
قزوین - رئیس اداره محیط زیست شهرستان البرز 
و  با فاضالب خام  آبیاری مزارع کشاورزی  گفت: 
متخلفان  با  و  است  ممنوع  نشده  تصفیه  پساب 
کشت پرور  اکبر  شد.  خواهد  برخورد  قانون  طبق 
مزارع  آبیاری  مشاهده  صورت  در  کرد:  اظهار 
کشاورزی با فاضالب خام و پساب تصفیه نشده، 
بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی، ماده 
۱۵ حفاظت از خاک و ماده ۴۶ قانون توزیع عادالنه 
برخورد  متخلفان  با  قضایی  مراجع  طرف  از  آب، 
معدوم  نیز  مزرعه  لزوم،  صورت  در  و  می شود 

شد. خواهد 
محیط زیست  اداره کل  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
بازدید  راستا  این  در  افزود:  وی  قزوین،  استان 
شهرستان  این  کشاورزی  اراضی  در  میدانی 
البرز  صنعتی  شهر  تصفیه خانه  فاضالب  با  که 
صورت  می شوند  آبیاری  شریفیه  تصفیه خانه  و 

زیست محیطی  تخلف  هرگونه  جلوی  تا  می گیرد 
محیط زیست  حفاظت  اداره  رئیس  شود.  گرفته 
شهرستان البرز گفت: واحدهای صنعتی که دارای 
فاضالب صنعتی هستند، ملزم به ایجاد تصفیه خانه 
صنعتی هستند تا خروج فاضالب آن ها منطبق با 
باشد. محیط زیست  حفاظت  اداره  استانداردهای 

وی با اشاره به نمونه برداری از خروجی فاضالب ۱۶ 
واحد صنعتی در شهرستان البرز، گفت: واحدهای 
صنعتی، تولیدی و خدماتی مستقر در شهرستان 
خروجی  از  و  شده  پایش  مستمر  به صورت  البرز 
نمونه برداری  واحدها  این  فاضالب  تصفیه خانه 
محیط زیست  حفاظت  اداره  می شود.رئیس 
سنجش  برای  نمونه ها  گفت:  البرز  شهرستان 
پارامترهای آالینده به آزمایشگاه اداره کل حفاظت 

می شوند. منتقل  قزوین  استان  محیط زیست 
از پساب  نمونه برداری  بر  اینکه عالوه  بیان  با  وی 

به طور  کارشناسان  صنعتی،  واحدهای  خروجی 
را  واحدها  این  زیست محیطی  عملکرد  مستمر 
تحت نظارت دارند، افزود: در صورت رعایت نکردن 
ایجاد  و  واحدها  توسط  زیست محیطی  قوانین 
با متخلفان  آلودگی محیط زیستی، مطابق قانون 

می شود. برخورد 

لرستان - مدیرکل راه و شهرسازی لرستان 
گفت: بیش از ۱۵ هزار متقاضی نهضت ملی 
مسکن در استان اولویت بندی شدند. وحید 
از  بیش  قرعه کشی  کرد:  اظهار  الهی  کرم 
۱۵ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن برای 
در  واگذاری  و  ساخت  زمان  دادن  اولویت 
شهرهای خرم آباد، بروجرد و دورود با حضور 
نظارتی  و  اجرای  دستگاه های  مسئوالن 
کرد:  تصریح  وی  شد.  انجام  کار  استان 
سامانه  در  موجود  سایت های  با  متناسب 
سمن، افتتاح حساب و ارسال پیامک برای 
واجدان شرایط انجام می شود و این افراد 
یک ماه فرصت دارند نسبت به پرداخت ۴۰ 
میلیون تومان آورده اولیه خود اقدام کنند.

ممنوعیت آبیاری مزارع کشاورزی قزوین با فاضالب خام قرعه کشی متقاضیان نهضت 
ملی مسکن در سه شهر لرستان

لرستان  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت  لرستان- 
کشور  آبی  منابع  نابودی  دشمن  خواسته  گفت: 
راهکارهای  نشست  در  حسن نژاد  داریوش  است. 
رفع مسائل و چالش های آب لرستان که امروز در 
با  دشمن  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  لرستان  دانشگاه 
روش های مختلف به دنبال آسیب به کشور است.
بسیار  موضوع  یک  آب  موضوع  تصریح کرد:  وی 
حساس است و دشمن در این زمینه هم به دنبال 

است. آبی کشور  منابع  نابودی 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان خاطرنشان 
به  می کند  تالش  راه های گوناگون  از  دشمن  کرد: 
تنش ها و کمبودهای آب دامن بزند و آن ها را در 

جهت مقصود شوم خود هدایت کند.
حسن نژاد خواستار شد همکاری های دوجانبه بین 
استان  منطقه ای  آب  شرکت  و  لرستان  دانشگاه 
لرستان تداوم داشته باشد. وی اضافه کرد: شرکت 

زمینه هایی  در  است  آماده  استان  منطقه ای  آب 
مسئله محور،  مطالعاتی  فرصت های  همچون 
را گسترش  لرستان  دانشگاه  با  همکاری های خود 

بدهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان بیان کرد: 
اساس  آب،  منابع  مدیریت  متعدد  زمینه های  در 
تحقیقاتی  و  علمی  رویکردهای  است که  این  کار 
داد:  ادامه  بدهیم. حسن نژاد  را گسترش  کاربردی 
استان  منطقه ای  آب  شرکت  و  لرستان  دانشگاه 
بایستی با همدیگر همکاری بیشتری داشته باشند 
تا چالش های آبی استان با رویکردهای علم محور، 
گفته هایش  از  بخشی  در  وی  یابد.  کاهش 
استان  مهم  سدهای  برخی  اعتبارات  و  مختصات 
بایسته های  و  و ضرورت ها  داد  توضیح  را  لرستان 
را  لرستان  استان  الگوی کشت کشاورزی  اصالح 

داد. توضیح  و  برشمرد 

خواسته دشمن نابودی منابع آبی کشور است
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فراخوان مناقصه 
تنظیف شهرداری منطقه 3

شهرداری خرم آباد در نظر دارد  مناقصه تنظیف شهرداری منطقه۳ به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شماره مناقصهعنوان مناقصهردیف
۲۰۰۱۰۰57۲8۰۰۰۰۴۲تنظیف شهرداری منطقه۳ ۱

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

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

مواعد زمانی:
زمان انتشار در سایت :     ۱۴۰۱/۰7/۰۲                                                         مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۱/۰7/۰۹ 
 مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰7/۱۹                                                         زمان بازگشایی پاکت ها:        ۱۴۰۱/۰7/۲۰

ضمانت نامه شرکت در مناقصه آدرس و اطالعات تماس شهرداری
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شركت كنندگان در مناقصه مي بايست ضمانتنامه بانکی ، معادل ۵ درصد قيمت پایه ) به مبلغ  

۱۴/727/۰۰۰/۰۰۰ ریال( را تهیه و یا همین مبالغ را به عنوان سپرده به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۱2۱3۶۵ )شماره شبا IR 92۰۶۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰۱۱2۱3۶۵( بانك 
شهر شعبه خرم آباد واريز و رسيد آن در پاکت الف قرار داده، تا تاریخ مهلت ارسال پیشنهادات تحویل دبیرخانه شهرداری مرکزی گردد.

 اطالعات تماس و آدرس شهرداری : 3332۰۰۱۱-۰۶۶ – خیابان ۱7 شهریور- شهرداری خرم آباد- امور قراردادها

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه شهرداری
۱-برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند شامل خرید و دریافت اسناد )درصورت وجود هزینه 

مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر 
می باشد.

2-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه ستاد، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره )مرکز پشتیبانی و راهبری ( ۰2۱-۴۱93۴ 

تماس حاصل نمایند.

 رئیس بانک جهانی بابت حرف هایش در رد تغییر اقلیم عذرخواهی کرد

درخواست برکناری رئیس بانک جهانی 
به دلیل انکار تغییر اقلیم

با رد نقش  انتقادی کهنه است اما حاال  انتقاد از رئیس بانک جهانی  |پیام ما| 
سوخت های فسیلی در گرم شدن زمین، جایگاه دیوید مالپاس تهدید شده است. او 
هفته پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به سوال یک روزنامه نگار 

درباره اینکه تغییر اقلیم را قبول دارد یا نه، از جواب طفره رفته و ...

وعده میراث برای
نجات »بی بی شهربانو«

صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری  مدیرکل 
شهر ری اعالم کرد: شنبه آینده در جلسه ای با کارخانه 
سیمان و سازمان اوقاف درباره بقعه بی بی شهربانو 

تصمیم گیری  نهایی می شود

برنامه سازمان حفاظت 
محیط زیست برای بیمه 

حیات وحش 
متولی  عنوان  به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
خسارت  جبران  هدف  با  وحش  حیات  از  حفاظت 
بیمه  موضوع  حیوانات  جان  حفظ  و  محلی  جوامع 

حیات وحش را در دستور کار قرار داده است. 

  دبیر انجمن صرفه جویی انرژی تاکید کرد

برچسب انرژی ساختمان  
ضروری است

 به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان تهران برگزار شد 

اجتماع
امت رسول اهلل )ص(

در میدان انقالب
اجتماع امت رسول هللا)ص( همزمان با سالروز رحلت 
حسن  امام  شهادت  و  اکرم)ص(  رسول  حضرت 
به دعوت  این تجمع که  در  برگزار شد.  مجتبی)ع( 
تهران،  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
هیات های مذهبی، کانون های قرآنی و ستاد مرکزی 
حجت االسالم  شد،  برگزار  حسینی)ع(  اربعین 
رییس  علی اکبری  حاج  محمدجواد  والمسلمین 

شورای سیاستگذاری ائمه کشور سخنرانی کرد.

اصل مغفول مانده
نعمت احمدی، حقوقدان: وقتی اجازه مطالبه گری و اعتراض به شهروندان ندهیم، اعتراض تبدیل می شود به آن چه مسئوالن اغتشاش می خوانند

فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن مجتبی )ع( را تسلیت می گوییم

»پیام ما« از کم توجهی به اصل 27 قانون اساسی برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز گزارش می دهد 

| روزنامه نگار |

| سینا قنبرپور |

درباره حق
تجمع مسالمت آمیز

اساسی  قانون  تصویب  از  پس  سال   ۴3
کسی  هنوز  پرسشی که  اسالمی  جمهوری 
اصل  به  عمل  نداده چگونگی  پاسخ  آن  به 
27 آن است. در فصل سوم از قانون اساسی 
سال  در  آن  اصالحات  و   ۱3۵۸ مصوب 
۱3۶۸  در اصل 27 تصریح شده » تشکیل  
اجتماعات  و راه  پیمایی  ها، بدون  حمل  سالح ، 
به  شرط آن  که  مخل  به  مبانی  اسالم  نباشد 
است  این  اساسی  پرسش  است .«  آزاد 
سالح  سال   ۴3 این  همه  در  »مردم«  که 
نداشته اند و از این مهم تر اینکه مردم ایران 
متدین بوده و هستند، با این حال در ۴ دهه 
گذشته هیچ گاه »مردم« نتوانسته اند از این 
حق مصرح خود در قانون اساسی بهره برداری 
کنند. این در حالی است که روسای جمهور در 
مقاطعی که مباحث اعتراض آمیز در جامعه 

 کندی و قطع اینترنت نسخه نویسی 
الکترونیک را با اختالل مواجه کرد

سرگشتگی بیماران و بخش درمانسرگشتگی بیماران و بخش درمان
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۲ادامه در صفحۀ

آگهی مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید کنتور ۱/۲ مولتی جت  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 
۲۰۰۱۰۰5۹6۳۰۰۰۲67 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۰7/۰۴ می باشد.

مبلغ برآورد: ۱۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 67۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت 
بانکی )فرایند ارجاع کار(  در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت ۳ ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه 

نیز قابل تمدید باشد.
 ۱۴۰۱/۰7/۰۴ مورخ  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 

لغایت ۱۴۰۱/۰7/۱۰
تاریخ  پنجشنبه  روز   ۱۹ ساعت  پیشنهادات:  ارائه  زمانی  مهلت 

۱۴۰۱/۰7/۲۱
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف(: به صورت حضوری ساعت ۱۳:۰۰ 
روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰7/۲۱ به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب 

استان 
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰7/۲۳

محل تامین اعتبار: منابع داخلی وجه نقد

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان  آدرس: کرمان 
تلفن: ۳۳۲۲۲۹6۰ – ۰۳۴ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴

دفتر ثبت نام: 88۹6۹7۳8 و 85۱۹۳768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی 

شماره ب /1401/63-52 
یک مرحله ای

ول
ت ا

نوب

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰7/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰7/۰۶ شهرداری خرم آباد
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بیان  به  یا  اساسی  قانون   27 اصل  آیا 
در  شهروندان  اعتراض«  »حق  دقیق تر 
عمل محقق شده است؟ طی سال های 
مختلفی  اعتراض های  با  کشور  در  اخیر 
روبه رو بوده ایم. از اعتراض های سال 9۶ و 
9۸ گرفته با اعتراض های صنفی معلمان 
مربوط  اعتراض های  و  بازنشستگان  و 
استان های  برخی  در  آب  تقاضای  به 
واقعیت های  از  بخشی  همه  غرب کشور 
روشن  البته  کشورند.  اخیر  سال های 
اعتراض ها  این  بروز  پی  در  که  است 
با  اتفاقات تلخی هم رخ داده که  بعضا 
هدف و نیت معترضان همخوانی نداشته 
است. پس از اعتراضات سال 9۶ و 9۸ 
برای  چاره اندیشی  از  مسئوالن  که  بود 
اتخاذ تدابیری به منظور شنیدن صدای 
معترضان در کشور سخن می گفتند. اما 
این مواضع از سخنرانی ها و اظهارنظرها 
فراتر نرفت و مغفول ماند. آن زمان حتی 
تا هفته ها و ماه های بعد هم بحث درباره 
اعتراض«  »حق  تحقق  شرایط  و  حدود 
رسانه ای  مباحث  صدر  در  شهروندان 
صحبت  شاهد  مدت ها،  تا  و  ماند  باقی 

خصوص  این  در  مختلف  مقام های 
بودیم. صحبت هایی که از قضا بیش از 
آن که به مباحث نظری مربوط باشد، به 
این  تحقق  شرایط  و  اقتضائات  همین 
حق می پرداخت و از جمله در این رابطه 
شهر،  هر  در  باید  شهرداری ها  که  بود 
مکان هایی را به این منظور تدارک ببینند 
تا اگر هر زمان، کسی خواست با رعایت 
موضعی  یا  موضوع  به  قانونی  حدود 
باید کجا  بداند  اعتراض کند،  حاکمیتی 

برود و چه کند.
با این همه حاال حدود 3 سال پس از 
در  در شرایطی که  و  تاریخی  بزنگاه  آن 
دیگر  نوبت  چند  مملکت  سال  سه  این 
گرفته،  قرار  مشابه  شرایطی  در  هم 
باید  نه معلوم است معترضان  همچنان 
بروند و  به کجا  اعتراض شان  بیان  برای 
چه کنند تا از گزند برخوردهای قهری و 
شاید  پرسشی که  بمانند.  مصون  سلبی 
اما  برسد  نظر  به  ساده  اندازه  از  بیش 
این  ندارد.  برایش  پاسخی  کسی  هنوز 
موضوع را با نعمت احمدی، حقوقدان و 
از  میان گذاشتیم.  در  دادگستری  وکیل 

احمدی پرسیده ایم که شهروندان چگونه 
می توانند به چیزی اعتراض کنند بی آنکه 
نشوند؟  متهم  امنیت  خالف  رفتار  به 
»قانون  که  است  نظر  این  بر  احمدی 
اساسی را باید به طور منسجم و یکپارچه 
دید« و افزود: »تا وقتی تنها چند اصل 
انگشت شمار را مقدس بشماریم و باقی 
اصول و فصول قانون اساسی را رها کنیم، 
او  می چرخد.«  پاشنه  همین  بر  اوضاع 
به  صرفًا  »مسئوالن  این که  از  گالیه  با 
اساسی  قانون  انگشت شمار  اصل  چند 
 27 »اصل  تاکید کرد که  دارند«،  توجه 
و  است  قانون  اساسی  اصول  از  هم 
به رسمیت  اصول  دیگر  همچون  باید 
این  نیست.«  چنین  اما  شود  شناخته 
وکیل دادگستری با استناد به این اصل 
مترقی قانون اساسی جمهوری اسالمی، 
تصریح کرد که »قانون گذار حق اعتراض 
شهروندان را تنها به دو قید محدود کرده 
صورتی که  در  را  شهروندان  اعتراض  و 
مخل به مبانی اسالم نباشد و معترضان 
باشند،  داشته  همراه  سالح  آن که  بدون 
دست به اعتراض بزنند، مجاز و مشروع 

است:  معتقد  حقوقدان  این  می داند.« 
»اگر ما به همین قانون اساسی، آن طور 
اگر  می دادیم،  اعتبار  شاید  و  باید  که 
عمل  در  به حق شهروندان  امر  متولیان 
اصل  به  دست کم  اگر  و  داشتند  باور 
می کردند،  عنایت  باالمر  شاورهم  قرآنی 

نمی رسیدیم.« اینجا  به 
اشاره  با  همچنین  احمدی  نعمت 
و  دیدارها  از  یکی  از  خاطره ای  به 
هاشمی  آیت هللا  با  گفت وگوهایش 
رفسنجانی در زمانی که او در قید حیات 
در  هاشمی  آقای  از  »یک بار  بود، گفت: 
خصوص موضوعی گالیه کردم که ایشان 
در پاسخ گفت »سر چشمه شاید گرفتن 
به  بستن  نشاید که  پر شد  بیل، چو  به 
پیل«؛ اگر امروز به این اوضاع رسیده و 
اوضاع چنین است، به این خاطر است 
رفتار  باید  که  چنان  گذشته  در  ما  که 
ویژگی های  بر  تاکید  با  او  نکرده ایم.« 
موجوداتی  به عنوان  انسان ها  عمومی 
کرد:  اضافه  پرسش گر،  و  جستجوگر 
صحبت  مردم  با  مناسب  زمان  در  »اگر 
می کردیم، اگر اجازه می دادیم شهروندان 
به طور مسالمت آمیز به خیابان ها آمده و 
خواسته هایشان را مطرح کنند و نیز اگر 
توجه  ملت  خواسته های  به  مسئوالن 

نمی افتاد.« اتفاق  این  می کردند، 
این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان 
قانون  را که  اساسی  قانون  »ما  این که 
یعنی  عادی  قانون  یک  با  است،  مادر 
از  مانع  و  کرده  محدود  احزاب،  قانون 
اجرا و تحقق آن شده ایم«، گفت: »اگر 
نمونه  یک  تنها  سال،   ۴3 این  تمام  در 
احزاب   ۱۰ ماده  کمیسیون  موافقت  از 
رسمی  احزاب  راهپیمایی  درخواست  با 
حق  کند،  موافقت  مملکت  قانونی  و 
حتی  کمیسیون  این  اما  شماست  با 
رسمی،  احزاب  از  هیچ یک  به  بار،  یک 
و  راهپیمایی  مجوز  شرایطی  هیچ  در 
است.«  نداده  اعتراضی  تجمع  برگزاری 
طبیعی  نتیجه  را  کنونی  شرایط  که  او 
اساسی  قانون  اجرای  در  رفتاری  چنین 
و دیگر رفتار حاکمیت می داند، می گوید: 
چنین  ایجاد  اجازه  نباید  »حاکمیت 
فاصله و شکافی با ملت را بدهد؛ وقتی 
به  و  نداده  راهپیمایی  برپایی  مجوز 
خواست مردم توجه نشود، مردم به جای 
تشکیل اجتماع، رو به اعتراض خیابانی 
ندهیم که همین  اجازه  وقتی  می آورند. 
به  ملت  اعتراض  شود،  بیان  اعتراض 
می خوانند،  »اغتشاش«  آقایان  آن چه 
دادگستری  وکیل  این  تبدیل می شود.« 
همچنین با اشاره به تالش شورای شهر 
پنجم و برخی فراکسیون های اصالح طلب 
خصوص  در  دهم  مجلس  میانه روی  و 
تعیین مکان اعتراض، گفت: »همین که 
چنین بحثی در گرفت تا مکانی در تهران 
تعیین  شهروندان  اعتراض  ابراز  برای 
و  انداختند  راه  به  غوغایی  چنان  شود، 
فریاد همه به آسمان رفت که این تالش 
هم مغفول ماند.« او که می گوید »گاهی 
معترضان  شعارهای  برخی  شنیدن  از 
حتی  که  دارد  تاکید  می شود«،  دلگیر 
حاکمیت  رفتار  نتیجه  هم  شعارها  این 
احمدی می گوید: »آن قدر  نعمت  است. 
انداختند  فاصله  حاکمیت  و  ملت  میان 
بی توجهی  ملت  خواست  به  آن قدر  و 
این  متاسفانه می بینیم  امروز  کردند که 
گرفته اند  قرار  یکدیگر  روبروی  عماًل  دو، 
هیچ  و  نیست  بینشان  وصلی  حلقه  و 

نیست«. این  از  خطرناک تر  خطری 

»پیام ما« از کم توجهی به اصل ۲7 قانون اساسی برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز گزارش می دهد 

اصل مغفول مانده
نعمت احمدی، حقوقدان: وقتی اجازه مطالبه گری و اعتراض به شهروندان ندهیم، اعتراض تبدیل می شود
به آن چه مسئوالن اغتشاش می خوانند

درباره حق 
تجمع مسالمت آمیز

وعده میراث برای چاره اندیشی 
برای نجات »بی بی شهربانو«

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهر 
ری اعالم کرد: شنبه آینده در جلسه ای با کارخانه سیمان 
و سازمان اوقاف درباره بقعه بی بی شهربانو تصمیم گیری  
نهایی می شود. اوایل شهریورماه ۱۴۰۱ تصاویری از گنبد 
بی بی شهربانو در فضای مجازی منتشر شد که نشان 
است.  برداشته  عمیقی  ترک های  گنبد  روی  می داد 
کارشناسان معتقدند این ترک ها ناشی از انفجارهای پی 
در پی معادن و فعالیت های کارخانه سیمان ری در عرصه 
و حریم این بقعه است که سال هاست درباره خطرات و 
آسیب های آن هشدار داده می شود. نوروز تقی پورـ  مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهر ری ـ در 
شهربانو«  »بی بی  ترک های گنبد  به  واکنش  نخستین 
که این بار عمیق تر بود، گفت که در اسرع وقت تیمی از 
کارشناسان از بقعه بازدید و نتایج را اعالم خواهند کرد. حاال، 
پس از گذشت دو هفته از آن اظهارنظر، ایسنا روند بازبینی 
و وضعیت گنبد بی بی شهربانو را از او پیگیر شده است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهر 
ری به ایسنا گفت: یک مشاور خوب برای بازدید از گنبد و 
محوطه آن معرفی کردیم که گزارش نهایی اش را به زودی 
در اختیار ما قرار می دهد و بر اساس آن تصمیم می گیریم 
که این بنا چگونه مرمت و استحکام بخشی شود. چهارشنبه 
گذشته )3۰ شهریور( نیز با اداره اوقاف و مسؤوالن کارخانه 
سیمان جلسه ای گذاشتیم و درباره تمام خطرات احتمالی 
بررسی  را  ابعاد مختلف  و  دادیم  توضیح  پیرامون گنبد 
کردیم. جلسه ای هم شنبه آینده )نهم مهرماه( داریم که 
مرمت  درباره  نهایی  تصمیم گیری  و  بودجه  پیش بینی 
بقعه کاری  این  مرمت  می شود.  بقعه  این  وضعیت  و 
مشترک بین میراث  فرهنگی، سازمان اوقاف و کارخانه 
سیمان است که پیگیر آن هستیم. او در پاسخ به این 
سوال که در بررسی کارشناسی مشخص شده ترک های 
گنبد بی بی شهربانو ناشی از فعالیت کارخانه سیمان است؟ 
اظهار کرد: مشاوری که معرفی کردیم دقیق آنجا را بررسی 
کرده؛ اما هنوز گزارش نهایی را ندیده ام که به این سوال 
پاسخ قطعی بدهم، آنچه برای برای ما حائز اهمیت است، 
بحث استحکام بخشی و مرمت آنجاست. این گونه بناها، 
قدیمی هستند و پی و فونداسیون ندارند، ابتدا این بناها 
بودند و بعد کارخانه ها پدید آمدند. این احتمال وجود دارد 
که این ترک ها ناشی از فعالیت کارخانه سیمان باشد، اما 
باید گزارش نهایی را ببینیم. تقی پور در پاسخ به سوال 
دیگر ایسنا مبنی بر این که با توجه به این که همواره درباره 
فعالیت های کارخانه سیمان هشدار داده شده، چرا درباره 
توقف فعالیت این کارخانه هنوز تصمیم گیری نشده است؟ 
گفت: کارخانه با مجوزی که به آن داده اند، در حال فعالیت 
است. برای ادامه فعالیت آن باید مسؤوالن رده های باالتر 
ورود کنند و همه ابعاد را برای ادامه فعالیت این کارخانه 
در نظر بگیرند. در واقع برای ادامه فعالیت این کارخانه باید 
نگاِه ملی باشد و همه دستگاه های مرتبط باید تصمیم 
بگیرند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهر ری افزود: فعالیت کارخانه سیمان فقط به میراث  
محیط   طبیعی،  منابع  بحث  نمی زند،  آسیب  فرهنگی 
 زیست و اهالی این محله مطرح است. ما به این کارخانه 
مجوز ندادیم و با این مجوز موافقت هم نکرده بودیم که 
تصمیم گیرنده باشیم. هر سازمانی که به آن مجوز داده 
باید برای فعالیت های این کارخانه تصمیم بگیرد و یا باید 

و نبایدهایی برای آن تعریف کند.
تقی پور درباره ثبت منظر فرهنگی »کوِه بی بی شهربانو« 
که بنابر اظهاراتی حفاظت از آن را ممکن است در وضعیت 
بهتری قرار دهد، گفت: این موضوع از سوی معاون میراث  
فرهنگی تهران و مسئول ثبت آثار پیگیری می شود و در 
رئیس  علوی،  احمد  نیستم. سید  آن  جریان جزییات 
کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران ـ 
پیش تر درباره ترک خوردن »بقعه بی بی شهربانو« گفته 
بود: این وضعیت برای بقعه و زائران خطرناک است. ثبت 
منظر فرهنگی »کوه بی بی شهربانو« می تواند به وضعیت 
موجود خاتمه دهد، اما متاسفانه مدت هاست این موضوع 

در وزارت میراث فرهنگی به نتیجه نرسیده است.

نعمت احمدی، وکیل 
دادگستری: اگر ما به همین 
قانون اساسی، آن طور که باید 
و شاید اعتبار می دادیم، اگر 
متولیان امر به حق شهروندان 
در عمل باور داشتند و اگر 
دست کم به اصل قرآنی شاورهم 
باالمر عنایت می کردند، به اینجا 
نمی رسیدیم

در این مراسم و پیش از آغاز 
سخنرانی حجت االسالم حاجی 
علی اکبری تجمع کنندگان 
تهرانی پیکر شهید حسین 
تقی پور برگزار شد 

پس از برگزاری تجمعات اعتراضی روزهای اخیر در کشور مسئوالن دولت و به خصوص وزیر کشور اعالم کرده است که با 
اغتشاشگران برخورد خواهد شد. برخی دیگر از مسئوالن هم از معترضان خواسته اند که راهشان را از »اغتشاشگران« جدا 
کنند. این در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران پس از بازگشت از آمریکا در واکنش به اعتراضات اخیر 
گفت: »حرف حق را می شنویم اما زیر بار اغتشاش نمی رویم.« در روزهای اخیر شماری از کاربران شبکه های اجتماعی و 
فعاالن اجتماعی و سیاسی در واکنش به سخنان وزیر کشور و برخی دیگر از مسئوالن که به جای واژه اعتراض از اغتشاش 
استفاده می کنند؛ این پرسش را مطرح کرده اند که چگونه می توان در چارچوب قانون به برخی از رویه های جاری در کشور 
اعتراض کرد بدون آنکه رفتار خشونت آمیزی را مرتکب شد؟ برای نمونه یک فعال اجتماعی نوشته است: »من به عنوان 
یک شهروند چگونه می توانم در چارچوب قانون به موضوعی در کشور اعتراض کنم و در ردیف دشمنان کشور قرار نگیرم؟« 
استفاده  قانونی در کشور  این ظرفیت  اما چرا  را محترم شمرده  اعتراض« شهروندان  اساسی در اصل ۲7 »حق  قانون 

نمی شود؟
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۱ادامه از صفحۀ

 به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران برگزار شد 

اجتماع امت رسول هللا )ص( در میدان انقالب
ایسنا: اجتماع امت رسول هللا)ص( همزمان 
اکرم)ص(  رسول  حضرت  رحلت  سالروز  با 
برگزار  مجتبی)ع(  حسن  امام  شهادت  و 
شورای  دعوت  به  که  تجمع  این  در  شد. 
تهران،  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
ستاد  و  قرآنی  کانون های  مذهبی،  هیئات 
شد،  برگزار  حسینی)ع(  اربعین  مرکزی 
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج 
سیاستگذاری  شورای  رییس  علی اکبری 
مراسم  این  در  کرد.  سخنرانی  کشور  ائمه 
حجت االسالم  سخنرانی  آغاز  از  پیش  و 
تهرانی  کنندگان  تجمع  اکبری  علی  حاجی 
مدافع  شهید  تقی پور،  حسین  شهید  پیکر 
جریان کنترل  در   ۱۴۰۱ مهر  دوم  امنیت که 
ناآرامی های اخیر به شهادت رسید را تشییع  
و  دولت  سخنگوی  جهرمی  بهادری  کردند. 
رییس  دفتر  رییس  اسماعیلی  غالمحسین 
حضور  بودند که  مسئوالنی  جمله  از  جمهور 
تهرانی مشاهده  بین تجمع کنندگان  در  آنها 

. شد
در جریان تجمع روز یک شنبه بیانیه ای هم 
آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در  شد.  قرائت 

است:
بانیان  گذشته  روز  چند  طی  »متأسفانه 
 ،۸۸ و   7۸ فتنه های  صحنه گردانان  و 

و  خارج نشین  ضدانقالب های  و  معاندان 
پادوهای داخلی غرب و داعشی های وطنی، 
در  سعی  با  آموزش دیده  و  سازمان یافته 
و  افراد  تحریک   و  عمومی  افکار  انحراف 
برخی سلبریتی های وطن فروش، آنهایی که 
بودجه  بیت المال،  رهگذر  از  سال  سال های 
نوایی  و  نان  به  این کشور  صداوسیمای  و 
هم نوا  اکنون  اما  یافته اند  شهرت  و  رسیده 
با خوانندگان مطرود و منزوی لس آنجلسی 
به جای دفاع از پرچم و کشورشان، با لگدپرانی 
و پنجه انداختن بر چهره نظام اسالمی، آتش 
فتنه را شعله ور کرده و سناریوی دیگری از 
با  را  خیابانی  آشوب های  و  وحشی گری ها 
گشت  بهانه  به  مردمی،  تجمعات  به  ورود 
درگذشت  دادن  قرار  مستمسک  و  ارشاد 
القای روایت های کذب  با  از هموطنان  یکی 
و جهت دار به افکار عمومی و با نشانه گرفتِن 
مقدس ترین ارزش های اسالمی، آتش زدن 
مساجد  قرآن کریم،  ساحت  به  جسارت  و 
اماکن  و  اموال  تخریب  به  ایران،  پرچم  و 
عمومی، حمله به خودروهای امدادی، ضرب 
امنیت  و  نظم  ناجوانمردانه حافظان  و شتم 
دست  ساختارشکنانه  شعارهای  سردادن  و 
وارثان  ننگین  کارنامه  بدین سان  و  زدند 

نمودند.« سیاه تر  و  سیاه  را  یزیدیان 

»ما  است:  آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در   
شرکت کنندگان در اجتماع امت محمد )صل 
هللا علیه و آله و سلم(، حرکات هنجارشکنانه 
اخیر و اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، 
به آتش کشیدن مساجد و پرچم جمهوری 
به  نسبت  حرمت  هتک  و  ایران  اسالمی 
به  و  اسالمی  میهن  بانوان  حجاب  عفاف 
شهادت رساندن چند تن از مدافعان امنیت، 
ضد  آشوب طلبان  و  اغتشاش گران  توسط 
آرمان های  و  ارزش ها  حرمت شکِن  و  دین 
اسالمی را که بیانگر عمق توطئه و فتنه علیه 
دشمنان  سوی  از  اسالمی  جمهوری  نظام 
و  صهیونیسم  و  سلطه  نظام  و  قسم خورده 
ناشی از کینه نسبت به اسالم عزیز و عظمت 
و  محکوم،  را  می باشد  مسلمین  بیداری  و 
قضاییه  قوه  و  مسئول  دستگاه های  از 
به  متعرضان  و  هنجارشکنان  می خواهیم، 
اموال عمومی و نوامیس مردم، شایعه سازان 
و دروغ پردازان در فضای مجازی و حقیقی 
مخاطره  به  را  جامعه  روانی  امنیت  که 
قاطعانه  آنان  با  و  شناسایی،  می اندازند 

نمایند. عبرت آموز  برخورد 
اسالمی،  ایران  صبور  و  هوشیار  بصیر،  ملت 
امنیت  حافظان  و  مأموران  خویشتنداری 
در  معترضان  با  برخورد  در  و کشور،  مردم 

تحسین،  را  ناآرامی ها  نخستین  روزهای 
فرماندهی  نیروهای  مجاهدت های  از  و 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران )فراجا(، در 
مقابله  و  ناهنجاری ها  با  مبارزه  مقدم  خط 
سالمت  و  امنیت  نظم،  برهم زنندگان  با 
ملت  واقعی  خادمان  از  و  قدردانی  جامعه، 
که  اجاره ای  تروریست های  با  خواستاریم، 
قصد دارند با حرکات ایذایی و آشوب و بلوا، 
به چالش  را  آزادی و صلح  اقتدار پلیس و 
کشیده و نظم و امنیت عمومی را برهم زنند، 

نمایند.« برخورد  قاطعانه 
بخش  در  مراسم  این  در  تجمع کنندگان 

رها«  و  »یله  آنچه  از  بیانیه شان  از  دیگری 
بودن فضای مجازی خوانده اند و هم انتقاد 
کردند: »فضای مجازی یله و رها به مسلخ 
این  جوانان  از  اخالق جمعی  و  ایمان  فکر، 
مرز و بوم بدل شده، با انتقاد از کوتاهی های 
گذشته در ساماندهی فضای مجازی و عدم 
انقالب  معظم  رهبری  هشدارهای  به  توجه 
می خواهیم  امر  مسئوالن  از  رابطه  این  در 
ارتقای  و  مجازی  فضای  ساماندهی  جهت 
سطح سواد رسانه ای تصمیم قاطع و عاجل 
اتخاذ کرده و هیچ گونه کوتاهی در این رابطه 

نیست«. پذیرفتنی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

فرزند  چراغ  قاسم  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرك 
سهراب به شماره شناسنامه ۱۰۰۰۴ صادره از کرج در مقطع 
كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-مهندسی صنایع صادره 
از واحد دانشگاهی قزوین با شماره ۰۲۲5۹5۱مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به نشانی 
قزوین بلوار نخبگان – باالتراز پونك كد پستی ۱5۱۹5-
۳۴۱۹۹ و صندوق پستی: ۳۴۱85۱۴۱6 ارسال نماید. 

جواز اسلحه گلوله زنی تك لول مدل گلنگدنی به كالیبر 
7/۹۲ به شماره سالح 5۲۱۳5 ساخت یوگسالوی 
متعلق به آقای كرم علیمحمدی فرزند رجبعلی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مطرح بود بارها از »مردم« خواسته اند صف 
جدا  اغتشاشگران  صف  از  را  خود  اعتراضی 
این  به  هیچ گاه  دولت  دیگر  طرف  از  کنند. 
موضوع توجه نداشته که اگر نارضایتی محلی 
برای بروز و ظهور نیابد با انباشت آن تبدیل 
به خشم می شود و مدیریت خشم به مراتب 
پیچیده تر  و  سخت تر  نارضایتی  مدیریت  از 

است.
احزاب و  به جز بحث فعالیت سیاسی  این 
گروه های فعال در این عرصه است. به ویژه 
آنکه در مورد قانون احزاب نیز همواره کفه ترازو 
به سمت یک جریان سیاسی خاص سنگین تر 
نمونه های  مردم،  سیاسی  خاطره  در  بود. 
بسیاری قابل طرح است که می توان از آن به 
عنوان سلیقه ای رفتار کردن با قانون برگزاری 
تجمعات سیاسی یاد کرد. نمونه آن در سال 
۱3۸۸ بسیار اتفاق افتاد. به ویژه پس از آنکه 
»محمود احمدی نژاد« در جمع طرفداران خود 
در میدان ولیعصر تهران حاضر شد و معترضان 
آن زمان را خس و خاشاک نامید، مجوزی به 
منتقدان او داده نشد. این در حالی است که 
برخی نهادهای حاکمیتی هرگاه اراده  کرده اند 
فراخوان  وزارت کشور  از  مجوز  بدون کسب 
تجمع داده اند و حتی وسایل نقلیه عمومی را 

هم در اختیار گرفته اند.
ماجرای گرفتن مجوز احزاب و فعاالن سیاسی 
احزاب  قانون  مفاد  به  نیز  کشور  وزارت  از 
احزاب  قانون  ماده 2۸  براساس  برمی گردد. 
مصوب سال ۱3۶۱ »برای تشكيل اجتماعات 
و سخنرانی ها در ميادين و پارك های عمومی 
بايد طبق ماده ۸ قانون احزاب، مجوز كتبی از 

وزارت كشور دريافت شود.«
 ۱۴ ماده  در  قانون  این  تغییر  از  پس 
در سال ۱39۵  احزاب که  قانون  جدیدترین 
به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
رسید، با تغییراتی اندک و این بار با تاکید بر 
رعایت اصل 27 قانون اساسی، شیوه برگزاری 
تجمعات اینگونه عنوان شده است: » برگزاری 
حسب  اجتماعات  تشکیل  و  راهپیمایی ها 
و  وزارت کشور  مجوز  و صدور  اطالع  با  مورد 
همین   ۱۱ ماده   ۶ بند  رعایت  با  استانداری 
قانون )بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص 
درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها( 
و اصل 27 قانون اساسی صورت می گیرد. در 
تبصره این ماه نیز آمده که دبیران کل احزاب 
از  قبل  ساعت  دو  و  هفتاد  حداقل  موظفند 
برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها مراتب را به 

برسانند.« ذیربط  مسئوالن  اطالع 
دهد  گزارش  وزارت کشور  باشد  شاید خوب 
که زمان فعالیت دولت های مختلف چندبار با 
درخواست گروه های سیاسی موافقت کرده اند 
و این  مجوزها برای کدام احزاب و تشکل ها 

صادر شده است؟
یکی از مهمترین پرسش ها پیرو سوال آغازین 
امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  که  است  این 
غیرعملیاتی  مدیریت  و  »سکوت«  چندبار 
میدان را تجربه کرده اند؟ این موضوع وقتی 
حتی  بوده ایم  شاهد  می شود که  ملموس تر 
برای  تجمع  و  سوگواری  مراسم  برابر  در 
فاتحه خوانی هم مقاومت وجود داشته، حضور 
نیروهای مخصوص و ممانعت آنها از تجمع 
شده  ناآرامی  بروز  و  خشم  افزایش  موجب 
است. چیزی که در پی مرگ مرحوم »مهسا 
امینی« در مراسم خاکسپاری اش در سقز و 

بودیم.  آن شاهدش  چند شهر همجوار 
در دولت مدرن اقشار اجتماعی، تشکل های 
شناسنامه دار، نهادهای صنفی و… در جامعه 
باید بتوانند خواسته هایشان را در بستر قانونی 
و بدون لکنت زبان مطرح کنند و در صورت 
تجمع  خواسته هایشان  به  رسیدن  برای  نیاز 
بی آنکه  هم  انتظامی  نهاد  و  کنند  برگزار  هم 
به معترضان برچسب اغتشاشگر بزند، نقش 
ایفا  تجمعات  برگزاری  از  را  خود  حفاظتی 

می کند.
به نظر می رسد پیش از آنکه دامنه بسیاری از 
نارضایتی ها به سوی رفتارهای خارج از نظم 
سوق یابد برای همیشه باید تکلیف چگونگی 
عمل به اصل 27 قانون اساسی روشن شود.



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 239۴   | دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱  |4

جهانی  بانک  رئیس  مالپاس،  دیوید  وقتی 
نقش سوخت های فسیلی در گرمایش جهانی 
را در کرد، خشم همه را برانگیخت و سبب شد 
درخواست هایی برای برکناری اش مطرح شود. او 
فعال در سمت خود باقی است اما تحت فشار 
شدیدی است، حتی با وجود صدور عذرخواهی 
و تالش برای توضیح حرف های هفته پیش. 
رئیس  ترامپ،  دونالد  از منصوبان  مالپاس که 
جمهور پیشین ایاالت متحده آمریکاست، اعتماد 
بسیاری از دیپلمات های کلیدی را از دست داده 
است و حاال پس از واکنش چهره های تاثیرگذار 
و محکوم کردن حرف هایش از سوی کاخ سفید، 

با آینده ای مبهم روبرو شده است.
به گزارش گاردین، دولت بایدن عصر جمعه به 
نشان  واکنش  جهانی  بانک  رئیس  سخنان 
به  آمریکا  جمهور  رئیس  مطبوعاتی  دبیر  داد. 
مالپاس  اظهارات  با  »ما  گفت:  روزنامه نگاران 
مخالفیم. انتظار داریم بانک جهانی در موضوع 
تغییر اقلیم جهان را هدایت و با خود همراه کند و 
در همین راستا کمک مالی بیشتری به کشورهای 
گفته های  دهد...  اختصاص  توسعه  حال  در 

بانک جهانی را محکوم می کنیم.« رئیس 
چنین سخنان قاطعی از جانب کاخ سفید ضربه 
سنگینی به مالپاس وارد می کند. او در سال 2۰۱9 

از سوی ترامپ در این سمت منصوب شد؛ تحت 
رئیس  آن  موجب  به  قدیمی که  کنوانسیونی 
بانک جهانی توسط رئیس جمهور ایاالت متحده 
انتخاب می شود. حاال سخنگوی بایدن از احتمال 
برکناری مالپاس در صورت موافقت سایر کشورها 
بنیاد  گفته است. مارک مالوک-براون، رئیس 
توسعه  برنامه  سابق  مدیر   ،)OSF(باز جامعه 
سازمان  دبیرکل  معاون  و  متحد  ملل  سازمان 
ملل متحد، به آبزرور می گوید: »از اینکه دیوید 
مالپاس، رئیس بانک جهانی به دلیل اظهاراتش 
اما  شد.  راحت  خیالمان  کرده،  عذرخواهی 
عذرخواهی واقعی بانک جهانی، اقدامی بزرگتر 

برای مقابله با تغییر اقلیم است. این بانک برای 
تامین مالی در این زمینه و پرداختن به بحران 

اقلیمی بسیار محافظه کارانه عمل می کند.«
بانک جهانی جلسات ساالنه خود را در طول سه 
هفته برگزار می کند؛ جایی که مالپاس می تواند 
انتظار سیل انتقادهای بیشتری را داشته باشد، 
البته اگر تا آن زمان همچنان در سمت خود باشد. 
سال ها گفته می شد که مالپاس مثل بسیاری از 
حامیان ترامپ، علوم اقلیمی را رد می کند. او قباًل 
اعتماد بسیاری از چهره های کلیدی دیپلماسی 
اقلیمی را از دست داده است چون بانک جهانی 
در چند سال گذشته نتوانسته میلیاردها دالر مورد 

نیاز برای کمک به کشورهای در حال توسعه را 
تامین کند تا انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش 
دهند و خود را با اثرات گرمایش جهانی سازگار 
کنند. جدال ها زمانی آغاز شد که روز سه شنبه 
ال گور، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا، در 
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
به طور علنی گفت: »واقعًا مسخره است که یک 
منکر تغییر اقلیم، بر بانک جهانی ریاست کند.« 
بعد از این بود که مالپاس با سوال روزنامه نگار 
نیویورک تایمز مواجه شد که »آیا علوم اقلیمی 
را قبول دارید یا نه؟« مالپاس سعی کرد از این 
سوال بگریزد اما دست آخر اینطور جواب داد: 
»نمی دانم، من که دانشمند نیستم. این دیگر چه 

سوالی است؟«
وجود  با  که  است  این  از  ناشی  نگرانی ها 
درخواست های آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل برای تامین نیازهای مالی، بانک جهانی در 
اتخاذ یک برنامه اقدام قوی برای بحران اقلیمی 

است. خورده  بارها شکست 
صدها میلیارد دالر سرمایه گذاری الزم است تا 
جهان را به سمت بستری با کربن کمتر سوق 
دهد. این سرمایه گذاری ها عالوه بر این می توانند 
در  اقتصاد، کشورهای  و  زیرساخت ها  بهبود  با 
رفاه مردم  حال توسعه و همچنین سالمت و 
و  توسعه  اقتصاددانان  بیشتر  متحول کنند.  را 
را  جهانی  بانک  توسعه،  حال  در  کشورهای 
چنین  هدایت  برای  اصلی  موسسه  به عنوان 
سرمایه گذاری می بینید؛ جایی که پیش از این 
جیم یونگ کیم، منصوب باراک اوباما، رئیس 
آن بود. با ریاست مالپاس اما بسیاری احساس 
کردند که بانک از این نقش عقب نشینی می کند 
و در عوض به تامین سوخت های فسیلی ادامه 
می دهد. سخنگوی بانک جهانی به آبزرور گفته 
است: »گروه بانک جهانی بزرگترین تامین کننده 
هوایی  و  آب  سرمایه گذاری های  چندجانبه 
در کشورهای در حال توسعه است. این بانک 
اقلیمی  بودجه  مالپاس،  دیوید  ریاست  تحت 
خود را بیش از دوبرابر افزایش داد، یک برنامه 
بلندپروازانه برای تغییر اقلیم ترتیب داد و تالش 
توسعه ای  و  اقلیمی  اهداف  از  حمایت  برای 

کشورها را آغاز کرد.«
درخواست  با  مواجهه  در  نهایت  در  مالپاس 
استعفا، حرف هایش درباره بحران اقلیمی را پس 
گرفت. او روز پنج شنبه به سی ان ان اینترنشنال 
گفت که »تاثیر انتشار گازهای گلخانه ای بر تغییر 
اقلیم واضح است« و از سابقه خود به عنوان 
جهانی  بانک  رئیس  دفاع کرد.  بانک  رئیس 
گفت: »من منکر نیستم. واضح است که انتشار 
گازهای گلخانه ای از منابع انسان ساخت، از جمله 
سوخت های فسیلی، متان، مصارف کشاورزی، 
ما  بنابراین  می شود،  ناشی  صنعتی  مصارف 
سخت تالش می کنیم تا این وضعیت را تغییر 
به  اقلیمی  فعاالن  انتقاد  همه  این  با  دهیم.« 
مالپاس پایان نگرفته و تهدید جایگاه او در بانک 

جهانی ادامه دارد.

رئیس بانک جهانی بابت حرف هایش در رد تغییر اقلیم عذرخواهی کرد اما انتقاد از او پایان نیافته است

درخواست برکناری رئیس بانک جهانی
به دلیل انکار تغییر اقلیم

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد: عذرخواهی واقعی بانک جهانی، اقدامی بزرگتر برای مقابله با تغییر اقلیم است
این بانک برای تامین مالی مقابله با بحران اقلیمی بسیار محافظه کارانه عمل می کند

یک فعال محیط زیست مطرح کرد

لزوم آموزش عملی 
موضوعات محیط زیستی 

به دانش آموزان 
افزایش سواد محیط زیستی نسل های آینده 
پایدار  توسعه  برای  بنیادین  راه های  از  یکی 
کشور است؛ موضوعی که هر چند بارها بر آن 
تاکید شده اما به حضور پررنگی در برنامه های 
آموزشی کشور ندارد.  یک فعال محیط  زیست 
با اشاره به اهمیت آموزه های محیط  زیستی 
در مدارس گفت: الزم است عالوه بر آموزش، 
به پرورش و عملیات اجرایی محیط زیستی 

نیز توجه شود.
حسین عبیری گلپایگانی در گفت و گو با ایسنا 
درباره آموزش درختکاری در مدارس گفت: در 
مدارس اطالعات زیادی درباره کاشت درخت 
به دانش آموزان ارائه می شود ولی اصال کودکان 
یاد  تا کاشت درخت  نمی برند  به طبیعت  را 
این درخت اکسیژن و  بیاموزد که  بگیرند و 
سایه و... تولید می کند و یا گاز دی اکسید 

کربن را کاهش می دهد.
اینکه  بر  تاکید  با  زیست  محیط   فعال  این 
خانه های  از  باید  را  زباله  تفکیک  کودکان 
زباله  نوع  چندین  گفت:  کنند،  آغاز  خود 
صنعتی،شیمیایی،خشک و تر وجود دارد ولی 
زباله های خشک و  زباله های خانگی عمدتا 
تر هستند و به جز اندکی مواد شوینده مواد 
شیمیایی دیگری در زباله های خانگی وجود 
یادبگیرند  دانش آموزان  که  است  ندارد.الزم 
و  زباله های خشک همچون کاغذ  تا چگونه 
پالستیک را از زباله های تر همچون پسماند 

غذا و پوست میوه جدا کنند.
او ادامه داد: دانش آموزان باید از طریق علمی 
راه ها  و  اهمیت  اقلیمی،  تغییرات  مفهوم 
جلوگیری از آن را بیاموزند. به طور مثال باید 
بداند اتومبیلی که پدر و مادر استفاده می کنند 
چقدر آالینده دارد و چه تاثیری بر تغییرات 
چه  مختلف  صنایع  یا  و  می گذارد  اقلیمی 

دارند؟ اقلیمی  تغییرات  بر  تاثیری 
توسط  درخت  کاشت  درباره  گلپایگانی 
تغییرات  تاثیرات  برای کاهش  دانش آموزان 
تشکیل  با  دانش آموزان  کرد:  اظهار  اقلیمی 
چند  طی  می توانند  دانش آموزی  تیم های 
نهال  دارد،  وجود  آب  مناطقی که  در  مرحله 
بکارند.  او ادامه داد: پیشنهاد من این است 
که به دانش آموزان دانه های نهال بدهیم تا در 
ظرفی بکارند و در هفته منابع طبیعی آن ها 
را در مناطقی که آب وجود دارد بکارند.با این 
دوست  طبیعت  با  هم  دانش آموزان  روش 
می شوند و هم گامی در راستای جلوگیری از 

میگذارند. اقلیمی  تغییرات 
این فعال محیط زیست در بخش دیگری از 
صحبت های خود عنوان کرد: ما سه نوع رفتار 
ناآگاهانه، آگاهانه و مسئوالنه داریم. در آموزش 
می شود  انجام  خیلی  آگاه سازی  پرورش  و 
ولی در حوزه مسئولیت پذیر کردن افراد چندان 

فعالیت خاصی انجام نمی دهند.
فعال  یک  کرد:  اظهار  پایان  در  گلپایگانی 
محیط زیست هم به دلیل مشکالتی که در 
محیط  زیست وجود دارد عالقه مند شده و 
مشکل  آن  رفع  برای  تا  است  مطالعه کرده 
از  ابتدا  کند؟یعنی  چه کار  محیط زیستی 
فعال  یک  وقتی  است.  کرده  آغاز  خودش 
یک  باید  می رود  خرید  به  زیست  محیط  
کیسه پارچه ای همراه داشته باشد و از دریافت 
کیسه های پالستیکی امتناع کند و این همان 

دارد. مسئولیت پذیری  مفهوم 

|پیام ما|انتقاد از رئیس بانک جهانی انتقادی کهنه است اما حاال با رد نقش سوخت های فسیلی در گرم شدن زمین، جایگاه دیوید 
مالپاس تهدید شده است. او هفته پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به سوال یک روزنامه نگار درباره اینکه تغییر 
اقلیم را قبول دارد یا نه، از جواب طفره رفته و در نهایت گفته بود: »نمی دانم، من که دانشمند نیستم.« حاال کاخ سفید اظهارات مالپاس 

را درباره »انکار تغییر اقلیم« محکوم کرده و او به ناچار حرفش را پس گرفته اما فشارها برای برکناری او ادامه دارد.

سال ها گفته می شد که 
مالپاس مثل بسیاری از 

حامیان ترامپ، علوم اقلیمی 
را رد می کند. او قباًل اعتماد 
بسیاری از چهره های کلیدی 

دیپلماسی اقلیمی را از دست 
داده است چون بانک جهانی 
در چند سال گذشته نتوانسته 
میلیاردها دالر مورد نیاز برای 
کمک به کشورهای در حال 

توسعه را تامین کند تا انتشار 
گازهای گلخانه ای را کاهش 

دهند و خود را با اثرات 
گرمایش جهانی سازگار کنند

|  
AP

  |

اقلیم

برنامه سازمان حفاظت محیط زیست برای بیمه حیات وحش 
عنوان  به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
متولی حفاظت از حیات وحش با هدف جبران 
خسارت جوامع محلی و حفظ جان حیوانات 
موضوع بیمه حیات وحش را در دستور کار 
قرار داده است. معاون محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 
اهمیت  به  توجه  با  ایرنا گفت:  به  در این باره 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  موضوع 
کمک صندوق ملی محیط  زیست اقدام به 
گونه های حیات وحش کرده  از  برخی  بیمه 

است.
گزارش های  سال  هر  افزود:  اکبری  حسن 

زیادی مبنی بر اینکه گونه ای از حیات وحش 
مثال خرس، گرگ و با پلنگ به مزارع و دام ها 
خسارت وارد کرده به سازمان محیط زیست 
ارسال می شود، عدد واقعی از خسارات بسیار 
تکمیل  آن  از  بخش کوچکی  اما  است  باال 
پرونده و به سازمان ارسال می شود که این عدد 
برای سال قبل حدود 2۰ میلیارد تومان بوده اما 
قطعا عدد واقعی خسارت بسیار بیشتر از این 
است. او ادامه داد: برای اینکه چه گونه هایی 
بیمه شوند مطالعات زیادی صورت گرفت و 
تصمیم بر این شد در مرحله اول گونه هایی 
مانند پلنگ، خرس، گرگ، گراز، قوچ و میش، 

کل و بز و آهو که بیشترین خسارت را وارد 
می کنند تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرند 
البته ممکن است دوباره بازبینی شود. اکبری 
درباره اینکه آیا تمام مبلغ خسارت پرداخت می 
شود، گفت: البته طبیعی است که بخش هایی 
از خسارت ها پرداخت شود چون اگر قرار باشد 
است  ممکن  شود  پرداخت  خسارت  تمام 
هزینه های حق بیمه خیلی باال برود از طرفی 
هم یک نکته را باید در نظر بگیریم که باالخره 
همیشه این تعارض انسان و حیات وحش 
وجود دارد و قاعدتا باید کشاورزان و دامداران 
تمهیداتی را برای پیشگیری از خسارت در نظر 

بگیرند و این توقع ایجاد نشود که دولت باید 
تمام خسارت هایی که وارد می شود را بدون 
یا  از سوی کشاورز  در نظر گرفتن تمهیداتی 
ایجاد  اگر چنین حسی  پرداخت کند  دامدار 
شود ممکن است بعد از این میزان خسارات 
او  نپذیرند.  بیمه ها  دیگر  و  برود  باال  اینقدر 
خاص  مراحل  هم  خسارت  پرداخت  افزود: 
خودش را دارد؛ در واقع ابتدا دامدار یا کشاورز 
باید یک سری تمهیداتی را به کار گیرد و اگر 
کارساز نبود در آن زمان بعد از بررسی بخشی 
از خسارت پرداخت می شود. به گفته اکبری 
در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان 
برای جبران خسارات حیات وحش دیده شد 
دولت قبول کرد اما تبصره آن در مجلس حذف 
بند دیگر منابع  این  با حذف  شد: »بنابراین 

اعتباری برای این کار نداریم برای همین است 
که امسال سراغ صندوق ملی محیط زیست 
رفتیم این صندوق هم بر اساس منابع مالی که 
دارد فعال پذیرفته است اما می دانیم که این 
کار هزینه بر است از این رو صندوق پذیرفت 
تا جایی که می تواند کمک می کند اما قطعا 
باید به دنبال روش تامین منابع پایدار باشیم 
و برای آن در قانون جایگاهی تعریف کنیم.«

ملی  صندوق  کار  روال  درباره  اکبری 
محیط زیست در زمینه پرداخت خسارات اظهار 
داشت: قرار است صندوق ملی محیط زیست 
در فراخوانی بیمه ها را بررسی و یکی را انتخاب 
کند و قرارداد ببندد، این کار امسال آغاز می شود 
اما تداوم آن نیازمند حمایت دولت و مصوبه ای 

است که مجلس به ما خواهد داد.

سازمان حفاظت محیط 
زیست با کمک صندوق ملی 
محیط  زیست اقدام به بیمه 

برخی از گونه های حیات 
وحش کرده است

آگهی موضوع ماده  ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد  سند رسمی

در اجرای مواد مذکور بدینوسیله امالکی که برابر آراء هیأتهای  حل اختالف موضوع قانون تعیین  
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی گلباف که ادامه عملیات 
ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است به ترتیب شماره پالک وبخش و محل وقوع ملک و 

مشخصات مالک واقع در بخش 27 کرمان بشرح ذیل: 
۱-متقاضی  دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش به شناسه ۱۴۰۰۰29۰۱9۵  در ششدانگ 
ساختمان پژوهش سرا  به  مساحت  23۵2/۶۰ مترمربع پالک ۱2 فرعی از ۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 
۸۸-اصلی واقع در بخش 27 کرمان گلباف خیابان شهید رجائی خیابان شهید باهنر پژوهش سرا خریداری از مالك 

رسمی آقای حسین اسدی گوکی
2-متقاضی  دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش به شناسه ۱۴۰۰۰29۰۱9۵ در ششدانگ یک 
باب مدرسه  به مساحت 2۵3۵ متر مربع پالک 2۵ فرعی از 3۴۵ -اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 3۴۵-اصلی 
واقع در بخش 27 کرمان گلباف خیابان شهید بهشتی دبیرستان حضرت معصومه  خریداری از مالك رسمی اداره آموزش  

و پرورش گلباف
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/2۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰7/۰۴                   محمد مقصودی                                                   
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف
شناسه آگهی : ۱۳7۹۴78 

وم
 د

ت
نوب اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
رودبارجنوب    

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده  ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای  شماره ۱۴۰۱۶۰3۱9۰79۰۰۰۶29 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد 
تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  حسن سالمی فرزند یعقوب بشماره شناسنامه  
3۱۵۰۰۵۰۸۸۱صادره از در یک باب خانه  به مساحت 297 متر مربع پالک 73۵ فرعی 
از۱9۰ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۱9۰ اصلی قطعه سه واقع در 
رودبار جنوب –شهرک صدر بخش ۴۶ کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
حسن ،محمد حسین ،محمد علی ،محمد کریم ومصیب همگی سالمی  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:۱۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۶/2۱ 

محمد کردستانی  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰7/۰۴
 رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک شهر عنبرآباد    
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱9۰9۱۰۰۰9۵۸ 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۱/۰۴/2۱-
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد عابدینی فرزند ذوقعلی  بشماره 
شناسنامه 3۱۰7 صادره از راین در ششدانگ یک باب اتاق مشتمل بر کارواش  به 
مساحت 292 مترمربع پالک - فرعی از۴۶ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۴۶ - اصلی قطعه یک  واقع درعنبرآباد شهرک نارنج  بخش ۴۵ کرمان خریداری 
از مالک رسمی شرکت کشت وصنعت محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۶/2۱
مصیب حیدریان  تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۱/۰7/۰۴ 

 رئیس ثبت اسناد امالک
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شماره : ۱۴۰۱6۰۳۱۹۰۰8۰۰۱۱۳8
تاریخ : ۱۴۰۱/۰6/۰8

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زرند   
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیات   ۱۴۰۱۶۰3۱9۰۰۸۰۰۰۸۵۸ شماره  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رسول جاللی پور ملک 
آبادی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۸ صادره 
 ۶۱7.7۵ مساحت  به  خانه  باب  یک  در  زرند  از 
مترمربع از پالک 22۸۶ اصلی واقع در زرند بخش 

سجاد  امام  شهرک  آدرس  به  کرمان   ۱3
خریداری از مالک رسمی آقای علی ابولی 
ده شیخی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 

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

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۶/2۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰7/۰۴ 
حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱۳777۳6

سازمان ثبت اسناد وامالک 
کشور

حوزه ثبت ملک آق  قال   
آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 
تعیین  قانون  اجرائی  نامه  آئین  قانون و ماده ۱3 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رأی شماره ۱393۶۰3۱2۰۰۸۰۰۱272 
تعیین  قانون  تاریخ ۱393/۰3/2۴ هیات موضوع 
فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آق  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
قال پرونده کالسه ۱39۱۱۱۴۴۱2۰۰۸۰۰۰۶۶2 تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالهادی سالق 
فرزند فرهاد به شماره شناسنامه ۴97۰۴2۸۱۴۱ کد 
از آق قال در ششدانگ  ملی ۴97۰۴2۸۱۴۱ صادره 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
۱3۱/۸۸ مترمربع ،در قسمتی از باقیمانده ششدانگ 
از ۱ – اصلی واقع در  پالک شماره ۴۰۴ – فرعی 

اراضی آق قال بخش 7 – حوزه ثبتی ملک 
توسلی  قارلی  سهمی  از  قال  آق   شهرستان 
تایید گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
آگهی  روز  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب 

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

خواهد شد. م الف ۱2927
تاریخ انتشار نوبت اول: روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰7/۰۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰7/۱9
  محمد فندرسکی                                                                         
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱9۰۰۸۰۰۱۱۴2 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  هویزی  باب  ملکی  اله  روح  آقای 
 2۴۶.7 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  زرند  از  صادره   3۰۸۰۰22۵2۱
مترمربع مفروز و مجزی از پالک ۱۴ فرعی از ۵۰۶۸ اصلی واقع در زرند 
بخش ۱3 کرمان به آدرس زرند شهرک امام سجاد کوچه شهید صادقی 

3 خریداری از مالک رسمی آقای حسن حسن زاده محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰7/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰7/۱9

حسین توحیدی نیا
رئیس ثبت اسناد و امالک 
 شناسه آگهی : ۱۳8۴۲87

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱9۰۰۸۰۰۱2۰3 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالمرضا چراغی زرندی فرزند احمد به شماره شناسنامه 9۴3 
صادره از زرند در یک باب گاوداری به مساحت ۱۵27۸ مترمربع از 
پالک ۱7۱7 اصلی واقع در زرند بخش ۱3 کرمان به آدرس ابراهیم آباد 
نرسیده به کارخانه غدیر خریداری از مالک رسمی آقای حسن زعیم 

باشی تاج آبادی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰7/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰7/۱9

حسین توحیدی نیا
رئیس ثبت اسناد و امالک 
 شناسه آگهی : ۱۳8۴۲8۹
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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: نشرگستر  )0۲161933000(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(

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

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

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

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

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

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

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

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

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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حذف  و  نسخ  آنالین  بستر  راه اندازی  با 
دفترچه های بیمه، نسخ خطی از دایره خارج 
دیگر  طرف  از  اند.  شده  اعتبار  بی  و  شده 
نمی توانند  یا  قانون  طبق  داران  داروخانه 
می شوند  مجبور  یا  قبول کنند  را  نسخ خطی 
نسخه های کاغذی را با صرف زمان بیشتر تا 
باال آمدن سیستم و اضافه کردن دارونهای به 
الکترونیک  بیان دیگر  به  الکترونیک و  بستر 
کردن نسخه های دستی، متقاضیان را معطل 
نسخه های  قبول  از  داروخانه ها  اگر  کنند. 

اصلی  قربانی  بیماران  بزنند،  باز  سر  خطی 
این چرخه می شوند. آن ها هستند که مجبور 
و  نیاز خود شده  مورد  داروهای  آزاد  تهیه  به 
هزینه درمان برایشان گاهی تا ۴ برابر افزایش 
داروخانه هایی  تعداد  همچنین  می کند.  پیدا 
نسخه نویسی  بستر  راه اندازی  از  پس  که 
می پذیرند  را  خطی  نسخه های  الکترونیک، 
محدود است. از این رو برخی از آن ها ممکن 
است با مشکل کمبود دارو نیز مواجه شوند. 
داروها  تحویل  برای  داروخانه داران  عالوه  به 

از  الکترونیک  بستر  در  موظفند  بیمار  به 
سازمان های بیمه ای تاییدیه بگیرند و در زمان 
کندی اینترنت این فرآیند پیچیده تر می شود. 
هرچند که سیستم ثبت دارو و تاییدیه نسخ 
این وجود  با  اینترنت داخلی است،  در بستر 
این بخش از کندی اینترنت مصون نیست. در 
نتیجه مشکالت در این زمان افزون می شود. 
از  پیش  سیستم که  قطعی  چون  مشکالتی 
این  در  بود  گسترده  نیز  اینترنت  اختالالت 
زمان اوج می گیرد. داروخانه ها با صرف زمان 

داروهایی  ثبت  درگیر  دقیقه   2۰ گاهی حدود 
می شوند که در بعضی موارد در بانک اطالعاتی 
نیز تعریف نشده و این سختی کار را دوچندان 

می کند.

را  خطی  نسخ  کمی  بیمه های   
می پذیرند

حذف کاغذ  و  نسخه ها  شدن  الکترونیکی  با 
بیمه کاغذی،  از بخش درمان و دفترچه های 
نباید  بیماران  درمان  برای  دیگر  پزشکان 
نسخه های کاغذی بنویسند. در غیر این صورت 
برای آن ها جرایمی در نظر گرفته می شود. اما 
قطعی  و  زمان کند  در  است که  این  پرسش 
می توانند  چطور  پزشکان  اینترنت،  شبکه 
خیری  شهرزاد  بمانند؟  پایبند  اصل  این  بر 
امیرخیز، پزشک عمومی در ارتباط با وضعیت 
سوی  از  الکترونیک  و  خطی  نسخ  پذیرش 
بیمه ها در زمان قطعی اینترنت؛ می گوید: »در 
هستند.  الکترونیکی  نسخ  تمام  حاضر  حال 
نسخ  ارتش،  و  مسلح  نیروهای  بیمه  البته 
کاغذی را نیز می پذیرند اما عمده بیمه ها طبق 
الکترونیک هستند.  نسخ  پذیرای  تنها  قانون 
مجموعه  زیر  مردم،  بیشتر  بیمه  طرفی  از 
تنها  که  می آید  حساب  به  درمانی  خدمات 
نسخ الکترونیکی را می پذیرد. به عالوه بیمه 
تامین اجتماعی نیز تنها بخشی از نسخ خطی 
را در بخش داروها برای برخی داروخانه های 
مثل  پاراکلینیک  خدمات  و  می پذیرد  خاص 
بستر  در  باید  حتما  آزمایش  و  سونوگرافی 
الکترونیک برای دریافت حق بیمه در سیستم 
ثبت شود.« پزشک دیگری نیز اضافه می کند: 
به هیچ وجه نسخه های  نیز  بیمه سالمت   «
نیز  اجتماعی  تامین  نمی پذیرد.  را  خطی 
از  آن  هم  را  نسخه های خطی  درصد   ۱۰ تنها 
این  می پذیرد.  مطب ها،  نه  و  بیمارستان ها 
پذیرش از سوی تامین اجتماعی نیز نیازمند 
ثابت کردن است که در برهه خاصی اینترنت 
از  نسخ  درصد   ۱۰ صورت  این  در  بوده،  قطع 

می شوند..«   معاف  کسورا 

 پزشکان ناراضی از کندی اینترنت
خیری امیرخیز، ادامه می دهد: » سختی 
کار آنجاست که در زمان کندی اینترنت یا قطع 
را  عادی  زمان  برابر   ۱۰ از  بیش  باید  شبکه، 
پیش  و  الکترونیک کنیم  نسخه  ثبت  صرف 
مواجه  خطا  با  نیز  ثبت  از  پس  که  می آید 
اما  نشده  قطع  کامل  سیستم  البته  شویم. 
پزشک  است.«  شده  کم  بسیار  آن  سرعت 
ما«  »پیام  به  ارتباط  همین  در  نیز  دیگری 
می گوید: » سرعت اینترنت در بیمارستان های 
بسیار  الکترونیکی،  نسخ  ثبت  برای  دولتی 
با  کند شده است. به عالوه در خانه نیز تنها 
می توانیم  که  فیلترشکن هاست  از  استفاده 

ثبت کنیم.« را  نسخ 

سرنوشت نامعلوم نسخه های کاغذی
فاش  نامش  خواست  که  پزشک  این 
قطعی  تاثیر  با  رابطه  در  ادامه  در  نشود، 
می دهد:  توضیح  دارو  دریافت  بر  اینترنت 
اینکه  دلیل  به  اینترنت  قطعی  زمان  »در 
و  دارو  ارائه  یکپارچه  سیستم  از  داروخانه ها 
طرفی  از  و  می شوند  جدا  الکترونیک،  نسخ 
از دریافت  یا  از ثبت نسخ  نیز پس  پزشکان 
و  داروخانه ها  یا  بازمی مانند  رهگیری  کد 
بخش های خدمات پاراکلینیک کد رهگیری را 
دریافت نمی کنند. این مشکل سبب می شود 
شود  داده  ارجاع  پزشک  به  دوباره  بیمار  که 
نسخه  نوشتن  به  مجبور  پزشک  مقابل  در  و 
می شود.«  است،  اعتبار  بی  حاال  کاغذی که 
او همچنین در رابطه با سرنوشت هزینه این 
نسخه های کاغذی ابراز بی اطالعی می کند و 
می گوید: » از آنجایی که نسخه های کاغذی از 
و  داروهای  احتماال  است،  اعتبار ساقط شده 
آزمایش ها به شکل آزاد برای بیماران حساب 
عهده  به  را  آن  مسئولیت  بیمه  و  می شود 

نمی گیرد.«

 هزینه ۴ برابری نسخه های آزاد برای 
بیماران خاص

پزشکان در ادامه از آسیبی که بیماران در این 
برخی  برابری   ۴ هزینه  و  می بینند  فرآیند 
عالوه  به  می گویند.  آن ها  برای  دارویی  اقالم 
بیماران نیازمند داروهای خاص، حتما باید در 
شوند.  ثبت  الکترونیکی  سیستمنسخه های 
این پزشک عمومی شاغل در بیمارستان های 
مثل  بیماری های خاص   « می ا فزاید:  دولتی 
شیمی  داروهای  به  نیاز  سرطان که  یا  آسم 
ارزش  برایشان  داروها  این  و  دارند  درمانی 
نسخه  الکترونیک  به شکل  باید  دارد  حیاتی 
شوند. به جز مسئله کمبود دارو که این دست 
بیماران همیشه با آن مواجه هستند، در زمانی 
که شبکه دچار اختالل کندی است و پزشک 
می شود،  کاغذی  نسخه  نوشتن  به  مجبور 
بیماری که تا پیش از این مشکل هزینه های 
مدیریت  بیمه ای  پوشش  طریق  از  را  خود 
می کرد حاال باید به ناگهان برای تامین داروی 
با  هزینه هایی که  هزینه کند.  برابر  چند  خود 
در  کاغذی  نسخه های  آوردن  شمار  به  آزاد 
خارج  بیمار  توان  از  خاص،  زمانی  برهه های 

است.«  

 داروخانه ها در مظان اتهام؟
نسخه های  داروخانه ها  ظاهرا  طرفی  از 
کاغذی را پذیرش نمی کنند. مسئله ای که در 
زمان قطع اینترنت برای بیماران قوز باالی قوز 
است. یک پزشک عمومی شاغل در بیمارستان 

الکترونیک  نسخه  »وقتی  می گوید:  دولتی، 
ثبت نمی شود، داروخانه ها نسخه های کاغذی 
را نمی پذیرند. در این شرایط بیماران مجبورند 
در سطح شهر به دنبال پزشکی باشند که نسخه 
آنها را الکترونیک ثبت کند که معمواًل پزشک 
ها هم مسئولیت تشخیص پزشک دیگر را به 
عهده نمی گیرند و در این بین بیمار سرگشته 
شبانه روزی  داروخانه   می شود.«  حیران  و 
فردوسی در تهران در این باره می گوید: » ما در 
این برهه با نسخه های الکترونیک مشکالتی 
داریم اما نسخه های آزاد را می پذیریم. البته 
الکترونیک  تاییدیه  به  نیاز  نسخه ها  برخی 
دارند که در این زمان کار پیچیده می شود اما 
اگر به تاییدیه نیازی نباشد ما بدون مشکل 

نسخه های آزاد را می پذیریم.«

*دیوار کوتاه داروخانه ها
علیرضا سالم، دبیر شورای عالی داروخانه های 
ایران درباره همه حرف و حدیث ها در روزهای 
نسخه های  ثبت  پیچیدگی  و  اینترنت  قطعی 
نتیجه گیری  برای   « می گوید:  الکترونیک 
بر  اینترنت  شبکه  اختالل  و  قطعی  اینکه  از 
فعالیت ما تاثیر گذاشته، زود است.« او ادامه 
زیادی  مشکل  داخلی  »سایت های  می دهد: 
ندارند و ما برای تایید نسخ مشکل چندانی 
ولی  است  اینترنت کم  سرعت  البته  نداریم. 
هنوز نمی توان به قطعیت این ادعا که قطعی 
تاثیر  داروخانه های  نسخه پیچی  بر  اینترنت 
داشته است را تایید کرد.« او همچنین اضافه 
می کند: »بخش کثیری از پزشکان به نوعی از 
می کنند  فرار  الکترونیک  نویسی  نسخه  روند 
داروخانه داران  دوش  به  را  مسئولیت  این  و 

انداخته اند. دیوار کوتاه داروخانه ها باعث شده 
نسخ  ثبت  در  پزشک ها  مسئولیت  همه  که 
بیفتد.  داروخانه دارها  گردن  به  الکترونیک 
بر  اینترنت  قطعی  که  می کنند  ادعا  اینکه 
اما  بوده  تاثیرگذار  الکترونیک  نویسی  نسخه 
به  رو  فرار  و  نیست  نتیجه گیری معقول  این 

است.« آنالین  نسخه پیچی  از  جلو 

دبیر انجمن صرفه جویی انرژی با اشاره به اینکه مصرف 
بخش  به  انرژی کل کشور  سهم  از  درصد   ۴۰ حدود 
مهم ترین  از  یکی  کرد:  بیان  است،  مرتبط  ساختمان 
مشکالت این بخش را می توان ضعف آماری دانست، 
به طوری که هیچ آمار معتبری از وضعیت مصرف انرژی 

نداریم. ساختمان های کشور  در 
انرژی  میزان مصرف  متوسط  از  دقیقی  آمار  افزود:  او 
هر ساختمان و یا میزان متوسط انرژی مورد نیاز برای 
گرمایش یک متر مربع از ساختمان مشخص نیست، 
در صورتی  که در کشورهای توسعه یافته این آمار کامال 
مشخص و در دسترس است؛ در شرایطی که شناخت 
مناسبی از وضعیت فعلی وجود ندارد، حل این مشکل 

به صورت مطلوب اتفاق نخواهد افتاد.
از  یکی  کرد:  تاکید  انرژی  صرفه جویی  انجمن  دبیر 
مشکالتی که در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی وجود 
دارد و تقریبًا همه کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، 
بهره وری پایین ساختمان های اداری و مسکونی است.
بررسی  برای  موجود  راهکارهای  از  یکی  داد:  ادامه  او 
انرژی  برچسب  ساختمان ها  بهره وری  وضعیت 
ساختمان است که در کشورهای پیشرو در بهینه سازی 
ساختمان ها  برای  طرح  این  اجرای  انرژی،  مصرف 

است. الزامی 
انجو با بیان اینکه ساختمان یک برچسب انرژی )مانند 
اطالعات  همه  دارد که  خانگی(  لوازم  انرژی  برچسب 
مصرف انرژی ساختمان در آن لحاظ شده است، گفت: 
مصرف  به  مربوط  اطالعات  ساختمان  انرژی  برچسب 
آالینده  انتشار  به  مربوط  اطالعات  و  ساختمان  انرژی 

ساختمان را نشان داده است.
انجو بیان کرد: طی چند سال گذشته بحث های بسیاری 

پیرامون اجرا شدن این طرح در ایران نیز وجود داشت 
ولی تاکنون فقط برای ساختمان های اداری، آن هم به 

صورت محدود اجرا شده است.
او ادامه داد: با این که طرح به صورت کامل در کشور 
معتقدند  کارشناسان  برخی  ولی  است  نشده  اجرا 
برچسب  دارای  میانگین  طور  به  ایران  ساختمان های 

بود. خواهند  پایین تر  یا   G رده 
این مقام انجمن صرفه جویی انرژی گفت: این وضعیت 
و  نیست  برای کشور  مطلوبی  وضعیت  عنوان  هیچ  به 
باید هر چه زودتر برای بهبود آن اقداماتی صورت گیرد.

و  اولین  داشت:  اظهار  انرژی  انجمن صرفه جویی  دبیر 
ابتدایی ترین اقدام، اجرای کامل طرح برچسب انرژی 
این  از  پس  است.  ساختمان ها  همه  برای  ساختمان 
مرحله و با به دست آمدن شناخت مطلوب از وضعیت، 
نوبت به اقدامات دیگر خواهد رسید در غیر این صورت، 
راه حل های اجرایی به درستی عمل نکرده و فقط هزینه 

اجرایی بیهوده  ای به کشور تحمیل خواهد شد.
انرژی  صرفه جویی  انجمن  کارشناس  محمدی،  علی 
وقت  وزیران  ۱۴۰۰ هیئت  ماه سال  آبان   ۱9 نیز گفت: 
شهرسازی،  و  راه  وزارت خانه های  مشترک  پیشنهاد  به 
به  بودجه کشور،  و  برنامه  و سازمان  نیرو  نفت،  کشور 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   ۱3۸ اصل  استناد 
تصویب  را  ساختمان  در  انرژی  صرفه جویی  ضوابط 

کردند.
این  در  شده  ارائه  جزئیات  مبنای  بر  افزود:  او 
ساختمان های  پایان کار  گواهینامه  ارائه  تصویب نامه، 
جدید از ابتدای سال ۱۴۰2 منوط به رعایت مبحث ۱9 

است. ساختمان  ملی  مقررات 
محمدی با اشاره به این مسئله که اگر در فرآیند ساخت 

واحدهای مسکونی ضوابط مرتبط با مبحث ۱9 مقررات 
انرژی  مصرف  در  جویی  صرفه  نام  با  ساختمان  ملی 
رعایت نشود، گفت: در چنین  شرایطی باید گواهینامه 

پایان کار واحدهای مسکونی صادر نشود.
مبحث  در  مندرج  جزئیات  اساس  بر  داد:  ادامه  او 
شامل  مواردی  رعایت  ساختمان،  ملی  مقررات   ۱9

عایق کاری دیوارهای خارجی ساختمان نظیر عایق کاری 
دیوارهایی که با محیط بیرون و یا فضاهایی که از نظر 
دوجداره  پنجره های  نصب  نمی شوند،  کنترل  دمایی 
 PVC یا  و  چوبی  ترمال بریک،  فلزی  قاب های  با 
همراه  به  هوارسانی  کانال های  عایق کاری  استاندارد، 
عایق کاری لوله های تاسیسات و سیستم تولید آب گرم، 
نصب سیستم های کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای 
سیستم های  نصب  و  رادیاتورها  روی  بر  ترموستاتیک 
کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیری 

است. الزامی  ساختمان ها  در  محیط  هوای  دمای 
او تاکید کرد: هیئت وزیران در حالی بار دیگر بر اجرای 
مبحث ۱9 مقررات ملی ساختمان در واحدهای مسکونی 
کشور تاکید کرد که پیش از این در سال ۱3۸۴ وزارت 
ناظر عالی در زمینه  به عنوان  نیز  مسکن و شهرسازی 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  شد،  مکلف  ساخت وساز 
ساختمان،  ملی  مقررات   ۱9 مبحث  اجرای  از  تخلف 
سازمان  و  ساختمان  پروانه  صدور  مراجع  به  را  موارد 

اعالم کند. استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
سال های  در  راه  وزارت  عملکرد  تشریح  در  محمدی 

گذشته گفت: در طول ۱۶ سال گذشته متاسفانه هیچ 
توجهی به این مسئله نشده و تقریبا مبحث ۱9 مقررات 
تبدیل شده  فرمایشی  قانونی کامال  به  ساختمان  ملی 

است.
این کارشناس اضافه کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده 
مصرف گاز  میزان  انرژی،  بین المللی  آژانس  سوی  از 
ایران طبق آمار های جهانی با مجموع 9 کشور رومانی، 
کویت، لهستان، تایوان، عمان، قطر، بنگالدش، بالروس 
شاخص  این  بر  عالوه  می کند.  برابری  ترکمنستان  و 
رشد مصرف گاز در کشور ۱۰ برابر ایاالت متحده آمریکا، 

۱۱ برابر روسیه و ۴ برابر ژاپن است.
او افزود: به عبارت دیگر، میزان مصرف گاز خانگی در 
و  است  افزایش  به  رو  توجهی  قابل  سرعت  با  کشور 
بخش عمده ای از این نعمت خدادادی به دلیل رعایت 
مسکونی  واحدهای  در  موجود  استانداردهای  نکردن 

می شود. تلف 
اتالف  مسئله  از  توجهی  قابل  بخش  گفت:  محمدی  
نکردن  رعایت  با  مرتبط  مسکونی  واحدهای  در  انرژی 

است. ساختمان  ملی  مقررات   ۱9 مبحث 

 کندی و قطع اینترنت نسخه نویسی الکترونیک را با اختالل مواجه کرد

سرگشتگی بیماران و بخش درمان

  دبیر انجمن صرفه جویی انرژی تاکید کرد

برچسب انرژی ساختمان  ضروری است

اختالل و کندی در شبکه اینترنت و قطعی آن، به گفته برخی پزشکان و داروخانه داران بر فعالیت آن ها برای نوشتن نسخ الکترونیک تاثیر 
منفی می گذارد. این تاثیرات به نحوی است که در نهایت بیماران در  فرآیند دریافت دارو دچار مشکل می شوند. با تاکید سازمان غذا و 
دارو، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به کادر درمان برای نوشتن نسخ الکترونیک و به موازات آن حذف دفترچه های کاغذزی بیمه، 
به نوعی می توان گفت که پزشکان و داروخانه داران موظف به پذیرش نسخ الکترونیک هستند. اما با قطع اینترنت و کندی آن، عماًل بخش 

درمان نمی تواند به وظایفش پایبند باشد.

| پیام ما | هدررفت انرژی در ساختمان های ایران موضوعی نیست که کسی درباره آن تردید داشته باشد.  فرقی نمی کند ساختمان مسکونی باشد و یا در اختیار یک نهاد 
و اداره، در هر دو حالت  آنچه تلف می شود انرژی است. در همین رابطه برخی کارشناسان معتقدند باید برای ساختمان ها برچسب انرژی در نظر گرفت به طوری که 
در آن  اطالعات مرتبط با مصرف انرژی و انتشار آالینده ذکر شود.  سید حسن انجو  دبیر انجمن صرفه جویی انرژی یکی از این کارشناسان است که  با اشاره به بهره وری 
پایین ساختمان های اداری و مسکونی در بهینه سازی مصرف انرژی در گفت و گو با »فارس« تاکید کرد: برچسب انرژی ساختمان اطالعات مربوط به مصرف انرژی و 

اطالعات مربوط به انتشار آالینده ساختمان را نشان می دهد و وجود آن ضروری است.

چارسوق

یک پزشک به »پیام ما« می گوید: 
سرعت اینترنت در بیمارستان های 

دولتی برای ثبت نسخ الکترونیکی، 
بسیار کند شده است. به عالوه 
در خانه نیز تنها با استفاده از 

فیلترشکن هاست که می توانیم نسخ 
را ثبت کنیم

یکی از راهکارهای موجود 
برای بررسی وضعیت 
بهره وری ساختمان ها برچسب 
انرژی ساختمان است که 
در کشورهای پیشرو در 
بهینه سازی مصرف انرژی، 
اجرای این طرح برای 
ساختمان ها الزامی است

|  
رنا

 ای
 |

|  
هر

 م
 |

| روزنامه نگار |

| نازنین افتخار  |


