجرایی کردن مصوبات انتزاع کامل فردیس با اشاره 
کامل  انتزاع  تکلیف  تعیین  در  تسریع  ضرورت  به 
آمادگی  از  کرج،  شهرداری  از  فردیس  شهرداری 
مدیریت شهری این کالنشهر کرج در راستای اجرای 

داد. خبر  خود  قانونی  تعهدات 
او با اشاره به اینکه در ابتدای کار، مصوبات انشایی 
مغایرت  پیوست  نقشه های  با  سیاسی  تقسیمات 
با  جلسات کارشناسی  راستا  این  در  افزود:  داشت، 
بهره مندی از نظرات صاحب نظران برگزار شد و درنهایت 
و حریم  تعیین محدوده  درخصوص  الزم  اصالحات 

شهرها به انجام رسید که مورد قبول فرمانداری ها و 
است.  فردیس  و  شهرداری های کرج 

غفاری تصریح کرد: یکپارچگی محالت و امکان ارائۀ 
خدمات به صورت همزمان به ساکنین، از دستاوردهای 
سطوح  آینده،  در  که  چرا  بود؛  کارشناسی  جلسات 
سرحدآباد  مثل  مناطقی  در  خدمات  ارائۀ  متفاوت 
شمالی و جنوبی با دو مدیریت شهری مستقل، قطعًا 

نارضایتی شهروندان می شود.  موجب 
او همچنین با تقدیر از رهنمودهای کارشناسی استاندار 
شهرداری های  مدیریتی  تصمیم گیری های  در  البرز 
امکان  مدیریتی،  نگاه کالن  فردیس گفت:  و  کرج 
ایستگاههای  امکانات  و  تجهیزات  از  بهتر  بکارگیری 
ارائۀ  نحوی که  به  ساخت،  فراهم  را  آتش نشانی 
نظر  در  بدون  آتش  مهار  و  حریق  اطفای  خدمات 
گرفتن محدودۀ جغرافیایی و حوزۀ خدماتی و صرفًا 
براساس نزدیکی محل حادثه با پایگاه امدادرسان و 

می گیرد. صورت  موجود  تجهیزات 

از سال 99 تاکنون

3۴00 هکتار از جنگل های کهگیلویه و بویراحمد طعمه حریق شد

لزوم  تعیین تکلیف انتزاع کامل شهرداری فردیس از شهرداری کرج

فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد 

خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ 
نیز 3۴ فقره آتش سوزی در 
جنگل های استان رخ داده که 

۱5۰۰ هکتار جنگل و مرتع در آتش 
سوخت. همچنین در سال ۱۴۰۰ 

طی هفت فقره آتش سوزی، ۱۰۴ 
هکتار جنگل و مرتع این استان 

طعمه حریق شد

آگهی مزایده نوبت اول    
به موجب اجرائیه كالسه ۰۰۰۰337 اجرای 
از  صادره  بم  دادگستری  حقوقی  احکام 
مابین  فی  بم  حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه 
محكوم له: ۱-منور زارع كروكی فرزند عباس به آدرس: 
 شهرستان بم میدان زید خیابان ولی هللا امیری روبه

علیها  محكوم  بطرفیت   8۲ پالك   5 كوچه  روی 
تقسیم  خواسته  به  وغیره  الدینی  نعیم كمال  :آقای 
و  کروکی  زارع  عباس  مرحومین  ماترك  ترکه 
له  محکوم  توسط  که  عباسی  صغری  مرحومه 
شرح  به  دادگستری  کارشناس  توسط  و  معرفی 
است: گردیده  احتمالی  توقیف  و  ارزیابی   ذیل 
 "الف - وارثین حین الفوت مرحوم عباس زارع كروكی:

مورخ   6۱۴۰ شماره  وراثت  حصر  گواهی  استناد  به 
شهرستان  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۱383/8/۱۱
دائمی  اقامتگاه  در  کروکی  زارع  عباس  مرحوم  بم 
وارثین  و  نموده  فوت  مورخ۱368/۴/۲3  در  خود 
:۱-صغری عباسی وکیل  از  الفوت وی عبارتند  حین 
آبادی همسر متوفی فوت در حادثه زلزله ۲- فاطمه 
 زارع كروكی فوت حادثه زلزله3- اعظم فوت حادثه

زلزله ۴- علیرضا فوت  ۱375/۴/۲7         
حیات  قید  در  كروكی  زارع  منور   -5
حیات قید  در  كروكی  زارع  معصومه   -6 
طبق  بر  توضیح که  این  با  متوفی  فرزندان  همگی 
قیمت  و  منقول  اموال  از  هشتم  یك  ارث  قاعده 
به  متعلق  مرحوم  ماترك  کلیه  از  منقول  غیر  اموال 
فرزندان  سهم  نسبت  به  باقیمانده  متوفی  همسر 
 ذکور دو برابر سهم فرزندان اناث متوفی قابل تقسیم

و تملك می باشد با عنایت به فوت تعدادی از ورثه 
 سهم االرث هر کدام به وراث قانونی آنان تعلق دارد
 ب - ماترك معرفی شده مرحوم عباس زارع كروكی:

به  مسکونی  زمین  قطعه  یك  دانگ  شش   -  ۱
 ۲9 بخش  اصلی   788 از  فرعی   ۱6 پالك  شماره 
کوچه  ارگ  خیابان  بم  شهرستان  در  واقع  کرمان 

ارگ ۱6 بمساحت9۴/۰8 متر مربع ) مساحت ملك 
به  ) و وضعیت محل  موقعیت  اساس  بر  نظر   مورد 

جهات  جمیع  با  و  برق  و  آب  امتیاز  انضمام 
تومان   ۱۴۱/۱۲۰/۰۰۰ مبلغ  با  برابر  قانونی 
یکصد و  میلیون  ویك  چهل   )یكصدو 

وبیست هزار تومان(
۲-شش دانگ یك باب مغازه تجاری به شماره پالك 3 
فرعی از 7۱۴ اصلی بخش ۲9 کرمان واقع در شهرستان 
بمساحت  ارگ  راه  چهار  به  نرسید  ارگ  خیابان  بم 
مبلغ  با  برابر  قانونی  جهات  جمیع  با  مربع  متر   ۲7
 59۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان)پانصدو نودو چهار میلیون تومان(
 ج-ارزش ماترك قابل تقسیم مرحوم عباس زارع كروكی :

-جمع أرزش كل ماترك قابل تقسیم مرحوم عباس 
زارع كروكی به مبلغ 735/۱۲۰/۰۰۰ تومان ) هفتصدو 
 سی وپنج میلیون و یکصد و بیست هزار تومان(می باشد
عباسی: صغری  مرحومه  الفوت  حین  وارثین   ح- 

دادگاه  اول  شعبه  وراثت  حصر  گواهی  استناد  به 
عباسی  صغری  مرحومه  بم  شهرستان  عمومی 
مورخ۱38۲/۱۰/5  در  خود  دائمی  اقامتگاه  در 
از  عبارتند  وی  الفوت  حین  وارثین  و  نموده  فوت 
أعظم  -۲ زلزله  حادثه  در  فوت  زارع   :۱-فاطمه 

قید  در  زارع كروكی  زلزله 3-منور  حادثه  فوت  زارع 
حیات  قید  در  كروكی  زارع  معصومه   -۴ حیات 
طبق  بر  توضیح که  این  با  متوفی  فرزندان  همگی 
فی  مساوی  نسبت  به  مرحومه  ماترك  ارث  قاعده 
مابین فرزندان اناث قابل تقسیم وتملك می باشد با 
عنایت به فوت ورثه بندهای ۱ و۲ همزمان با متوفی 
زنده وراث  به  هرکدام  االرث  سهم  زلزله  حادثه   در 

قانونی انان تعلق دارد
عباسی: مرحومه صغری  معرفی شده  ماترک   -  خ 

تجاری  موقعیت  با  مسکونی  زمین  قطعه  یك   -۱
از  قسمتی  خالی  زمین  و  مغازه  باب  یك  شامل 
اصلی   7۰6 از  فرعی   ۱ از  مجزا شده  فرعی   6 پالك 
مربع  متر   ۱۲۲/7 مساحت  به  کرمان   ۲9 بخش 

و  موقعیت  اساس  بر  نظر  مورد  ملك  )مساحت 
ارگ  خیابان  بم  شهرستان  در  محل(واقع  وضعیت 
قانونی  جهات  جمیع  با  ارگ  راه  چهار  به  نرسیده 
)یك  تومان   ۱/۴56/5۴6/638 مبلغ  با  برابر 
پانصدو  و  میلیون  پنجاه شش  و  چهارصد  میلیاردو 
تومان( وهشت  سی  ششصدو  هزارو  وشش   چهل 

اجراومطالعه  به  مراجعه  با   : کارشناسی  نظر  اظهار 
اجرای  جهت  در  پرونده  اوراق  شرح  در  ومداقه 
ضمن  منتخب  کارشناس  اینجانب  کارشناسی  قرار 
نظر  مورد  امالك  کارشناسی  قرار  مفاد  از  اطالع 
عباسی  صغری  و  كروكی  زارع  عباس  مرحومین 
االرث  سهم  میزان  و  گذاری  ارزش  روز  قیمت  به 
ذیل  شرح  به  امالك  قیمت  از  وراث  از  هریك 
می گردد. تقدیم  محترم  اجرای  ان  وحضور   تعیین 

منقول  غیر  اموال  ارزش  از  هشتم  یك   : الف 
عباسی  صغری  بنام  متوفی  همسر  االرث  سهم 
قطعه  یك  دانگ  شش  قیمت  از  آبادی  وكیل 
 788 از  فرعی   ۱6 پالك  شماره  به  متوفی  زمین 
بم  شهرستان  در  واقع  کرمان   ۲9 بخش  اصلی 
بمساحت9۴/۰8   ۱6 ارگ  کوچه  ارگ  خیابان 
از  پس  نظر  مورد  ملك  )مساحت  مربع  متر 
به محل(  وضعیت  و  موقعیت  اساس  وبر   تعریض 

مبلغ۱7/6۴۰/۰۰۰ تومان ) هفده میلیون و ششصدو 
چهل هزار تومان( و از قیمت شش دانگ یك باب 
مغازه به شماره پالك 3 فرعی از 7۱۴ اصلی بخش 
۲9 کرمان واقع در شهرستان بم خیابان ارگ نرسید به 
چهار راه ارگ بمساحت ۲7 متر به مبلغ7۴/۲5۰/۰۰۰ 
تومان )هفتادو چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار 
تومان( که سهم االرث وی از كل ماترك قابل تقسیم 
جمعا به مبلغ9۱/89۰/۰۰۰ تومان )نودو یك میلیون و 
 هشتصدو نود هزارتومان ( می باشد با توجه به فوت
 مرحومة سهم االرث وی به وراث قانونی نامبرده تعلق دارد.

ب: سهم االرث فرزند ذکور متوفی بنام 
قیمت  از  مورخ۱375/۴/۲7  فوت  علیرضا   -۱

به متوفی  زمین  قطعه  یك  دانگ   شش 
 ۲9 بخش  اصلی   788 از  فرعی   ۱6 پالك  شماره 
کرمان واقع در شهرستان بم خیابان ارگ کوچه ارگ 
مورد  ملك  )مساحت  مربع  متر  بمساحت9۴/۰8   ۱6
نظر پس از تعریض وبر اساس موقعیت و وضعیت 
محل( به مبلغ۴۱/۱6۰/۰۰۰ تومان )چهل ویك میلیون 
شش  قیمت  از  و  تومان(  هزار  شصت  یکصدو  و 
دانگ یك باب مغازه به شماره پالك 3 فرعی از 7۱۴ 
اصلی بخش ۲9 کرمان واقع در شهرستان به خیابان 
به  متر   ۲7 بمساحت  ارگ  راه  چهار  به  نرسید  ارگ 
مبلغ۱73/۲5۰/۰۰۰ تومان ) یکصد و هفتادو سه میلیون 
 و دویست و پنجاه هزار تومان ( که سهم االرث وی از

مبلغ۲۱۴/۴۱۰/۰۰۰  به  قابل تقسیم جمعا  ماترک  كل 
ده  چهارصدو  و  میلیون  وچهارده  )دویست  تومان 
سهم  وی  فوت  به  توجه  با  باشد  (می  هزارتومان 
. دارد  تعلق  نامبرده  قانونی  وراث  به  وی   االرث 

متوفی  اناث  فرزندان  از  هریك  االرث  سهم   : ج 
قید  در  ۲-معصومه  حیات  قید  در  ۱-منور  بنامهای 
حیات 3-اعظم فوت در حادثه زلزله ۴-فاطمه فوت 
زمین  قطعه  یك  دانگ  قیمت شش  از  زلزله  حادثه 
متوفی به شماره پالك ۱6 فرعی از 788 اصلی بخش 
ارگ کوچه  بم خیابان  در شهرستان  واقع  ۲9 کرمان 
ارگ ۱6 بمساحت 9۴/۰8 متر مربع )مساحت ملك 
و  موقعیت  اساس  بر  و  تعریض  از  پس  نظر  مورد 
)بیست  تومان  مبلغ۲۰/58۰/۰۰۰  به  محل(  وضعیت 
قیمت  از  و  تومان(  هزار  هشتاد  پانصدو  و  میلیون 
شش دانگ یك باب مغازه به شماره پالك 3 فرعی 
از 7۱۴ اصلی بخش ۲9 کرمان واقع در شهرستان بم 
 ۲7 بمساحت  ارگ  راه  چهار  به  نرسید  ارگ  خیابان 
وشش  )هشتاد  تومان   86/6۲5/۰۰۰ مبلغ  به  متر 
تومان( که  هزار  پنج  و  وبیست  ششصد  و  میلیون 
تقسیم  قابل  ماترك  کل  از  کدام  هر  االرث  سهم 
هفت  )یکصدو  تومان   ۱۰7/۲۰5/۰۰۰ مبلغ  به  جمعا 
با  باشد  (می  تومان  هزار  وپنج  دویست  و  میلیون 

االرث سهم  و۴   3 بندهای  وراث  فوت  به   توجه 
. دارد  تعلق  نامبردگان  قانونی  وراث  به   مرحومین 
مرحومه  اناث  فرزندان  از  هریك  االرث  سهم   : ح 
حیات  قید  در  ۱-منور  بنامهای  عباسی  صغری 
حادثه  در  فوت  حیات3-اعظم  قید  در  ۲-معصومه 
زلزله۴-فاطمه فوت حادثه زلزله از قیمت یك قطعه 
 زمین با موقعیت تجاری شامل یك باب مغازه و زمین
خالی قسمتی از پالك 6 فرعی مجزا شده از ۱ فرعی 
مساحت۱۲۲/7 به  ۲9 کرمان  بخش  اصلی   7۰6  از 
اساس  بر  نظر  مورد  ملك  )مساحت  مربع  متر 
مبلغ  به  کدام  هر  محل(  فعلی  وضعیت  و  موقعیت 
36۴/۱36/66۰ تومان)سیصدو شصت و چهار میلیون 
 و یکصدو سی وشش هزار و ششصدو شصت تومان(
وراث فوت  به  توجه  با  و  باشد   می 
زلزله  حادثه  در  مرحومه  با  همزمان  و۴   3 های  بند 
سهم االرث مرحومین به وراث زنده قانونی نامبردگان 

تعلق دارد".
شنبه۱۴۰۱/۰6/۲9  سه  روز  در  فوق  اموال  گردید  مقرر 
 مورخ از ساعت 9 تا ۱۱ صبح از طریق مزایده در دفتر

بلوار  در  واقع  بم  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای 
بهای  از  پایه  قیمت  برسد  فروش  به  فارس  خلیج 
قیمت  باالترین  وبه کسانی که  شروع  شدن  ارزیابی 
درصد  شد۱۰  خواهد  فروخته  نماید  پیشنهاد  را 
دریافت برنده  از  المجلس  فی  پیشنهادی   مبلغ 
به  ماه نسبت  تا یک  نامبرده مکلف است حداکثر  و 
غیر  در  نماید  اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده  پرداخت 
ضبط  دولت  صندوق  بنفع  اولیه  درصد   ۱۰ اینصورت 
ومزایده تجدید میگردد. متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنان از خودروی مورد مزایده داده شود.
م/الف۲9

مدیر دفتر واحد اجرای احكام مدنی شعبه اجرای 
احکام مدنی دادگستری شهرستان بم /قدیم 
علی میدانی

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

سند برگ سبز سواری پژو ۴0۵ مدل ۱390 نقره 
ای  متالیک  رنگ به شماره  موتور ۱۲۴90۲۲0۱۱۱ 
 NAAM۱۱CA0CE ۲۸۷0۷۷شاسی شماره  و 
به شماره پالک ۴۷ د 3۴۷ ایران ۷۵ متعلق 

به محمد ساالری ده شیخ مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گردیده است .

گواهینامه  موقت  فارغ التحصیلی اینجانبه فوزیه مرادیان 
چنارستان فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه ۴صادره از 
بویراحمد وکد ملی ۴۲3۱۷۵09۶3در مقطع کارشناسی ارشد 
رشته ادبیات فارسی صادره از واحد دانشگاهی آزادمشهد  با 

شماره 3۵۸۷۵مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحدمشهد به نشانی  مشهد ، قاسم آباد 
بلوار امامیه ، تقاطع استاد یوسفی ، پردیس دانشگاه 

آزادضلع شرقی  ارسال نماید.

خودروی  کارت  و  )شناسنامه(  سبز  سند،برگ 
مدل  ۱۶00iسفید-شیری  تیپ   پیکان  وانت- 

۱3۸9 شماره انتظامی ۴۷۵ ه ۶9 ایران ۱3 به 
شماره موتور ۱۱۴۸90۱3۴۷۶ و شماره شاسی 
NAAA3۶AA0AG۲۱۴۴۴9 به نام یعقوب 
ناروئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

@payamema
www.payamema.ir @payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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
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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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جمع آوری سنبل آبی در تاالب انزلی/ عکس از مجتبی محمدی

عکس:  ایرنا

به داِم زلِف تو دل مبتالِی خویشتن است

بُکش به غمزه که اینش سزاِی خویشتن است

گرت ز دست برآید مراِد خاطِر ما

به دست باش که خیری به جاِی خویشتن است

به جانت ای بِت شیرین دهن که همچون شمع

شباِن تیره مرادم فنای خویشتن است

چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل

َمُکن که آن گِل خندان به رای خویشتن است

به مشک چین و ِچِگل نیست بوی گل محتاج

که نافه هاش ز بنِد قباِی خویشتن است

مرو به خانٔه ارباِب بی مروِت دهر

که گنِج عافیتت در سرای خویشتن است

بسوخت حافظ و در شرِط عشقبازی او

هنوز بر سِر عهد و وفاِی خویشتن است

حافظ

افکار انتشارات: 
قرن  انقالب  با  کتاب  این  روایت 
یعنی  می شود؛  آغاز  انگلستان  هفدهم 
آزادی خواهی  نوین  ایده های  جایی که 
برای  جدید  جنسی  اخالق  و  زنان 
ادامه  در  زد.  جوانه  بار  نخستین 
قرن  در  فرانسه  انقالب  رخدادهای 
قرن  در  پاریس  کمون  و  هجدهم 
زنان  شکست ناپذیر  مبارزات  نوزدهم، 
در  می کشد.  تصویر  به  را  کارگر  طبقه 
روسیه   ۱9۱7 انقالب  روایت  به  پایان 
مسیر  در  مهمی  مرحله  که  می رسیم 
نخستین  بود:  زنان  رهایی بخشی 
کامل  برابری  آن  در  که  برهه ای 
در  زنان  جنسی  و  سیاسی  اقتصادی، 
قوانین  گرفت.  قرار  تاریخ  کار  دستور 
سیاسی، مدنی، اقتصادی و خانوادگی 
کامل  بردن  بین  از  هدف  با  نوینی 
وضع  ساله  صد  چند  های  نابرابری 
رای  حق  زنان  به  جدید  دولت  شد. 
را  جدیدی  طالق  و  مدنی  قوانین  داد، 
تصویب کرد که براساس آن ازدواج به 
تمایز  و  شد  تبدیل  داوطلبانه  رابطه ای 
از  نامشروع  و  مشروع  فرزندان  بین 

رفت. بین 

 -  ۱9۱7 می   ۲۰ )متولد  کلیف  تونی 
منتقدان  از   )۲۰۰۰ می   9 درگذشته 
روسیٔه استالینیستی بود و آن را نوعی 
بوروکراتیک«  دولتی  »سرمایه داری 
یهودی  خانواده  در یک  او  می دانست. 
در  صهیونیسم  جنبش  به  معتقد 
بخشی  زمان  آن  امروزی که  اسرائیل 
شد.  متولد  بود  عثمانی  امپراتوری  از 
مکان  نقل  بریتانیا  به   ۱9۴7 سال  در 
نشد  این کشور  شهروند  هرگز  اما  کرد 
و یک فرد بدون تابعیت باقی ماند. او 
سوسیالیست  گرایش  بنیان گذاران  از 
کارگران  حزب  بعدًا  و  بین المللی 
زمان  تا  و  بود  بریتانیا  سوسیالیست 
حزب  این  رهبران  از  درگذشتش 
نظریه پرداز  یک  عنوان  به  کلیف  بود. 
این  در  مؤلف کتاب هایی  مارکسیست 

است. حوزه 

| تاریخ سیاسی زنان | 
| تونی کلیف |

| مترجم: نیکزاد زنگنه |

| آیین نکوداشت رضا ژیان 
در »عشق روی خرپشته« |

و  سینما  تئاتر،  فقید  بازیگر  ژیان  رضا  نکوداشت  آیین 
و  هفتاد  بهانه  به  ماه  شهریور  نوزدهم  شنبه  روز  تلویزیون 
هنرمندان  از  تعدادی  توسط  هنرمند  این  زادروز  سومین 
از  نقل  به  می شود.  برگزار  شهر  تئاتر  مجموعه  همکاری  با 
تئاتر  مجموعه  عمومی  روابط  به گزارش  و  تیوال  وب سایت 
تئاتر، سینما  از هنرمندان عرصه های مختلف  تعدادی  شهر، 
با فرا رسیدن هفتاد و سومین سالروز  تلویزیون همزمان  و 
آیین  نام کشورمان  صاحب  و  فقید  بازیگر  ژیان  رضا  تولد 
نکوداشت و ویژه برنامه نمایشی را با همکاری مجموعه تئاتر 

می کنند.  برگزار  شهر 

| »آلن گارنر« رکورد مسن ترین 
نامزد جایزه بوکر را شکست |

فهرست جدید نامزدهای نهایی جایزه ادبی »بوکر« درحالی 
اعالم شد که رکورد مسن ترین نویسنده ای که تاکنون در این 
فهرست قرار گرفته است، شکسته شد. به گزارش ایسنا و 
به نقل از گاردین، اگر »آلن گارنر« به عنوان برگزیده نهایی 
سالگی  هشت  و  هشتاد  در  را  جایزه  این  شود،  انتخاب 
»تریکل  نام  به  رمانی  نگارش  برای  او  می کند.  دریافت 
واکر« که با وجود حدود ۱5هزار کلمه کوتاه ترین رمان این 
انتخاب  نهایی  نامزد  عنوان  به  می شود  محسوب  فهرست 
دو  ایرلندی،  نویسنده  یک  »گارنر«،  بر  عالوه  است.  شده 
نویسنده آمریکایی، یک نویسنده سریالنکایی و یک نویسنده 

جایزه شده اند. این  دریافت  نامزد  نیز  زیمباوه ای 

| تئاتر  |

| ادبیات |

شده  گرفته  کشیده/  هنرمند،  »چهره  نمایشگاه 
هنرمندان  خانه  گالری های  در  او«  خود  توسط 
هنرآنالین، »چهره  به گزارش  برگزار می شود.  ایران 
هنرمند، کشیده/ گرفته شده توسط خود او« عنوان 
نمایشگاهی است که در چهار گالری پاییز، زمستان، 
هنرمندان  خانه  میرمیران  استاد  و  ممیز  استاد 
کوشش  به  نمایشگاه  این  می شود.  برگزار  ایران 
معاونت هنری خانه هنرمندان ایران با محوریت آثار 
»سلف پرتره« یا »خودنگاره« هنرمندان از ۱8 تا ۲8 

است. عالقه مندان  میزبان  شهریورماه 
خانه  هنری  و  فرهنگی  معاون  مزینانی  آسیه 

ایران در استیتمنت این نمایشگاه آورده  هنرمندان 
است: »سلف پرتره برزِخ هولناک سوژه و ابژه بودن 
توامان است. ورطه ای پرمخاطره که هنرمند، خود را در 
مقاِم دیگری به نظاره می نشیند و سوی نادیدنی اش 
بازنمایی می کند. حاصل به جان خریدن چنین  را 
خطری، گاه بیرون جهیدن حقیقتی است که عیان 
در  سلف پرتره  است.  نفس گیری  کارِ  ساختنش 
و  سلفی-  امکان  وجود  با  امروز  -خاصه  عکاسی 
نقاشی، هر بار با تکیه بر امکاِن تکین مواجه شدن 
با خود، به موضوعی همواره نو و چالش بر انگیز بدل 
شده است.نمایشگاه »چهره هنرمند، کشیده/گرفته 

شده توسط خود او« تالشی است برای رسیدن به 
گستره ای وسیع از »تماشای خود« تا حاصل دیگری 
شجاعتشان  و  آیند  چشم  پیش  خود ها،  ساختِن 

یابد.« تسری 

رویداد ادبی »تهران به روایت دختران« از سوی امور 
بانوان شهرداری تهران با مشارکت امور زنان وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با محوریت 
با  »تهراِن خانواده« برگزار می شود. به گزارش مهر، 
پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه رویداد ادبی »تهران 
به روایت دختران« بیش از ۱8۰ نوجوان مستعد در 

مرحله اول شناسایی شدند.
قرار است منتخبان مرحله اول این رویداد، طی دوره 
هنری  فرهنگی  آفرینش های  مرکز  در  آموزشی که 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود 
با حضور در ۱۰ کارگاه زیر نظر مربیان آموزش های الزم 

شدن  فراهم  دوره  این  ویژگی های  از  فرا گیرند.  را 
شرایطی برای این نوجوانان برای گفت وگو و همنشینی 
با نویسندگان مطرح این گروه سنی است به گونه ای 
که هر روز دو نویسنده مطرح ادبیات نوجوان با حضور 
در جمع این منتخبان عالقه مند به کار نویسندگی، با 
آنان به گفت وگو می نشینند و پاسخگوی سوال های 
احتمالی آنان خواهند بود.بر اساس برنامه از پیش 
تعیین شده از روز ۱9 تا ۲3 شهریور مهدی حجوانی، 
مرجان فوالدوند، فرهاد حسن زاده، بهناز ضرابی زاده، 
در  رحماندوست  مصطفی  و  شاه آبادی  حمیدرضا 
قامت نویسندگان به نام ادبیات این رده سنی، در جمع 

نوجوانان عالقه مند به نویسندگی، حضور دارند.

فیلم  عنوان  به  هادی محقق  »ِدرب« ساخته  فیلم 
افتتاحیه بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم بوسان 
انتخاب شد. به گزارش ایسنا،  فیلم سینمایی »ِدرب« 
به تهیه کنندگی  جدیدترین ساخته هادی محقق و 
رضا محقق به عنوان فیلم افتتاحیه بیست و هفتمین 
بخش  در  »درب«  شد.  انتخاب  بوسان  جشنواره 

آسیایی  فیلمسازان  آثار  به  جشنواره که  جی سئوک 
روایتگر  فیلم  این  می کند.  رقابت  دارد،  اختصاص 
مامور اداره برقی است که قرار است برق خانه ای َتک 
و دورافتاده را وصل کند. هادی محقق، محمد اقبالی و 

… از جمله بازیگران این اثر هستند. 
»بدون خرس« به کارگردانی جعفر پناهی در بخش 

وحید  ساخته  دیوار«  داخلی،  »شب،  اسطوره ها، 
جلیلوند و »برادران لیال« از سعید روستایی در بخش 
»پنجره ای به سینمای آسیا«، فیلم »بی پایان« به 
ایران،  نادر ساعی ور )محسوب مشترک  کارگردانی 
نو«،  آلمان، ترکیه( در بخش رقابتی »جریان های 
فیلم »لذت« به کارگردانی صادق اسحاقی و »دره 
بخش  در  ناصری  نوروز  سمیرا  به کارگردانی  باد« 
»رقابتی فیلم های کوتاه آسیایی«، »عشق فوتبال« 
پالیز  به کارگردانی مشترک شارمین مجتهدزاده و 
آثار مستند«، »جمعه  خوشدل در بخش »رقابتی 
بخش  در  فراهانی  میترا  از  رابینسون«  می بینمت 
ساخته  زندگی«  و  »زندگی  و  مستند«  »ویترین 
علی قوی تن نیز دیگر فیلم ایرانی رقابت کننده برای 

جایزه »کیم جی سئوک« است.
داور  از سه  یکی  روستایی  امسال همچنین سعید 
جایزه )Sonje Award( ویژه بخش رقابتی فیلم های 

کوتاه کره ای و فیلم های کوتاه آسیایی است.
بیست و هفتمین جشنواره فیلم بوسان بین روزهای 
۱3 تا ۲۲ مهر )5 تا ۱۴ اکتبر( در شهر بوسان کره 

جنوبی برگزار می شود.

تاریخی  فواره  به  مردم  ورود  از  جلوگیری  برای 
نواری  رم  در   »Fontana dei Catecumeni«
با  آمریکایی  یک گردشگر  اما  است  کشیده شده 
مکان  این  در  بستنی  خوردن  و  آن  به  بی توجهی 

شد. جریمه  تاریخی 
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، یک گردشگر 
روی  بستنی  خوردن  با  اینکه  دلیل  به  آمریکایی 
پله یکی از فواره های تاریخی شهر »رم« مقررات 

این شهر را شکست، مجبور به پرداخت ۴5۰ یورو 
جریمه شد.

این گردشگر 55 ساله توسط پلیس »رم« در کنار 
 »Fontana dei Catecumeni« تاریخی  فواره 

واقع در منطقه »مونتی« این شهر دستگیر شد.
این فواره در سال ۱589 میالدی توسط »باتیستا 
روسکونی« مجسمه ساز ایتالیایی ساخته شد و یک 
برای گردهمایی شبانه مردم »رم«  مکان محبوب 

است اما از جمعه گذشته به روی مردم بسته شد تا 
از نشستن مردم روی پله های آن جلوگیری شود.

گفته شده است، نواری که برای جلوگیری از ورود 
مردم دور این فواره کشیده شده، در زمان حضور این 
گردشگر آمریکایی از این مکان برداشته شده بود، 
درنتیجه این گردشگر مطلع نبود که با نشستن روی 

پله های این فواره تخلف می کند.
به گزارش یکی از روزنامه های محلی، این گردشگر 
توجهی  فواره  از  دور شدن  برای  پلیس  به هشدار 
نکرده و در نتیجه ماموران پلیس او را جریمه کردند.
این گردشگر گفته از اینکه با خوردن و نشستن روی 
این فواره تخلف مرتکب می شود، اطالعی نداشته 
است. این قانون را شهردار قبلی »رم« در سال ۲۰۱7 
اعالم کرده بود. این قانون یکی از مجموعه مقرراتی 
تصویب  به   ۱9۴6 سال  در  نخستین بار  که  است 
رسیده است. از جمله این مقررات به منع استفاده 
تاریخی و شنا  پله های  در  از چمدان های چرخ دار 
در فواره ها می توان اشاره کرد. مردم از سال ۲۰۱8 
تاکنون از نشستن روی »پلکان اسپانیایی«، یکی 
دیگر از مکان های تاریخی »رم« نیز منع شده اند.

تماشای خود در »چهره هنرمند
 کشیده/ گرفته شده توسط خود او«

بورسیه نویسندگان نوجوان در »تهران به روایت دختران«

افتتاحیه جشنواره بوسان با یک فیلم ایرانی
پرداخت ۴۵0 یورو برای خوردن بستنی در مکان تاریخی


