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آب تهران
در وضعیت قرمز

  در حال حاضر در تهران ۵۰ درصد از آب زیرزمینی
و ۵۰ درصد از آب سطحی استفاده می شود

  در تهران حد مجاز مصرف آب ۱۴ متر مکعب است
اما بدمصرف ها ۲۸ متر مکعب مصرف می کنند

سخنگوی صنعت آب بار دیگر درباره کمبود منابع آب شرب پایتخت هشدار داد

۵

۱۸ روز مانده به مزایده ۳۱۸ محدوده معدنی در جنوب کرمان
نگرانی ها از راه اندازی این تعداد معدن، باال گرفته است 

مرگ کشاورزی به دست معادن
18 روز دیگر، 318 محدوده معدنی در جنوب کرمان به مزایده گذاشته خواهند شد؛ 318 محدوده برای منطقه ای که به آب خوش و 
کشاورزی پررونق در استان شهره است، تامل برانگیز به نظر می رسد. چنان که مرجان شاکری، مدیرکل سابق محیط زیست استان 
کرمان آن را »اشتباهی جدی و رفتاری هیجانی توسط ساز مان صنعت، معدن و تجارت استان« می داند. با این حال موافقان این 
مزایده هم کم نیستند. کسانی که بی رمقی و مشکالت اقتصادی این منطقه را به راه اندازی این تعداد معدن گره زده اند و بدون توجه 
به تبعات طوالنی مدت راه اندازی این معادن و نابودی کشاورزی، آب، هوا و خاک، معادن را عامل اشتغال زایی توصیف می کنند. با 
این حال مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان معتقد است که تعداد عنوان شده، محدوده های قابل اکتشاف است 

و ممکن است فقط 10 درصد از این میزان قابل بهره برداری باشد. صفحه 3 را بخوانید. ۲
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چطور فشار عمومی به بخش مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها موجب شد کار کودکان 

در صنعت توپ فوتبال کاهش یابد؟

دست های کوچک
دیگر توپ نمی دوزند

مدیران شهری پایتخت در حالی از
نهایی شدن مکان جدید آرامستان سخن 

می گویند که فرایند مطالعات محیط زیستی 
آن هنوز شفاف نشده است 

توضیحات ناکافی درباره 
مکان یابی آرامستان جدید

۴

۶

شهروندان چینی در اعتراض به سیاست »کووید صفر«
دولت کمونیست، به خیابان ها آمدند

علیه امپراطوری

صفحۀ

صفحۀ

۶

۲

| روزنامه نگار و مدیر خانه تشکل های 
غیردولتی کردستان |

| هیژا طهماسبی |

| روزنامه نگار |

| سینا قنبرپور  |

 به بهانه اعالم وزارت کشور
مبنی غیرقانونی بودن فعالیت

خانه تشکل های غیردولتی

این تابلو را پایین نکشید

چرا هیچ کس آمارهای مربوط به کم بارشی 
و خالی بودن سدها را جدی نگرفت؟

غیبت گفت وگو
 درباره کم آبی 

کرمان - حسین میجانی مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی کرمان با رئیس پارک علم و فناوری این استان، در 
راستای همکاری های مشترک صنعتی، علمی و پژوهشی 
و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت ها، امکانات و توانایی های 
موجود با هدف تقویت و توسعه صنایع کوچک و متوسط 
در چارچوب قوانین و مقررات تفاهم نامه همکاری امضا 
کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
ایجاد  را  نامه  این تفاهم  کرمان، دکتر میجانی موضوع 
پردیس های فناوری در سطح شهرک های صنعتی بزرگ، 
نیز  و  منطقه ای  فن بازار  برنامه های  تحقق  در  همکاری 
شناسایی نیازمندی های صنایع کوچک و متوسط در حوزه 
فناوری و دانش فنی، همکاری در ایجاد ارتباط مستمر 

و پویا در زمینه توسعه و نفوذ فناوری های جدید در بین 
sme ها در حوزه ملی و بین المللی، همکاری در خصوص 
شناسایی واحدهای صنعتی دارای قابلیت دانش بنیان 
شدن و ارائه خدمات مشاوره جهت دانش بنیان شدن 
واحدهای مذکور ، تجاری سازی محصوالت دانش بنیان 
و نوآورانه صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان ،همکاری و تبادل امکانات و استفاده از ظرفیت ها 
و توانمندی های علمی، فنی و زیرساختی یکدیگر جهت 
توسعه و ارتقاء صنایع کوچک و متوسط ، همکاری در 
شناسایی و رفع نیازهای فناورانه صنایع کوچک و متوسط 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان اعالم کرد که 

به امضای طرفین رسید .

البرز - در مراسمی که به مناسبت نکوداشت سالروز 
علوم،  وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاونت  تاسیس 
تحقیقات و فناوری برگزار شد، پارک علم و فناوری 
البرز" در میان 51 پارک علم و فناوری کشور به عنوان 
پارک برتر در زمینه فروش محصوالت فناورانه در داخل 
و خارج از کشور معرفی و مورد تجلیل تقدیر قرار گرفت.
با  این مراسم  البرز در   رییس پارک علم و فناوری 
اشاره به دستاوردهای خوب پارک علم و فناوری البرز 
درباره کسب این موفقیت گفت: پارک علم و فناوری 
اینکه کمترین بودجه را در بین  با وجود  این استان 
همه پارک های کشور دارد اما در زمینه میزان فروش 
واحدهای فناور و دانش بنیان خود در داخل و خارج 

کشور، عملکرد موفقی داشته است.
مهدی عباسی با بیان اینکه پارک علم و فناوری البرز هم 
در زمینه فروش و هم میزان اشتغال رتبه خوبی دارد، 
افزود: یکی دیگر از دالیل موفقیت پارک علم و فناوری 
البرز قرارگرفتن در کنار زیست بوم نوآوری و فناوری 

جهاد دانشگاهی در مجتمع تحقیقاتی این نهاد است که 
زمینه مناسبی برای تعامل و هم افزایی با پژوهشکده ها، 
مراکز علمی و تخصصی و همچنین شرکت های دانش 

بنیان و فناور فراهم کرده است. 
دانشگاهی  جهاد  بوم  زیست  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  پارک ها  برای  افزایی  هم  محل  و  فرد  به  منحصر 
مراکز رشد کشور است، ادامه داد: پارک علم و فناوری 
البرز بودجه اندکی دارد اما در بسیاری از شاخص های 
ارزیابی جزو رتبه های برتر است؛ بنابراین ما انتظار داریم 
این  به  بیشتری  عملیاتی  و  ای  برنامه  های  بودجه 
پارک اختصاص یابد تا پارک علم و فناوری البرز بتواند 
خدمات بهتری به واحدهای صنعتی پرشمار استان، 
زیست بوم نوآوری و کارآفرینی استان و جامعه هدف 
خود اعم از فناوران و دانش آموختگان ارائه کند. عباسی 
تاکید کرد: ایجاد معاونت فناوری یک ضرورت بود و 
موجب شد تا پارک های علم و فناوری حامی جدی از 

درون خودشان داشته باشند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت 
شهرک های صنعتی با پارک علم و فناوری استان 

پارک علم و فناوری البرز
پارک برتر کشور شناخته شد

اصفهان - معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: حضور و مشاهده پلنگ ایرانی و اینکه 
در  ایرانی  پلنگ  از  پویایی  جمعیت  بتوانیم 
جغرافیای شمال و شمال شرق استان داشته 

اتفاق ارزشمندی است. باشیم، 
حسین اکبری روزگذشته افزود:حوزه کویر در 
بکر  زیستگاه های  اصفهان،  استان  جغرافیای 
حضور  احتمال  می تواند  و  است  مناسبی  و 
ایرانی  پلنگ  مثل  جثه  بزرگ  گوشتخوارهای 

باشد. داشته  پی  در 
وحش  حیات  پناهگاه های  شد:در  یادآور  وی 
شهرستان  در  بزرگی  و کوه  اردستان  در  خارو 
نایین که هر دو از پناهگاه های حیات وحش 
نوپا هستند به لحاظ شاخص هایی مثل تنوع 
تاریخی،توپوگرافی،امنیت،  شرایط  زیستگاه، 
احیا طعمه ها و منابع آبی همچنین نمایه های 

حضوری که یک طعمه خوار دارد.
تنوع زیستی  معاون محیط زیست طبیعی و 
اظهار  اصفهان  استان  زیست  محیط  حفاظت 
با  آباد  عباس  وحش  حیات  پناهگاه  داشت: 
310 هکتار وسعت که بخش های زیادی از آن 
آن  شرقی  بخش های  و  نایین  شهرستان  در 
بسیار  زیستگاه  گرفته،  قرار  خوروبیابانک  در 
ارزشمندی است که برای اولین بار و 8 سال 
پیش حضور پلنگ ایرانی هم در آن به همراه 
در  افزود:  وی  شد.  ثبت  خواران  طعمه  دیگر 
پناهگاه  ایرانی در  زمان حاضر جمعیت پلنگ 
زادآور  جمعیت  آباد  عباس  وحش  حیات 
منطقه  این  در  است؛  ارزشمند  بسیار  و  دارد 
پلنگ ایرانی با توله هایش چندین بار دیده و 

است. شده  فیلمبرداری  و  تصویربرداری 
به گفته اکبری پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت 
شده قمصر و برزک نیز پس از سال ها حفاظت، 
برقرای امنیت، احیا طعمه ها و زیستگاه، هم 

مستندسازی و عکس برداری شده است.
مناطق  در  را  ایرانی  پلنگ  حضور  ثبت  وی 
تنوع  حفظ  جهت  در  مهمی  اتفاق  شده،  یاد 
زیستی دانست و افزود: حدود یک ماه پیش 
شکار  منطقه  در  هم  ایرانی  پلنگ  قالده  یک 
ممنوع کالته در خور و بیابانک مشاهد شد و 
این اتفاق با ارزشی است که بتوانیم پلنگ را 
و  استان  و شمال شرق  در جغرافیای شمال 

باشیم. داشته  آن ها  از  پویایی  جمعیت 

مشاهده پلنگ ایرانی 
در جغرافیای 

شمال اصفهان 

مبلغ برآورد ) ریال (شماره مرجع سامانه ستادنام مناقصه گزار

850ر680ر228ر2001093985000851798شرکت ملی حفاری ایران

دریافت و تحویل اسناد
از 1401/09/08 لغایت  1401/09/16تاریخ شروع و پایان     دریافت اسناد

از 1401/09/16  لغایت 1401/09/30تاریخ شروع و پایان تحویل  استعالم های ارزیابی کیفی

آدرس مناقصه گزار جهت 
دریافت اطالعات

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت A  - اداره قراردادها 
 شماره تلفن کارشناس پرونده  :  46140 061-341

براساس حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد .روش ارزیابی 

بیست و یک میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون )000ر000ر965ر21( ریال.مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
ضمانت نامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ 50659  هـ تاریخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن .

اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره4001114006376636 و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه 
سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

90روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

•   مشخصات مناقصه :

•   ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

•   نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

• تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

www.nidc.ir            http://sapp.ir/nidc_pr   کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران•
کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام  می شود .

www.nidc.ir:نشانی مناقصه گزار: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه- صندوق پستی: ۶۱۶۳۵-9۰۱تلفن: 7-۳۴۴۴۰۱۵۱-۰۶۱ فاكس: ۳۴۴۴۳۳۸-۰۶۱        وب سایت

شناسه آگهی : ۱۴۱۴9۴۳-م الف: -۱

      آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به روش معمولی نوبت ) اول / دوم ( 

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/08

• موضوع مناقصه : تأمین غذا و خدمات اردوگاهی مورد نیاز  کارکنان سه دستگاه حفاری در دریا شهید مدرس، مورب و شهید رجایی 
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وقتی از »اعتراضات چینی ها« یا هر تعبیر و 
توصیفی صحبت کنیم که به کنش سیاسی 
و مدنی عمومی شهروندان این کشور پهناور 
اغلب  احتمااًل  می دهد،  ارجاع  آسیایی 
به  بحثمان  اشاره  آنکه  خیال  به  شنوندگان 
رویدادی تاریخی و مربوط به گذشته است، به 
یاد »اعتراضات میدان تیان آن من« می افتند و 
آنچه در پی سلسله تحوالتی که از میانه دهه 
1980 میالدی در چین رقم خورد و زمینه ساز 
این کشور کمونیستی شد که  اعتراضاتی در 
دانشجویان و جنبش دانشجویی چین، نیروی 
پیشران آن بوده و آن جنبش مدنی را راهبری 
کردند. رویدادی کم نظیر در تاریخ معاصر چین 
که به خصوص وقتی با اشاره به نام این میدان 
عظیم و وسیع در شهر پکن، موضوع بحث 
و گفت وگو قرار می گیرد، بیش از آنکه یادآور 
کنش جمعی و اعتراضی چینی ها علیه دولت 
یادآور سرکوب  باشد،  این کشور  کمونیستی 
خونین و کشتار کم نظیری است که در ادبیات 
سیاسی معاصر به »کشتار میدان تیان آن من« 

یا »قتل عام 4 ژوئن« معروف است.
یعنی  گذشته  روز  دو، سه  این  در  اما  آنچه 
با  میالدی   2022 نوامبر  پایانی  روزهای  در 
استفاده از تعبیر »اعتراضات چینی ها« مورد 
نظر گویندگان است، نه به آن فاجعه خونین 
در تاریخ معاصر جهان ارجاع می دهد و نه به 
هیچ رویداد و تحولی که در گذشته به وقوع 
پیوسته باشد. »اعتراضات چینی ها« حاال به 
عبارتی کلیدواژه ای است برای صحبت از آنچه 
این کشور پهناور واقع در شرق آسیا در همین 
چند روز گذشته از سر گذرانده و همچنان با آن 
درگیر است. اعتراضاتی که بنا بر گزارش های 
گوناگون  شهرهای  از  بین المللی  رسانه های 
چین، ظاهرًا حتی برخی شهروندان این کشور 
را نیز به شگفتی واداشته است. شهروندانی 
آخرین سرشماری های  بر  بنا  که شمارشان 
رسمی، از یک میلیارد و 450 میلیون نفر فراتر 
رفته و در حالی این کشور را به پرجمعیت ترین 

حال  درعین   که  کرده  تبدیل  جهان  کشور 
کمترین میزان تکثر سیاسی در این جامعه 
بزرگ انسانی مجاز شمرده می شود و دولت 
کمونیست حاکم، تنوع سالیق شهروندان در 
امور و شئون گوناگون سیاسی و مدنی را در 
سطحی حداقلی مجاز می داند. همین نوع نگاه 
صلب و خشک حاکمان پکن به مملکت داری 
در  دولت کمونیست  محدودیت هایی که  و 
زندگی روزمره و البته زیست فرهنگی، مدنی و 
سیاسی چینی ها ایجاد کرده اما حاال از آستانه 
تحمل این جامعه بزرگ انسانی فراتر رفته و 
به قول معروف کارد را به استخوان چینی ها 
رسانده و جانشان را به لبانشان؛ محدودیت 
و مطلق نگری که در این فقره دردسرساز برای 
دولت پکن، نه به زیست سیاسی و آزادی های 
مدنی و فرهنگی چینی ها، بلکه مشخصًا به 
سالمت جسمانی شهروندان مربوط است و 
آنچه حاال، سه سال پس از آغاز همه گیری 
کرونا در سراسر جهان، آشنای ذهن اکثریت 
خاکی  این کره  شهروندان  یقین  به  قریب 
است و اگرچه هنوز هم بسیاری از دولت ها 
و ملت های جهان نگران تکرار فاجعه بهداشتی 
ناشی از همه گیری مجدد کووید-19 هستند، 
دیگر  است که  انکارناپذیر  واقعیتی  این  اما 
خبری از آن هراس و دلهره عمومی و متعاقبًا 
محدودیت های شدید و خدشه ناپذیر هفته ها 
هیچ  در  همه گیری  آغاز  نخست  ماه های  و 
اما جای دیگری  جای جهان نیست. چین 
پکن،  در  مستقر  دولت کمونیست  و  است 

باوری جز این دارد. 
همه گیری  آغاز  منشا  قضا  از  که  کشوری 
کرونا بود و اگرچه با اعمال محدودیت های 
گستردگی  و  وسعت  به رغم  سخت گیرانه، 
بی نظیری که  جمعیت  و  مساحت  کم نظیر 
دارد، جزو نخستین کشورهایی نیز بود که از 
غلبه بر همه گیری خبر داد. با این همه اما 
روزهای  آن  از  سالی که   3 این  تمامی  در 
سرد و ساکت آغاز همه گیری کرونا می گذرد، 

آزمایش های  و  خدشه ناپذیر  قرنطینه های 
دولت  که  بوده  سیاستی  کرونا،  گسترده 
در  انعطاف،  بدون کمترین  پکن  کمونیست 
حالی با جدیت سرگرم اجرایش بوده که در 
تمام این مدت، چینی های خسته از اعمال 
محدودیت های کرونایی، چاره ای جز سکوت و 

نداشته اند.  حاکمیتی  راهبرد  این  تحمل 
را  چینی ها  ماه گذشته  چند  در  چیزی که 
این سه سال  تمام  در  آنچه  از  بیش  حتی 
ناخوش احوال  و  عصبانی  کرده اند،  تحمل 
کرده، افزایش چشم گیر مرگ و میر ناشی 
دولت  متقابل  واکنش  است.  بوده  کرونا  از 
کمونیست چین چیزی نبوده مگر تکرار همان 
سیاست های پیشین و البته شدت بخشیدن 
در اعمال و اجرای آن سیاست ها. آن هم در 
از عنوانی که دولت پکن بر  حالی که حتی 
همه گیری  با  مقابله  سیاست های  مجموعه 
به روشنی می توان فهمید که  کرونا گذاشته، 
و  است  ناممکن  سیاستی  چنین  تشدید 
نتیجه عکس خواهد داد. سیاست بهداشتی 
که  ایدئولوژیک  آرمانی  دقیق تر  بیان  به  یا 
دولت کمونیست پکن برای نام گذاری بر آن، 
ریاضیاتی  مطلق  مفاهیم  دامان  به  دست 
سیاسی  تبلیغات  و  پروپاگاندا  در  و  شده 
گسترده  در رسانه های حکومتی و البته نطق 
از  دولتی،  ارشد  مقام های  سخنرانی های  و 
آن با تعبیر »کووید صفر« نام می برد و حاال 
که چینی های جان به لب رسیده و معترض 
این  توقف  خواستار  و  آمده  خیابان ها  به 
شده اند،  ایدئولوژیک  و  افراطی  آرمان گرایی 
را  نامعقول دولتی  در شعارهایشان تعارفات 
را  »چشم هایتان  می زنند:  فریاد  و  زده  کنار 
باز کنید و به دنیا نگاه کنید، کووید صفر دروغ 
است«؛ شعاری اعتراضی که دانشجویان در 
قرنطینه  از  و خسته  سرداده  پکن  دانشگاه 
»آزادی  می گویند  دولتی،  محدودیت های  و 

می خواهند.« 
هفته  دوشنبه  آنجاست که  ماجرا  تلخ  طنز 

اعمال  بر  پکن  دولت  اصرار  به رغم  گذشته، 
این سیاست افراطی، رکوردی تازه در ابتال به 
کرونا به ثبت رسیده و رسانه های این کشور 
ابتالی جدید به کرونا خبر  از 40347 مورد 
دادند. آن هم در شرایطی که شهرهای گوانگجو 
و چونگ کینگ، با هزاران مورد، همچنان برای 
مهار همه گیری دست و پا می زنند و به تکرار 
این  به جز  اما  مشغولند.  خود  ناموفق  رفتار 
به  چینی ها  ابتالی  آمار  در  تازه  رکوردشکنی 
کرونا، یک حادثه تلخ و مرگ بار نیز همچون 
عصبانیت  و  خشم  باروت  انبار  در  جرقه ای 
سانحه  یک  که  زمانی  کرد.  عمل  چینی ها 
آتش سوزی، آپارتمانی را در ارومچی فراگرفت 
باختن 10  به جان  آمار رسمی منجر  بنابر  و 
نفر شد. حادثه ای که خشم عمومی را در پی 
داشت و بالفاصله منجر به برپایی اعتراضاتی 
جمعیت  با  که  شهری  شد.  شانگهای  در 
پرجمعیت ترین شهر  نفری که  میلیون   25
پرجمعیت ترین کشور جهان است و ساکنان 
و شهروندانش، بهار امسال نیز 2 ماه تمام را 

تحت قرنطینه شدید دولت زندگی کردند.
اما در این دو، سه روز گذشته، دانشجویان 
دانشگاه های مختلف چین در محوطه ده ها 
و  زده  تظاهرات  و  به تجمع  دانشگاه دست 
هر جا که می رسند، پوستری اعتراضی نصب 
می کنند و روی دیوارها شعار می نویسند. این 
در حالی است که شامگاه جمعه نیز ارومچی 
تبدیل  مردمی  اعتراضات گسترده  محل  به 
شده بود و پس از آن، بسیاری از دیگر نقاط 
کشور، به صحنه اعتراضات ضد قرنطینه تبدیل 
شده است. اعتراضاتی که خیلی زود بر اقتصاد 
تاثیر  یوان  ارزش  و  بازارهای سهام چین  و 
منفی گذاشت. همچنین بعدازظهر یکشنبه، 
صدها نفر از ساکنان شانگهای با وجود حضور 
به  جاده ها  شدن  مسدود  و  پلیس  شدید 
محل تظاهرات بازگشتند تا به اعتراضات خود 
دوشنبه  روز  اولیه  ساعات  در  و  دهند  ادامه 
در پکن نیز دو گروه از معترضان، در امتداد 
نزدیکی  در  چین  پایتخت  کمربندی  جاده 
رودخانه لیانگما تجمع کردند. اعتراضاتی که 
تصاویر و ویدئوهایش توسط معترضان به طور 
گسترده همرسان می شود و آن طور که در این 
ویدئوها به چشم می آید، مردم شعار می دهند 
آزاد  را  به دولت می گویند: »مردم  و خطاب 
کنید!« حاال در کشوری که معمواًل خبری از 
و  نیست  اعتراضی  تجمع های  دست  این 
شهروندان با هراسی عمیق از نیروهای امنیتی 
روزگار می گذراند، دیگر آن فضای پلیسی و 
امنیتی کسی را نمی ترساند و آن طور که در 
برخی ویدئوهای اعتراضات به چشم می آید 
شی  از  صراحتًا  مردم  می شود،  شنیده  و 
حزب  و  چین  رئیس جمهوری  جین پینگ، 
کمونیست می خواهند که »کناره گیری« کند. 
این معترضان گاهی شعار می دهند که »تست 
کووید نمی خواهیم« و »آزادی می خواهیم« 
»دیکتاتوری  می زنند  فریاد  گاهی  و 
می خواهیم!«  »دموکراسی  و  نمی خواهیم« 
از  بزرگی  جمعیت  چنگدو،  در  همچنین 
شهروندان که کنار یک رودخانه گرد هم آمده 
بودند تا با یک دقیقه سکوت، یاد قربانیان 
دارند،  نگه  زنده  را  آتش سوزی سین کیانگ 
دست  جمعیت  افزایش  با  بعد  دقایقی 
شعار  و  زده  سیاسی  تظاهرات  و  تجمع  به 
ماندگار  و  دادند که »ما حاکمان همیشگی 
نمی خواهیم!«  امپراتور  ما  نمی خواهیم. 
اشاره ای ضمنی و غیرمستقیم به شی، که ماه 
گذشته سومین دوره ریاست جمهوری خود را 
آغاز کرد. این در حالی بود که در شهر جنوبی 
گوانگجو نیز صدها نفر در یک میدان عمومی 
در منطقه هایژو تجمع کرده و فریاد زدند: »ما 
آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی هنر، آزادی 
و  آزادی های شخصی می خواهیم«  حرکت، 
البته در شعار دیگری گفتند: »آزادیم را به من 

بده«. پس 

شهروندان چینی در اعتراض به سیاست »کووید صفر« دولت کمونیست، به خیابان ها آمدند

علیه امپراطوری
چینی های جان به لب رسیده و معترض به خیابان ها آمده و فریاد می زنند: چشم هایتان را باز کنید و به دنیا 
نگاه کنید، کووید صفر دروغ است

فرمانده کل قوا در دیدار 
فرماندهان نیروی دریایی ارتش:

استفاده از  ظرفیت های 
عظیم دریا به فرهنگ 

عمومی تبدیل شود
دیدار  در  دوشنبه  روز  ظهر  قوا  فرمانده کل 
شماری از فرماندهان نیروی دریایی ارتش 
که به مناسبت 7 آذر روز نیروی دریایی برگزار 
شد، ارتقای همه جانبه توان رزمی و تجهیزات 
دفاعی در نیروی دریایی و استمرار اقداماتی 
و  دوردست  آب های  در  دریانوردی  همچون 
بین المللی را الزم دانستند و گفتند: تقویت 
ارتباط نیروهای مسلح با دولت و سایر قوا 
به تفاهم و همکاری و پیشرفت کارها کمک 
اطالع  رسانی  پایگاه  به گزارش  خواهد کرد. 
آیت هللا  حضرت  رهبری،  معظم  مقام  دفتر 
سوابق  به  اشاره  با  دیدار  این  در  خامنه ای 
دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال 
فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی به مناطق 
دیگر دنیا شد، خاطرنشان کردند: با وجود این 
سابقه و سواحل طوالنی دریایی در شمال و 
به خصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از 
فرصت های دریا در کشور مورد غفلت واقع 
شده و باید به فرهنگ عمومِی مردم تبدیل 
زمینه  این  در  فرهنگ سازی  ایشان  شود. 
یک  به عنوان  دریا  از  عمومی  فهم  ایجاد  و 
و  دانستند  ضروری  را  اساسی  زیرساخت 
افزودند: در چند سال گذشته بحث توسعه 
هم  دولت ها  و  شد  مطرح  مکران  سواحل 
از آن استقبال کردند اما پیشرفت جدی در 
است.  فرهنگ سازی  نیازمند  موضوع  این 
حضرت آیت هللا خامنه ای، تولیدات هنری از 
جمله پویانمایی را در شناساندن فرصت های 
متنوع دریا مؤثر خواندند و گفتند: با استفاده 
ظرفیت های  معرفی  و  هنری  تولیدات  از 
بخش  در  چه  کشور  دریاپایه  پیشرفت 
نظامی و چه در بخش عمرانی، شوق مردم 
خواهد  افزایش  فرصت  این  از  استفاده  به 
یافت. در این دیدار امیر دریادار شهرام ایرانی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز گزارشی از 
اقدامات و برنامه های این نیرو در بخش های 

مختلف بیان کرد.

غیبت گفت وگو
 درباره کم آبی 

لزوم توجه به مسائل 
دریاپایه در برنامه

هفتم توسعه
فرمانده نیروی دریایی ارتش به همراه شماری 
دوشنبه  روز  صبح  نیرو،  این  فرماندهان  از 
با  دریایی  نیروی  روز  مناسبت  به  آذرماه   7
رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار کردند. 
ملت، محمدباقر  خانه  به گزارش خبرگزاری 
قالیباف در این دیدار گفت: به رغم تاکیدهایی 
که فرماندهی معظم کل قوا درباره موضوع دریا 
بیان فرمودند، اما آن طور که شایسته بود، حق 
قالیباف خاطرنشان  ادا نشده است.  مطلب 
کرد: با نگاه به گذشته دور تا امروز، بزرگترین 
جمعیتی،  مراکز  و  اقتصادها  تمدن ها، 
نیروهای نظامی و ابعاد مختلف اقتصادی و 
فرهنگی در سواحل صورت گرفته یا حداکثر 
در یک پس کرانه یا مساحت حدود 150 تا 
200 کیلومتری اتفاق افتاده است، همچنین 
کشورهایی که در سواحل دریا قرار دارند، نیمی 
از GDP )تولید ناخالص داخلی( آنها از این 
طریق محقق می شود و منفعت بسیاری را به 
دست می آورند، اما سهم ما از این موارد 2 
تا 3 درصد است که این ضعف بسیار بزرگی 
است؛ چرا که با مشاهده به رقم آن می توان 
دریافت که ما از تجربه دنیا در این خصوص 
استفاده نکرده ایم. رئیس مجلس ادامه داد: 
جغرافیایی، کنار  موقعیت  موضوع  در  ایران 
از  و  دارد  سواحل  و  دریا  بحث  اهمیتی که 
دریاها  منحصربه فردترین  ژئوپلیتیکی،  نظر 
و خشکی ها را دارد، البته می توان گفت این 
هم  تهدید  ما  برای  منحصربه فرد  شرایط 
که  تهدیدهاست  دل  در  اما  می کند،  ایجاد 
فرصت های بی نظیر برای کشور ایجاد می شود؛ 
در تقسیم فرصت ها به دو دسته فرصت های 
باید  ریسک  بدون  فرصت های  و  ریسک  با 
در  بزرگ  تحوالت  همیشه  که  کنیم  توجه 
می خورد.  رقم  ریسک  دارای  فرصت های 
قالیباف با اشاره به ایام تدوین برنامه هفتم 
مجلس کنار  و  دولت  تصریح کرد:  توسعه 
یکدیگر در سیاست های کالن مصمم هستند 
برنامه توسعه ای  برنامه های سنتی 6  از  که 
قبل فاصله گرفته و پیشران هایی را که بزرگ 
از  یکی  مشخص کنند که  هستند،  موثر  و 
و  است  دریاپایه  موضوعات  پیشران ها  این 
می توان گفت سواحل مکران به عنوان مکانی 
منحصربه فرد می تواند مورد توجه قرار گیرد که 
یقینًا در برنامه هفتم به آن توجه خواهد شد. 
قالیباف با تاکید بر حل تزاحم های مدیریتی 
خاطرنشان  مکران،  سواحل  توسعه  برای 
کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
می تواند فرصت های بسیاری را با استفاده از 
است  الزم  بنابراین  ایجاد کند؛  سواحل  این 
ژئوپلیتیکی  موقعیت  به  توجه  با  ظرفیت ها 

کشور مورد استفاده قرار گیرد.

حتی از عنوانی که دولت پکن 
بر مجموعه سیاست های مقابله 
با همه گیری کرونا گذاشته، 
به روشنی می توان فهمید که 
تشدید چنین سیاستی ناممکن 
است و نتیجه عکس خواهد 
داد. سیاست بهداشتی یا به 
بیان دقیق تر آرمانی ایدئولوژیک 
که دولت کمونیست پکن برای 
نام گذاری بر آن، دست به دامان 
مفاهیم مطلق ریاضیاتی شده و 
در پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی 
گسترده  رسانه های حکومتی و 
نطق و سخنرانی های مقام های 
ارشد دولتی، از آن با تعبیر 
»کووید صفر« نام می برد

ایران همانطور که رسما اعالم 
کرد هیچگونه همکاری با این 
»کمیته سیاسی« تحت عنوان 
کمیته حقیقت یاب نخواهد 
داشت. جمهوری اسالمی در 
چارچوب مسئولیت های ملی 
خود رأسا اقدام به تشکیل 
کمیته ملی با حضور صاحبنظران 
و حقوقدانان و نمایندگان رسمی 
و غیررسمی کرده است

در حالی که دولت کمونیست چین در سه سال گذشته، سیاستی را با عنوان »کووید صفر« به منظور شکست همه گیری کرونا 
آغاز کرده و به هر بهانه، محدودیت ها و قرنطینه های شدیدی را در شهرهای مختلف این کشور اعمال می کند، یک سانحه 
آتش سوزی در شهر اورومچی که به جان باختن ۱۰ نفر در یک بلوک آپارتمانی منجر شد، احساسات چینی ها را جریحه دار کرده 
و به انگیزه  و محرکی به تظاهرات و اعتراضات گسترده عمومی علیه دولت کمونیست تبدیل شده است. اعتراضاتی که اگرچه به 
این بهانه و ابتدا در اعتراض به سیاست مقابله با کرونا دولت پکن آغاز شد، اما خیلی زود راس حاکمیت را نشانه رفت و حاال 

چینی ها اینجا و آنجا از »کناره گیری شی جین پینگ« و انحالل حزب کمونیست حاکم می گویند.
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۱ادامه از صفحۀ

سخنگوی وزارت امور خارجه از تعرض به بیش از ۵۰ مکان دیپلماتیک جمهوری اسالمی خبر داد

با کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر همکاری نمی کنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
اعالم کرد: ایران هیچ گونه همکاری با کمیته 
تصمیم  براساس  است  قرار  حقیقت یاب که 
اخیر  تحوالت  مورد  در  بشر  حقوق  شورای 
کنعانی  ناصر  داشت.  نخواهد  شود،  تشکیل 
که روز دوشنبه  با حضور در نشست خبری 
هفتگی خود به برخی پرسش های خبرنگاران 
اشاره  با  می گفت،  پاسخ  خارجی  و  داخلی 
به برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد در مورد ایران و کمیته ای 
که از سوی این شورا تشکیل شده تا تحوالت 
با  مواجهه  در  حاکمیت  آنچه  و  ایران  اخیر 
کار  دستور  در  مردمی  گسترده  اعتراضات 
بر  و  دهد  قرار  بررسی  مورد  بود،  داده  قرار 
جمهوری  همکاری  خواستار  نیز  اساس  این 
اسالمی با اعضای این کمیته شده بود، گفت: 
به  خارجه  امور  وزارت  بیانیه  ارتباط  این  در 
صورت مفصل منتشر شد و در آن دیدگاه های 
کرد:  تاکید  کنعانی  ناصر  شد.   بیان  ایران 
اعالم کرد هیچگونه  رسما  که  همانطور  ایران 
تحت  سیاسی«  »کمیته  این  با  همکاری 
داشت.  نخواهد  حقیقت یاب  کمیته  عنوان 
جمهوری اسالمی در چارچوب مسئولیت های 
ملی خود رأسا اقدام به تشکیل کمیته ملی با 

حضور صاحبنظران و حقوقدانان و نمایندگان 
این  به  این   و  کرده  غیررسمی  و  رسمی 
ذاتی و  به مسئولیت  معنا است  که معتقد 
ارتباط در حال  ملی خودش است و در این 
تحقیق  و  بررسی  و  مسئوالنه  وظایف  انجام 
از  عجوالنه  استفاده  لذا  هستیم.  همه جانبه 
رویکردهای  و  بشری  حقوق  و کارهای  ساز 
سیاسی و استفاده ابزاری از این ساز و کارها 
امری مردود است و هیچ کمکی به  ارتقای 
مفهوم حقوق بشر و ساز و کارهای موجود در 
این زمینه  نخواهد کرد. او ادامه داد: جمهوری 
اسالمی در این ارتباط به مسئولیت های ملی 
خود عمل می کند. دولت در این زمینه تا االن 
مسئوالنه عمل کرده و با تشکیل کمیته ملی 
مورد  در  و  می دهد  ادامه  را  خود  مسئولیت 
نتایج  پیگیری های این کمیته  اطالع رسانی 

خواهد کرد. شفاف 
سخنگوی وزارت امور خارجه که در بخشی از 
این نشست خبری از تعرض به بیش از 50 
مکان دیپلماتیک جمهوری اسالمی خبر داد، 
در پاسخ به پرسشی دیگری در مورد برجام و 
اینکه به نظر می رسد اروپایی ها دیگر تمایلی 
به احیای برجام و پیگیری مذاکرات برجامی 
چیست،  ارتباط  این  در  ایران  نظر  و  ندارند 

نوعی  دچار  اروپایی ها  متاسفانه  گفت: 
بی عملی در انجام تعهدات خود در ارتباط با 
موضوع برجام هستند. در زمان خروج آمریکا 
این کشورها مبنی  تعهدات  به رغم  برجام  از 
نوعی  به  اینکه  و  برجام  از  آمریکا  خروج  بر 
برجام  مزایای  از  ایران  عمل خواهند کرد که 
منتفع شود در این حوزه دچار بی عملی و عدم 
بودند. کنعانی تصریح کرد: در  رای  استقالل 
داد  نشان  اروپا  نیز  اخیر  دوره های  مذاکرات 
قرار  آمریکا  دولت  رویکرد سیاسی  سایه  در 
گرفته و متاسفانه نمی توانیم بگوییم که اروپا 
مواردی که  و  ایفا می کند  را  نقش مستقلی 
قابل  چندان  می شود  اعالم  اروپا  طریق  از 
سرمایه  گذاری نیست. او همچنین در ارتباط با 
نوع موضع گیری مقامات آمریکایی در ارتباط 
با موضوع برجام نیز اضافه کرد: همانطور که 
وزیر امور خارجه مطرح کردند آمریکایی ها در 
را مبنی  نکاتی  اعالمی خود  مواضع سیاسی 
مذاکرات مطرح  ادامه  به  نسبت  بی میلی  بر 
می کنند و می گویند مذاکره در دستور کار ما 
حال  در  همچنان  عمل  حوزه  در  اما  نیست 
ارسال پیام ها هستند. سخنگوی وزارت امور 
خارجه تصریح کرد: همانطور که بارها گفته ایم 
روند  است  معتقد  ایران  اسالمی  جمهوری 

دیپلماتیک بهترین روندی است که می تواند 
با  ارتباط  در  مذاکره کننده  طرف های  منافع 
برجام را تامین کند ما به چارچوب دیپلماتیک 
پایبند هستیم. او تصریح کرد: در مورد روند 
نه  می کنیم  خوش بینی  اظهار  نه  نیز  جاری 
واقع بین  و  واقع بین هستیم  و  بدبینی  اظهار 
خواهیم ماند. ایران فعال عمل می کند و اگر 
طرف مقابل نیز فعال باشد و از اراده سیاسی 
حتما  باشد  برخوردار  توافق  انجام  برای  الزم 
ایران مواجه می شود و در  با واکنش مثبت 
صورتی که فعال نباشد ایران رویکرد مستقل 
و سیاست های کالن  بر تصمیم  مبتنی  خود 

ملی کشور را دنبال خواهد کرد.
پاسخ  در  همچنین  نشست  این  در  کنعانی 
نخست  سفر  زمان  با  ارتباط  در  پرسشی  به 
وزیر عراق به تهران و هدف او از انجام این 
شده  هماهنگ  که  آنگونه  کرد:  عنوان  سفر 
هشتم  سه شنبه  روز  در  عراق  وزیر  نخست 
به  و  جمهور  رئیس  رسمی  دعوت  به  آذرماه 
بین  دوجانبه  گفت وگوهای  استمرار  منظور 
تهران و بغداد به ایران سفر خواهند کرد. او 
ادامه داد: ما عالوه بر کمیسیون  مشترک دو 
کشور، کمیسیون عالی همکاری دو کشور را در 
سطح نخست وزیر عراق و معاون اول رئیس 
جمهور ایران داریم که مبنای رایزنی دو هیئت 
خواهد بود. در مجموع دو کشور ایران و عراق 
به عنوان دو کشور همسایه موضوعات زیادی 

را برای گفت وگو و رایزنی دارند.

در  به پرسشی  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
برای  آذربایجان  جمهوری  تصمیم  با  ارتباط 
و  اشغالی  اراضی  در  خود  سفارت  تاسیس 
آذربایجانی  مقامات  اخیر  اظهارات  از  برخی 
توسعه  گفت:  پاسخ  نیز  ایران  مورد  در 
احترام  بر  مبتنی  دوستانه  همکاری های 
اعالم  اصول  جزو  مشترک  منافع  و  متقابل 
با  تعامل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  شده 
کشورها از جمله کشورهای همسایه خود است 
و ایران در حوزه عمل نیز به این اصول پایبند 
بوده است و همانطور که پیش از این گفته ام 
تمرکز  نیز  آذربایجان  جمهوری  خصوص  در 
ما بر سیاست حسن همسایگی و گسترش 
ادامه  کنعانی  است.  کشور  این  با  تعامالت 
صهیونیستی  رژیم  به  مربوط  آنچه که  داد: 
را  رژیم  این  ما  است که  موضوع  این  است 
رژیم  نقش  معتقدیم  و  می دانیم  نامشروع 
همواره  منطقه ای  موضوعات  در  صهیونیستی 
ضد ثبات، ضد امنیت و مخل پیشبرد مناسبات 
است.  بوده  منطقه  در  کشورها  همسایگی 
و  ملی  موضوعات  مورد  در  ما  داد:  ادامه  او 
اما  نمی کنیم  ورود  ملی کشورها  تصمیمات 
توصیه ما به همسایگانمان در ارتباط با رژیم 
صهیونیستی این بوده که در مناسبات خود با 
رژیم  باشند.  داشته  را  الزم  دقت  رژیم،  این 
حوزه  در  امنیت سازی  رژیم  صهیونیستی، 
باعث  همواره  و  است  نبوده  امنیتی  مسائل 
ایجاد بی ثباتی و ناامنی در منطقه شده است.

تهران در حالی پاییزی به شدت کم آب را سپری می کند 
پایتخت  آب  تامین کننده  پنجگانه  سدهای  آمار  که 
نیز دیگر یارای پوشش این برگریزان خشک را ندارند. 
گرچه پیش بینی های مختلف از جمله پیش بینی خود 
وزارت نیرو نشان از پاییزی کم بارش را داشت اما این نهاد 
دولتی حاضر نشد شیوه مواجهه اش با موضوع را تغییر 
دهد. متاسفانه باید بر این نکته تاکید کنیم که نهادهایی 
با ماهیت کار فنی همچنان گمان می کنند با راهکارهای 
فنی و مهندسی می توان از پس مشکالت برآمد. به عبارت 
دیگر آنچه سبب شد در دولت دوازدهم مرکز امور اجتماعی 
آب و انرژی در وزارتخانه ای فنی مهندسی شکل بگیرد 
توجه به ابعاد یک موضوع چندوجهی و چندانضباطه بود 
که صرفا با فرمول های ریاضی نمی شد درباره آن گفت وگو 
نیروی  به لطف تصمیم وزیر  اما  کرد و تصمیم گرفت. 
دولت سیزدهم مرکز امور اجتماعی آب برچیده شد تا 
نطفه تولد رویکردی متفاوت به انرژی جان نگیرد. در 
نتیجه در فاصله همین سه ماهه اخیر بارها شاهد آن 
بودیم که »فیروز قاسم زاده« سخنگوی صنعت آب در 
جمع خبرنگاران با بیان اعداد و ارقام مربوط به ظرفیت 
ذخیره سازی سدها و میزان موجودی مخازن به تشریح 
آسیب جدی  مواجهه چند  این شیوه  پرداخت.  اوضاع 
به همراه دارد به ویژه آنکه شاید اعداد در خود صراحتی 
داشته باشند که می توانند واقعیت هایی را ترسیم کنند 
عمومی  ناظران  برای  می توانند  نیز  اندازه  همان  به  اما 
گمراه کننده باشند. از سوی دیگر وزارت نیرو طبق گفته 
سخنگوی این صنعت در جلسه 6 شهریور 1401 خود را 
موظف می داند که تحت هر شرایطی آب تامین کند. اما 
این وزارتخانه اصال به موضوع نبود آب توجهی ندارد. این 
شیوه رویکرد سبب شد تا روزنامه »پیام ما« در گزارش 
»راه تهران از کیپ تاون جداست« این رویکرد را نقد کند. 
دیگر آسیبی که شیوه برخورد مهندسی با مسئله آب ایجاد 
می کند استفاده نکردن از ظرفیت های اجتماعی است. 
وقتی یک نهاد صرفا به ارائه اعداد و ارقام بپردازد و بخواهد 
از مدل های ریاضی با مردمی که خیلی با مدل ریاضی 
سر و کار ندارند مواجهه شود دیالوگ و گفت وگویی شکل 
نمی گیرد. به ویژه آنکه وزارت نیرو بنا به پرسشی که نگارنده 
این یادداشت از سخنگوی صنعت آب مطرح کرد قائل به 
برگزاری مانور یا اقدامات مشابه برای همراه کردن مردم با 

وضعیت بی آبی )کم بارشی( نداشت. 
با  مواجهه  در  انتظار  نخستین  شرایطی  چنین  در 
پیش بینی های کم بارشی پاییز این بود که برخالف تجارب 
گذشته، وزارت نیرو شیوه ای موثرتر و درعین حال متفاوت 
از عملکرد سابق خود را در پیش بگیرد. این انتظار به طور 
مشخص معنا و مفهومی به این صورت دارد که فارغ از هر 
عدد و رقمی با استفاده از کلمه ها و عبارات »شفافیت« 
ایجاد کرد. متاسفانه در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم 
که بسیاری از دولتمردان از کارشناسان تا مدیران میانی و 
ارشد با کمک گرفتن از بازی اعداد از بیان صریح واقعیت ها 
شانه خالی کرده اند. یکسال قبل درست در چنین روزهایی 
که مردم اصفهان در زاینده رود مشکل نبود آب را فریاد 
زدند سیدمحسن موسوی خوانساری در تحلیل چگونگی 
کنار هم قرار گرفتن اتفاقات تا رسیدن به حوادث اصفهان 
تاکید کرد نخستین اقدام حیاتی که وزارت نیرو باید بر 
انجام آن همت گمارد شفاف سازی است. هنوز اعداد و 
ارقام بسیاری در حوزه آب و مدیریت منابع آب هست که 
بین این اداره تا آن اداره در وزارت نیرو هم ممکن است 
محل بحث باشد چه برسد میان دو دستگاهی نظیر وزارت 
جهادکشاورزی که اصال اعتقادی به تغییراقلیم و بی آبی 
ندارد یا وزارت صنعت معدن تجارت. بنابراین بیش از هر 
زمان دیگری وزارت نیرو باید بتواند با استفاده از الگوهای 
انسانی و به طور  از متخصصان علوم  رفتارشناسانه که 
مشخص جامعه شناسان ساخته است به شفاف سازی 
وضعیت منابع آب پرداخته و امکان گفت وگوی صریح و 
بی پرده درباره آب را با مردم فراهم کند. در غیر اینصورت 
و به ویژه با توسل به نگاه امنیتی که می گوید از تنش آبی 
نگویید مبادا شهری دچار تنش شود، نمی توان اصل ماجرا 

را فهمید و التهاب ناشی از آن را مدیریت کرد.
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خبر به مزایده گذاشتن 318 محدوده معدنی 
را مسلم مروجی فرد، مدیرکل صنعت، معدن 
و تجارت جنوب کرمان داد. او با بیان اینکه 
به دلیل تنوع و تعدد ماده معدنی باید جنوب 
کرمان را بهشت معادن نامید گفت: »به منظور 
حال  در  اشتغال،  و  داخلی  تولید  افزایش 
حاضر 318 محدوده معدنی توسط معاونت 
امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، 
مزایده  به  کرمان  جنوب  تجارت  و  معدن 
گذاشته شده و تاریخ بازگشایی پیشنهادهای 
مزایده شنبه 26 آذرماه سال جاری است.«

نظر  از  استان  مهم  نقطه  کرمان  جنوب 
درخور  بسیار، کوه های  آب  است.  کشاورزی 
تا  شده  عاملی  خاک  حاصلخیزی  و  توجه 
 4 و  استان کرمان  تولید  درصد   70 معادل 
این  از  تولیدات کشاورزی کشور  درصد کل 
منطقه به دست بیاید که چیزی در حدود 5 
میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی است. 
راه اندازی معادن، آن هم در این ابعاد می تواند 
تیشه به ریشه این منطقه بزند و با نابودی 
آنها  از  را  بسیاری  هوا، شغل  و  و خاک  آب 
بگیرد. این در حالی است که جنوب کرمان از 
جمله مناطقی است که دچار فقر و کمبودهای 
یکی  اقتصادی  فعاالن  حاال  و  است  فراوانی 
از راه های برون رفت از این وضع را بازگشایی 
سال های  در  جنوب کرمان  می دانند.  معادن 

گذشته بارها محل مناقشات دیگری هم بوده 
و از جمله آنها بررسی طرح تبدیل این منطقه 

به استان جدید است.
شکل گیری  درباره  بحث  امسال  مردادماه 
استان »کرمان جنوبی« بار دیگر در مجلس 
سیستان  استان  از  بعد  شد. کرمان  مطرح 
نهمین  و  استان  پهناورترین  بلوچستان،  و 
بین  فاصله  و  است  پرجمعیت کشور  استان 
نقاط جنوبی تا مرکز و نبود امکانات در نقاط 
از  گذشته  سال های  در  هم  استان  جنوبی 
استان  تشکیل  برای  پافشاری  دالیل  جمله 
جدید بوده. این در حالی است که طرح اولیه 
سال  به  جنوبی  کرمان  استان  شکل گیری 
طرح  دولت  سال  آن  در  برمی گردد.   1338
تشکیل استان سبزواران )کرمان جنوبی( را 
با هدف تمرکززدایی در دستور کار قرار داد اما 
طرح مسکوت ماند. با این همه بار دیگر در 
سال 99 زمزمه های تشکیل استان جدید به 
میان آمد و در مجلس یازدهم مطرح شد اما 
با استناد  بار مرکز پژوهش های مجلس  هر 
به دالیلی مانند داشتن بار مالی برای دولت 

آن را رد کرد.
نقطه  جنوبی ترین  تا  شمالی ترین  فاصله 
و  است  800 کیلومتر  از  بیش  استان کرمان 
عده ای در استان، یکی از علل فقر و توسعه 
نامتوازن را وجود مسافت زیاد شهرستان های 

عنوان  کرمان  جنوبی  مناطق  با  استان  این 
با استناد به اسناد باالدستی و  می کنند. اما 
قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1316 
وسعت   ،1362 سال  مصوب  آن  اصالحیه  و 
محسوب  نقص  یک  فی نفسه  استان  یک 
قطب  منطقه ای که  برای  هم  آن  نمی شود. 
آب  می آید.  حساب  به  کرمان  کشاورزی 
شهرستان های  حاصلخیز  زمین های  و  زیاد 
جیرفت، عنبر آباد، کهنوج، رودبار جنوب، قلعه 
گنج، منوجان و فاریاب دلیلی است که بتوانند 
اقتصاد منطقه را فعال نگه دارند. با این وجود 
مرداد امسال، ابراهیم رئیسی، رئیس  جمهور 
در سفر استانی اش به کرمان و در جمع مردم 
جیرفت گفت: »موضوع استان شدن جنوب 
استان  و  است  دولت  کار  دستور  در  کرمان 

تشکیل خواهد شد.« جنوبی کرمان حتما 

 محیط زیست
قربانی سیاست اقتصادی

جنوب  در  معدن   318 مزایده گذاشتن  به 
از  نظر مرجان شاکری که پیش  از  کرمان 
استان کرمان  زیست  محیط  مدیرکل  این 
بود اشتباهی جدی است. او به »پیام ما« 
جامعه  میان  موجود  تعارضات  می گوید 
جدی  معادن  و  زیست  محیط  محلی، 
سال های  در  هم  همین  و  نشده  گرفته 
آورده  وجود  به  فراوانی  مشکالت  گذشته 

منابع  حوزه  در  معادن  »تخریب  است: 
آبی، خاک و پوشش گیاهی و هوا شاید تا 
حدودی برای مردم ملموس باشد. اما این 
وحش  حیات  به  جدی  آسیب  تخریب ها 
اکتشاف  و  انسان  حضور  است.  وارد کرده 
شده  باعث  مناطق  از  بسیاری  در  معدنی 
در  و  کند  ناامنی  احساس  وحش  حیات 
نتیجه به سمت روستا و باغ مردم بیاید.« 
سال های  در  را  بسیاری  نمونه های  او 
معدن  آنها  از  یکی  دارد.  خاطر  به  گذشته 
را  زیست گرازها  منطقه  بود که  راور  مس 
به  گرازها  و  بود  داده  قرار  تخریب  مورد 
روستاها آمده بودند یا در جنوب کرمان که 
این مشکل برای خرس ها ایجاد شد و آنها 
زیستگاهشان را از دست دادند: »متاسفانه 
و  زیست  محیط  خواست  اتفاقات  این  در 
آسیب های ریز و درشتش مورد توجه قرار 
نمی گیرد. در قانون معادن، 40 درصد حقوق 
دولتی به دستگاه هایی داده می شود که به 
اما  شده اند  آسیب  دچار  معادن  دلیل کار 
سازمان محیط زیست در این فهرست قرار 
ندارد و حقی برای جبران خسارات محیط 
بسیار  خال  این  نمی کند.  دریافت  زیستی 
جدی است و در نهایت گفته می شود چون 
از  باید  است  نظارتی  زیست  محیط  نقش 
در  بگذارد؛  کنار  را  خودش  مادی  مسائل 

غیر این صورت هم می گویند نفع شخصی 
است.« داشته 

حمله  و  جیرفت  در  معدنی  اکتشاف  به  او 
خرس به باغ پایین دست و دیگر نمونه های 
موجود اشاره کرده و معتقد است این تعداد 
فعال  کشاورزی  با  منطقه ای  برای  معدن 
می تواند آسیبی جبران ناپذیر به دنبال داشته 
باشد: »این اشتباه جدی و رفتاری هیجانی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  توسط 
است. ما در جنوب کرمان مواد معدنی بسیار 
باارزشی داریم که اغلب آنها فلزی هستند و 
می کنند  ایجاد  تخریبی که  میزان  نتیجه  در 
یاد  در  باید  هم  را  این  است.  بیشتر  بسیار 
داشته باشیم که مردم جنوب استان بسیار 
مطالبه گر هستند و چنانچه آسیبی به محیط 
تعارضات  است  ممکن  شود  زده  زیستشان 

دهد.« رخ  جدی 
باالدست  در  می کند که  اشاره  معادنی  به  او 
که  معادنی  دارند.  قرار  جیرفت  آبی  منابع 
باالی هلیل رود قرار دارند و در نهایت با آلوده 
آلوده  جیرفت  سد  است  ممکن  آنها  شدن 
شود: »باید به طرح آمایش سرزمین توجه 
کنند. این ممکن نیست که بدون کارشناسی 
از منابع استفاده شود. محیط زیست قربانی 
در  نابودی  این  و  شده  اقتصادی  سیاست 

خواهد گرفت.« را  همه  نهایت گریبان 

تعیین محدوده اکتشاف 
با بهره برداری فرق می کند

ماجرا برای فعاالن اقتصادی متفاوت است. 
آنها از اشتغالزایی صحبت می کنند و می گویند 
این معادن می تواند ارزش افزوده برای کشور 
مختلف  آمارهای  حال  این  با  باشد.  داشته 
از معادن در مناطق مختلف، خصوصا معادن 
کوچک مقیاس نشان دهنده آن است که آنها 
نتوانسته اند بیش از چند نفر را به چرخه کاری 
اضافه کنند اما آسیب هایشان بسیار زیاد بوده 
است. با این وجود مهدی طبیب زاده، رئیس 
می گوید  ما«  »پیام  به  بازرگانی کرمان  اتاق 
که این 318 محدوده برای اکتشاف تعیین 
آنها  درصد   10 تنها  است  ممکن  و  شده اند 
از  »نباید  باشند:   مناسب  بهره برداری  برای 
تعیین  این محدوده های  باشید.  نگران  االن 
شده، همه برای بهره برداری مناسب نیستند 
بهره برداری فقط چند  از  بعد  و ممکن است 
او  باشند.«  داشته  فعالیت  قابلیت  معدن 
ممکن  تخریبی که  به  پاسخ  در  و  ادامه  در 
باشد  به همراه داشته  برای کشاورزی  است 
باز هم می گوید: »نگران نباشید. این معادن 
اغلب در مناطق مرتفع قرار دارند و ارتباطی با 
کشاورزی و آب های زیرزمینی ندارند.« این 
واقعیت  با  چندان  اما  طبیب زاده  گفته های 
سازگار نیست. چراکه هرگونه فعالیت معدنی 
گیرد،  صورت  دقت  و  پیوست  بدون  اگر 
از  و  شود  سرزمین  نابودی  باعث  می تواند 
سویی بسیاری از معادن در دامنه کوه ها قرار 

دارند نه نوک قله آن.
اینکه  بر  تاکید  با  نهایت  در  البته  طبیب زاده 
فعالیت معدنی در کشور بدون هزینه-فایده 
انجام می گیرد می گوید: »متاسفانه در کشور 
نمی شود.  تلقی  هزینه  اجتماعی  هزینه 
برای منابع طبیعی و روستاها  مشکالتی که 
به وجود خواهد آمد برآورد قیمتی نمی شود 
در  است.  نارضایتی  دلیل  هم  همین  و 
حقیقت معدن مشکل ما نیست. چراکه در 
ما  مشکل  می گیرد.  انجام  معدن کاری  دنیا 
بی توجهی معدن کاران به ضوابط و هزینه های 
که  نکته ای  است.  فعالیتشان  اجتماعی 
نه  اما  می شود  صحبت  آن  از  سال هاست 
قوانین بازدارنده برایشان وجود دارد و نه افراد 
منطقه هستند.« آن  آینده  فکر  به  خودشان 

۱۸ روز مانده به مزایده ۳۱۸ محدوده معدنی در جنوب کرمان، نگرانی ها از راه اندازی این تعداد معدن باال گرفته است

مرگ کشاورزی به دست معادن
مدیرکل پیشین محیط زیست استان کرمان: در جنوب کرمان مواد معدنی بسیار باارزشی داریم که اغلب آنها 

فلزی هستند و البته میزان تخریبی که ایجاد می کنند بسیار بیشتر است

آلودگی هوا ادامه دارد
مشهد؛ آلوده ترین کالنشهر 

بر اساس اطالعات سازمان حفاظت محیط 
زیست در بین هشت کالنشهر کشور دیروز 
ثبت  مشهد  در  هوا  آلوده ترین  آذرماه(   7(
شد و شیرازی ها هوای پاک تنفس کردند.
مرکز  اطالعات  اساس  بر  ایسنا،  به گزارش 
حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی 
کشور،  کالنشهر  هشت  از  زیست  محیط 
معلق  ذرات  مشهد  هوای  شاخص  آالینده 
کمتر از 2.5 میکرون با عدد 119 و به عنوان 
آلوده ترین کالنشهر کشور در وضعیت ناسالم 

گرفت. قرار  همه گروه ها  برای 
اصفهان، کرج،  ترتیب هوای  به  آن  از  پس 
تهران، اهواز، اراک و تبریز با رسیدن به عدد 
87، 80، 70، 65، 64 و 57 در وضعیت قابل 
قبول قرار گرفت. این میان آالینده شاخص 
در اهواز ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و در 
پنج کالنشهر دیگر ذرات معلق کمتر از 2.5 

میکرون بود.
آالینده  با  را  پاک  هوای  نیز  شیراز  مردم 
شاخص دی اکسید نیتروژن و ثبت عدد 50 

کردند. تنفس 

وقوع ۲7 حریق جنگلی 
در شمال کشور 
از ابتدای آذر 

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور با 
اشاره به وقوع 27 فقره حریق در جنگل های 
شمال کشور از ابتدای آذرماه گفت: بیشترین 
رخ  مازندران  استان  در  آتش سوزی  میزان 

داده است.
آتش سوزی  علت  درباره  اکبری  رضا 
داد:  توضیح  ایسنا  به  رودبار  جنگل های 
سانتی متر   15 تا   10 حدود  پاییز  فصل  در 
کف  در  الش برگ  و  خشکیده  برگ های 
امسال  اینکه  دلیل  به  و  دارد  وجود  جنگل 
شمالی  استان  سه  و  هیرکانی  منطقه  در 
بارندگی نداشتیم و با توجه به وزش باد گرم 
موسمی در پاییز، دمای باال و رطوبت پایین 
این منطقه شاهد حریق های بسیاری در این 

بودیم. منطقه 
جنگل های  آتش سوزی  این  مهار  درباره  او 
رستم آباد رودبار گفت: اطفای حریق در این 
با  اما  صورت گرفت  مرحله  چند  در  منطقه 
توجه به وزش باد و وضعیت توپوگرافی این 
منطقه که در دره و با شیب زیاد قرار دارد، 
آتش دوباره شعله ور می شود. از روز جمعه 
)4 آذر( دو فروند بالگرد را اعزام کردیم که 

تا به امروز در منطقه حضور دارند.
طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  فرمانده 
درگیر  منطقه  توپوگرافی  وضعیت  افزود: 
از طریق زمینی  آتش سوزی، اطفای حریق 
را برای نیروهای حفاظتی و یگان حفاظت با 
مشکل مواجه می کرد بنابراین ما از ظرفیت 
در  و  استفاده کردیم  هوایی  حریق  اطفای 
در  حریق  این  منطقه،  از  استعالم  آخرین 
عرصه های منابع طبیعی مهار شده و تحت 
نیروهای  حاضر  حال  در  و  است  کنترل 
حفاظت برای پایش و لکه گیری در منطقه 

دارند. حضور 
منابع  عرصه های  در  حریق  آمار  ارائه  با  او 
طبیعی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
مدیریت  جهت  که  گسترده ای  اقدامات  با 
یگان  توسط  حریق  اطفای  و  پیشگیری 
درصد   92 گرفته،  صورت  سازمان  حفاظت 
گذشته  سال  به  نسبت  حریق  مساحت 
کاهش یافته و طی آذرماه در استان گیالن 
14 فقره آتش سوزی اتفاق افتاده است که 
از این میان چهار فقره در شهرستان رودبار، 
یک فقره در رضوان شهر، دو فقره در تالش، 
یک فقره در رودسر، دو فقره در آستارا، دو 
فقره در ماسال، یک فقره در سیاهکل و یک 

داده است. املش رخ  در  فقره 
ساعات  در  حریق ها  این  افزود:  اکبری 
اولیه با حضور نیروهای حفاظتی همچنین 
بهره گیری از ظرفیت نیروهای مردمی، هالل 

اطفا شدند. و …  احمر 
او ادامه داد: مازندران نیز جزء استان هایی 
است که بیشترین میزان حریق در آن رخ 
 9 حدود  تاکنون  آذر  ابتدای  از  است.  داده 
افتاده  اتفاق  مازندران  در  آتش سوزی  فقره 
که از این میزان سه فقره در کالردشت، دو 
یک  رامسر،  در  فقره  یک  بهشهر،  در  فقره 
عباس آباد  در  فقره  یک  چالوس،  در  فقره 
و در  داده است  و یک فقره در ساری رخ 
به صورت سطحی  هکتار حریق  مجموع 15 
درگیر حریق شدند البته تمام آتش سوزی ها 

اولیه مهار و کنترل شدند. در ساعات 
آتش سوزی  نیز  عباس آباد  در  او  گفته  به 
گسترش یافت و با اعزام یک فروند بالگرد 

شد. خاموش  کاماًل 
استان  در  زمانی،  بازه  این  در  اکبری گفت: 
داد که  رخ  حریق  فقره  چهار  نیز  گلستان 
سه فقره در شهرستان گالیکش و یک فقره 
آتش سوزی های  این  بود.  مینودشت  در 
سطحی که مساحتشان کمتر از یک هکتار 
حفاظتی  نیروهای  از  نفر   50 با کمک  بود، 

شد. اطفا  و  حریق کنترل 

مهدی طبیب زاده: در کشور 
هزینه اجتماعی، هزینه تلقی 
نمی شود. مشکالتی که برای 

منابع طبیعی و روستاها 
به وجود خواهد آمد برآورد 

قیمتی نمی شود و همین هم 
دلیل نارضایتی است. معدن 

مشکل ما نیست. چراکه 
در دنیا معدن کاری انجام 

می گیرد. مشکل ما بی توجهی 
معدن کاران به ضوابط و 

هزینه های اجتماعی فعالیتشان 
است. نه قوانین بازدارنده 

برایشان وجود دارد و نه افراد 
خودشان به فکر آینده آن 

منطقه هستند

۱۸ روز دیگر، ۳۱۸ محدوده معدنی در جنوب کرمان به مزایده گذاشته خواهند شد؛ ۳۱۸ محدوده برای منطقه ای که به آب خوش و 
کشاورزی پررونق در استان شهره است، تامل برانگیز به نظر می رسد. چنان که مرجان شاکری، مدیرکل سابق محیط زیست استان کرمان 
آن را »اشتباهی جدی و رفتاری هیجانی توسط ساز مان صنعت، معدن و تجارت استان« می داند. با این حال موافقان این مزایده هم 
کم نیستند. کسانی که بی رمقی و مشکالت اقتصادی این منطقه را به راه اندازی این تعداد معدن گره زده اند و بدون توجه به تبعات 
طوالنی مدت راه اندازی این معادن و نابودی کشاورزی، آب، هوا و خاک، معادن را عامل اشتغال زایی توصیف می کنند. با این حال 
مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان معتقد است که تعداد عنوان شده، محدوده های قابل اکتشاف است و ممکن است 

فقط ۱۰ درصد از این میزان قابل بهره برداری باشد.

مرجان شاکری: تخریب معادن 
در حوزه منابع آبی، خاک و 

پوشش گیاهی و هوا شاید تا 
حدودی برای مردم ملموس 

باشد. اما این تخریب ها آسیب 
جدی به حیات وحش وارد 
کرده است. حضور انسان و 

اکتشاف معدنی در بسیاری از 
مناطق باعث شده حیات وحش 
احساس ناامنی کند و در نتیجه 
به سمت روستا و باغ مردم بیاید

|  
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آگهی تاسیس شرکت
شرکت تعاونی آزمایشگاهیان پارس کوار در تاریخ 1401/08/17 به شماره ثبت 583 به شناسه ملی 14011642534 ثبت و امضا ذیل دفاتر 

تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :راه اندازی و تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی 
انسانی و انجام آزمایشهای مختلف درمانی و شغلی و کارگری ،واردات کلیه ملزومات آزمایشگاهی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی.اجاره و کنترل بخش های درمانی و آزمایشگاهی با روال قانونی مناقصه. اخذ نمایندگی شرکت های فعال پزشکی و آزمایشگاهی. 
اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک 
و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت 
با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی 
، تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضاء و خصوصًا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات 
با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور )به استناد نامه شماره 1401/78406 مورخ 1401/08/11 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کوار( 
و به موجب مجوز از اداره کل وزارت کار و امور اجتماعی برابر با شماره مجوز 633080 در تاریخ 1401/06/08 در استان مربوطه این آگهی به ثبت 
رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس، شهرستان کوار، بخش مرکزی، شهر کوار، م شهدا، خیابان ش 
بهشتی، خیابان وحدت، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 7346135914 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,500,000 ریال نقدی 
مبلغ 10500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 803123 مورخ 1401/06/08 نزد بانک توسعه تعاون شعبه حافظ شیراز با کد 2411 
پرداخت گردیده است اولین مدیران خانم سیده فاطمه یعقوبی شابهرامی به شماره ملی 2280550296 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به 
مدت 3 سال آقای قاسم خسروانی به شماره ملی 2297484259 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم حمیده نیرومند نوروزانی به شماره ملی 6839727114 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 
سال آقای سید محمد یعقوبی شابهرامی به شماره ملی 6839921107 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال خانم زهرا هاشمی مظفری به شماره ملی 6839985385 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور 
بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای محمد یعقوبی شابهرامی )مدیرعامل( با اتفاق خانم زهرا هاشمی مظفری )منشی 
هیئت مدیره( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای محمد یعقوبی شابهرامی )مدیرعامل( و مهر تعاونی دارای 
اعتبار است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای عیسی هاشمی مظفری به شماره ملی 2280164167 به سمت بازرس اصلی 
به مدت 1 سال آقای محسن هاشمی مظفری به شماره ملی 2280905302 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال بموجب مجوز شماره 
633080 مورخ 1401/06/08 وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس گردید. روزنامه کثیر االنتشار پیام ما به عنوان روزنامه علی البدل و پارسه به عنوان 

روزنامه اصلی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

تاسیس اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوار
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشناسه آگهی : 1418826

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای   
مناقصه واگذاری امور تاسیسات بیمارستان سینا زرند 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
142/23/9/1401

امور تاسیسات بیمارستان سینا زرندموضوع مناقصه

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir 

ب( پایگاه ملی مناقصات  
    http://iets.mporg.ir 

)صرفًا جهت مشاهده(

16.127.838.780 ریالبرآورد یکساله )ریال(

806.391.939 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز دریافت اسناد
شنبه مورخ 1401/09/12

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
تا ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 1401/09/22پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت  11:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت ۱۰:۰۰ روز  چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰9/۱۶ در  محل دفتر  مدیر  بیمارستان  سینا زرند برگزار خواهد شد.

محل تسلیم اصل پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(:
کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی : ۶۰۶۰۱
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کبیر  پتر  ایده  این  اروپا«؛  به  »پنجره ای 
در  پترزبورگ  سنت  شهر  ساختن  برای 
ابتدای قرن 18 میالدی بود. از آن زمان به 
ادبیات  از  اروپا«،  به  عبارت »پنجره ای  بعد 
گرفته  پوشکین  اشعار  و  روسیه  کالسیک 
تا ترانه های راک زیرزمینی دوران شوروی، 
سنت  شهر  توصیف  برای  نمادی  همواره 
پترزبورگ و فرهنگ هنری و شهری اش و 
شهر  این  مردمان  تاریخی  ارتباط  همچنین 

است. بوده  غربی  اروپای  مردمان  با 
سنت پترزبورگ فضای شهری بسیار پویایی 
دارد و همیشه میزبان گالری ها، رخدادهای 
هنری-ادبی و موسیقی خیابانی است. آب 
خاکستری  فضای  و  روسیه  سرد  هوای  و 
سال  ماه های  بیشتر  در  را  شهر  مه آلود  و 
خلق  با  مگر  داد  تغییر  نمی توان  اما 
و  طنازانه  استیکرهای  رنگی،  گرافیتی های 
هنر  و  ادبیات  از  شعارهایی که  و  خالقانه، 
طنز  معموال  و  شده اند  الهام گرفته  روسی 
گشاینده  گرافیتی ها  دارند.  همراه  به  تلخ 
و  سیاسی  اعتراضی،   شهری،  گفت وگوی 
یک  هستند.  پترزبورگ  سنت  در  فرهنگی 
)کاغذ  »بوماگا«  اینترنتی  مجله  به  هنرمند 
در روسی( می گوید: »گرافیتی ها روش ما 
به  اینکه  به یکدیگر است.  امید دادن  برای 

هم بگوییم: ما یک مشت آشغال بی تفاوت 
» نیستیم

به  رو  پنجره  طرف  دو  هر  روزهایی که  در 
است، کولکتیو  ناآرامی  و  درگیر جنگ  اروپا 
شهری  هنرمندان  از  »یاو«، گروهی  هنری 
اعتراضی  اثر  یک  خلق  با  اما  روسیه،  در 
عبارت  این  به  تازه  معنایی  ضد جنگ 
یکی  در  را  پنجره ای  آنها  دادند.  کالسیک 
سنگین  سنگ های  با  متروک  خانه های  از 
میان  از  گویی  و  پوشانده اند  خاکستری 
)اشاره  پنجره  شدن  بسته  و  سنگ ها  این 
خون  اوکراین(  جنگ  از  هنرمند  تعبیر  به 
بی گناهان و قربانیان بیرون زده است. این 
توسط  و  آورد  دوام  روز  یک  فقط  که  اثر 
پلیس جمع آوری شد، یک نمونه از هزاران 
گرافیتی ضد جنگ در شهر سنت  پترزبورگ 

است.
در  پژوهشگری  که  پیلیکین  دیمتری 
در  خیابانی«  هنر  تحقیقاتی  »انستیتو 
می گوید  بوماگا  به  است  سنت  پترزبورگ 
که هر گرافیتی ضد جنگ، بسته به مکان و 
حساسیت آن، چیزی بین دو ساعت تا دو 
پلیس  توسط  سپس  و  می کند  عمر  هفته 
نابود یا پاک می شود. مثال نقاشی »زنده باد 
در  سرسره  یک  روی  اوکراین«  قهرمانان 

مانده  باقی  هفته  چند  بچه ها  بازی  زمین 
در  قهرمان«  »کودکان  از  شهروندان  و  بود 
از  اما  می گرفتند.  عکس  خوردن  سر  حال 
و  زیادند  بسیار  گرافیتی ها  تعداد  که  آنجا 
احتماال  انستیتو  این  تحقیقات  اساس  بر 
کرده،  خلق  گرافیتی  صد  چند  هنرمند  هر 
شدن  نابود  و  تصاویر  شدن  پاک  وجود  با 
حجم  با  روزانه  شهروندان  همچنان  آثار 
چشمگیری از این هنرها روبه رو هستند. او 
همچنین معتقد است هرچند گرافیتی هایی 
اما  دارند،  وجود  نیز  جنگ  از  حمایت  در 
برابر  چندین  اعتراضی  گرافیتی های  تعداد 
هستند. جنگ  ادامه  مدافع  گرافیتی های 

به  »نه  جز  به  جالب  پیام های  میان  از 
جنگ«  به  »لعنت  و  »صلح«  جنگ«، 
هستند،  شهری  شعارهای  رایج ترین  که 
انسان  دیگری  برای  »انسان،  به  می توان 
روسی  ضرب المثل  به  طعنه ای  که  است« 
انساِن دیگری ُگرگ است«،  برای  »انسان، 
اشاره کرد. »ما روس هستیم، خدا می دونه 
کشف  در  »نیرو  خبره!«،  چه  ما  سمت 
و  فیلم کالسیک  به  )اشاره  است  حقیقت 
می گفتند:  آن  در  که  برادر  محبوب  بسیار 
نیرو نیوتن است«، و »سکوت جرم است« 

هستند. شعارها  این  دیگر  از 
گروه  هنرمندان  از  والدیچکینا  آناستازیا 
یاو می گوید او ترجیح می دهد از هنر خود 
استفاده  احساساتش  کردن  بیان  برای 
کند، چرا که حضور حتی چند فعال کنار هم 
و  نیروها کنترل می شود  توسط  زود  خیلی 
هنر  اما  نمی شنود،  و  نمی بیند  را  آن  کسی 
که  هم  ساعت  چند  برای  حتی  اعتراضی، 
می کند  جلب  را  بسیاری  افراد  توجه  شده، 

و مهم تر، باعث ایجاد فضا برای گفت وگو و 
از  یکی  می شود.  هنر  زبان  به  پاسخگویی 
یک کنش  در  بوماگا  وب سایت  خوانندگان 
ضد جنگ  گرافیتی های  از  ماه ها  جالب 
و  رنگ  تناسب  به  آنها  با  و  گرفته  عکس 

است. ساخته  کالژهایی  اندازه 
پوتین  دولت  به  می توانند  گرافیتی ها  آیا 

بیاورند،  فشار  جنگ  به  دادن  پایان  برای 
به قول آن هنرمند معترض روسی  یا فقط 
دهند  نشان  هم  به  که  هستند  راهی 

نیستند؟ بی تفاوت  آشغال های 
اوکراین،  علیه  روسیه  جنگ  ابتدای  از 
به  معترض  نفر  هزار   12 حداقل  پلیس 
آنها  البته بیشتر  بازداشت کرده که  را  جنگ 
رسانه های  آزاد شده اند.  پرداخت جریمه  با 
شهروندان  مقاومت  به  اصلی کمتر  جریان 

می کنند.  اشاره  جنگ  علیه  روس 

| روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعی |
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چطور هنرمندان شهری از دیوارهای سنت پترزبورگ برای نه گفتن به جنگ استفاده کردند؟

پنجره ای به اروپا
از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، امنیتی و حساس بودن موضوع در روسیه خیلی 
سریع فضای گفت وگوی عمومی درباره جنگ و تبعات آن را کوچک و کوچک تر کرد 
و کم کم برگزاری رخدادها، گردهمایی ها و حتی پوشش رسانه ای نظرات شهروندان 
اما  »یاو«  هنری  گروه  شد.  غیرممکن  حتی  و  دشوار  ضد جنگ(  فعاالن  ویژه  )به 
بی تفاوت ننشست و از دیوارها و وسایل همگانی شهر سنت  پترزبورگ، این پایتخت 
برای گفت وگوی مردمی  به جنگ« و گشایش فضا  برای »نه گفتن  فرهنگی روسیه، 

استفاده کرد.

مقاله علمی جدیدی که به تازگی 
در »ژورنال مهندسی و علوم 
کاربردی بلوچستان« پاکستان 
به چاپ رسیده نشان می دهد 
استفاده از کار کودک در تولید 
توپ فوتبال دیگر برای کارگاه های 
پاکستانی به صرفه نیست 
و تاثیری مخرب بر ارتباط با 
برندهای بین المللی دارد

گزارش ۲

چطور فشار عمومی به بخش مسئولیت اجتماعی شرکت ها موجب شد کار کودکان در صنعت توپ فوتبال کاهش یابد؟

دست های کوچک دیگر توپ نمی دوزند
ده دوازده سال پیش بود که افشاگری های 
استثمار  از  اجتماعی  فعاالن  و  رسانه ای 
فوتبال  توپ های  تولید  در  کودکان  فراگیر 
فوتبال  توپ های  درصد   75 برداشت.  پرده 
می شد  تولید  پاکستان  در  حالی  در  دنیا 
پاکستانی  را کودکان کار  آنها  که یک چهارم 
جدیدترین  در  می کردند.  دست دوزی 
منطقه  در  شده  انجام  میدانی  پژوهش های 
است  شده  مشخص  پاکستان  بلوچستان 
این صنعت دیگر  از کودکان در  استفاده  که 
استثمار  دلیل  همین  به  و  نیست  به صرفه 
یافته  کاهش  شدت  به  منطقه  در  کودکان 
به  عمومی  فشار  دلیل؟  مهم ترین  است. 
بخش مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ 

صنایع. این  سودجویی  کنترل  و 

دیروز
تا همین چند سال پیش 75 درصد صنعت 
فوتبال  توپ های  تولید  دالری  میلیارد  یک 
در دنیا در منطقه سیال کوت پاکستان انجام 
می شد. یک چهارم 35 میلیون توپ فوتبالی 
کودکان  دست  به  می شد  تولید  ساالنه  که 
 12 تا   7 بین  می شد که  دست دوزی  کاری 
تنها  کار سخت  هرروز  برای  و  داشتند  سال 
آمریکا  در  فقط  داشتند.  درآمد  سنت   60
از  استفاده  با  فوتبال  توپ های  از  80 درصد 
پاکستانی  کارگر  کودک  هزار   7 کار  نیروی 
توجه  مورد  مسئله  این  بود.  شده  تولید 

گرفت  قرار  بین المللی  سطحی  در  رسانه ها 
هند،  پنجاب  در  سازمان کارگری  چندین  و 
شرق  جنوب  در  مدنی  سازمان های  اتحاد 
برای  محلی  مردم نهاد  سازمان های  و  آسیا 

شدند. عمل  وارد  آن  با  مقابله 

نشان  کودکان  کار  شرایط  از  گزارش ها 
در  را  کودکان  این  کارفرمایان  که  می داد 
تا  به کار می کردند  و سکوت مجبور  تاریکی 
به  توپ ها  این  رود.  باال  آنها  تولید  راندمان 
و  آدیداس  نایکی،  مانند  بزرگی  کمپانی های 
گزارش  چندین  و  می شدند  فروخته  چلنج 
تحقیقی نشان داد که مدیران و اعضای این 
شرایط سخت کاری  و  استثمار  از  شرکت ها 

داشتند. آگاهی  کودکان  این 

امروز
عمومی  افکار  آگاهی  سال  چند  طول  در 
خرید  به  نسبت  و  می رود  باال  مسئله  از 
بر  فشارها  می شوند.  حساس  مسئوالنه 
مجبور  مرور  به  و  می رود  باال  این شرکت ها 
جهانی  کمپین های  و  طرح ها  به  می شوند 
مسئولیت اجتماعی بپیوندند. این مسئولیت 
کمک  نه  دارد،  تبلیغ  معنای  نه  اجتماعی 
هدیه های  نه  و  مدنی  سازمان های  به  مالی 
مسئولیت  اینجا  بلکه  زیستی.  محیط 
اجتماعی شرکتی به معنای تعهد بین المللی 
و  محلی  کارگری  سازمان های  اتحاد  به 
سازمان بین المللی کار برای مطمئن شدن از 

توپ های  تولید  فرایند  است که  مسئله  این 
باشد.  کودک  کار  از  عاری  شده  تولید 
اولویت  با  سطحی  چند  پروژه ای  بنابراین 
عاری کردن  اجتماعی،  و  اقتصادی  حمایت 
زنجیره تولید از کار کودک، ارزیابی دولتی و 
آگاهی رسانی  البته کمپین های  و  بین المللی 

می خورد. کلید 

 2022 سال  به  و  کنیم  سفر  زمان  به  اگر 
صنعت  در  کودک  کار  از  استفاده  بیاییم، 
تولید توپ فوتبال کاهش چشمگیری داشته 
علمی  مقاله  است.  شده  کنترل  تقریبا  و 
جدیدی که به تازگی در »ژورنال مهندسی و 
علوم کاربردی بلوچستان« پاکستان به چاپ 
از کار کودک  رسیده نشان می دهد استفاده 
برای کارگاه های  دیگر  فوتبال  توپ  تولید  در 
پاکستانی به صرفه نیست و تاثیری مخرب 
این  دارد.  بین المللی  برندهای  با  ارتباط  بر 
تاثیر مخرب هم مالی و هم غیرمالی است و 
مهم ترین دلیل آن مجبور شدن شرکت های 
تعهدات  به  پایبندی  به  بین المللی  بزرگ 
عاری کردن  برای  خود  بین المللی  و  داخلی 
کودکان  کار  از  فوتبال  توپ  تولید  صنعت 

است.

فردا
که  کودک  کار  حذف  جهانی  کنفرانس  در 
برگزار شد و  آفریقای جنوبی  بهار امسال در 
یونیسف و سازمان بین المللی کار با همراهی 

آن  برگزارکنندگان  جنوبی  آفریقای  دولت 
نمایندگان  جانب  از  جالبی  طرح  بودند، 
حمایت  برای  پاکستان  محلی  دولت های 
در  آن  خانواده هایی که کودکان  از  اجتماعی 
معرض ورود به صنعت توپ فوتبال هستند 

مالی  حمایت  طرح که  این  در  شد.  مطرح 
کودکان  خانواده های  از  فراگیر  اجتماعی  و 
و  است  شده  اجرا  جالبی  ابتکار  دارد  نام 
برای اولین بار در تمامی خانواده ها زنان به 
عنوان سرپرست اصلی خانوار در نظر گرفته 
به مستقیم  ماهانه  هزینه  و کمک  می شوند 
و  اجازه  زنان  واریز می شود.  آنها  به حساب 
بودجه  این  مصرف  برای  تصمیم گیری  حق 
را دارند و نمایندگان محلی بر این باورند که 
اهمیت دادن به عاملیت زنان باعث می شود 
خانواده ها  این  در  کودکان  زندگی  اولویت 

به عبارت  تعیین شود.  از قبل  بسیار موثرتر 
دیگر، مادران بهتر می توانند اداره خانواده را 
طوری تنظیم کنند که کودک در آن مجبور به 
کار نباشد و بر آموزش و تحصیل تمرکز کند.

این روزها که تب فوتبال به هزار و یک دلیل 
همیشه  باید  که  باشد  یادمان  است،  داغ 
باشد.  در هر صنعتی  پول  رِد  به  حواس مان 
تجربه تولید توپ های فوتبال نشان می دهد 
بزرگ  و  کوچک  نهادهای  شهروندان،  که 
و  پنهان  استثمارهای  نگران  باید  همیشه  

باشند.  بزرگ  صنایع  در  کودکان  آشکار 

آیا گرافیتی ها می توانند به دولت 
پوتین برای پایان دادن به جنگ 
فشار بیاورند، یا فقط به قول آن 

هنرمند معترض روسی راهی 
هستند که به هم نشان دهند 
آشغال های بی تفاوت نیستند؟

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012003185 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ماشاءاله كوركی نژاد قرائی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 
355 صادره از بردسیر در یک باب خانه به مساحت 204/58 مترمربع پالک 588 اصلی واقع در سیرجان آباده 
خیابان امام محمد باقر بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی یزدی آباده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیكه 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۱7۵

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012003602 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا نورمندی پور فرزند حسن بشماره شناسنامه 11025 
صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 303/22 مترمربع پالک 906 اصلی واقع  در سیرجان خیابان 
استاد نجات اللهی بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم ربابه محسنی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیكه 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
 محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۱۵۶

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012003599 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد محیاپور فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 14018 صادره 
از كرمان در یک باب خانه به مساحت 265/74 مترمربع پالک 3013 اصلی واقع  در سیرجان مکی آباد اراضی 
فیروزآباد بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی مظفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیكه 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
 محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۱۸7

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012003604 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه نورمندی پور فرزند حسن بشماره شناسنامه 1471 
صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 294/09 مترمربع پالک 906 اصلی واقع  در سیرجان خیابان 
استاد نجات اللهی بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم ربابه محسنی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
 شناسه آگهی : ۱۴۱7۱۵۳

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012003464 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین شاه مرادی فرزند علی نقی بشماره شناسنامه 129 
صادره از سیرجان در یک قطعه باغچه به مساحت 286/74 مترمربع پالک 1130 اصلی واقع در سیرجان روستای 
محمد آباد بخش 39 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی نقی شاهمرادی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیكه 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
 محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۱7۴
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و 
ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر 
موضوع  دوم  هیئت   140160319012002761
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  ساختمان های 
مالکانه  تصرفات  ملک سیرجان  ثبت  ثبتی حوزه 
پاریزی  لری پور  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 413 صادره از پاریز 
در یک قطعه زمین  زمین محصور جهت الحاق به 
ملک مجاور به مساحت 70/70 مترمربع پالک939 
اصلی واقع  در سیرجان خیابان ابن سینا خیابان 
مالک  از  بدر شمالی بخش 36 کرمان خریداری 
رسمی آقای درویشعلی ابوالحسنی محرز گردیده 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است. 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیكه 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  باشند می توانند  داشته  اعتراضی 
به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
محمد آرمان پور

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۶۳۶

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف نوبت اول
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012003136 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صفر پورزلفی پاریزی فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه 
337 صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 204/73 مترمربع پالک 2353 اصلی واقع در سیرجان 
محله بدرآباد خیابان شهدا بخش 35 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای شاه اسماعیلی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
 محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۶۵۰
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سخنگوی صنعت آب بار دیگر درباره کمبود منابع آب شرب پایتخت هشدار داد

آب تهران در وضعیت قرمز
در حال حاضر در تهران ۵۰ درصد از آب زیرزمینی و ۵۰ درصد از آب سطحی استفاده می شود

 در سال های گذشته  5 درصد 
مشترکین تهران بدمصرف 

بوده اند که این روند در سال 
جاری به 4 درصد رسیده است 

و این 4 درصد 10 درصد آب 
را مصرف می کنند که باید این 

رقم کاهش یابد

اکنون سدهای تهران 70 درصد 
کاهش بارندگی دارند و مخازن 

16 درصد پر هستند که 21 درصد 
نسبت به سال گذشته کاهش 

یافته است

|  
سنا

 ای
 |

باالترین میزان بارش 
برای حوضه آبریز 

دریای خزر 
و  جاری  هفته  در  بارش های کشور  وضعیت 
هفته آینده بیانگر آن است که از مجموع 6 
حوضه آبریز اصلی، حوضه های آبریز مناطق 
شمالی و غربی این هفته بارش دارند و هفته 
آینده حوضه های آبریز جنوب غربی، غرب و 

شمالی شاهد بارش خواهند بود.
نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
)پاون(، بر اساس تازه ترین گزارش موسسه 
بارش ها  وقوع  نیرو،  وزارت  آب  تحقیقات 
به طور عمده در مناطق شمالی و غربی کشور 
به  توجه  با  همچنین  می شود،  پیش بینی 
هفته  برای  پیش بینی شده  بارش  چشم انداز 
بارش ها در مناطق جنوب غرب،  آینده وقوع 
نواحی  در  پراکنده  به صورت  و  شمال  غرب، 

است. انتظار  مورد  جنوبی کشور  و  شرقی 
بر پایه این گزارش، حوضه آبریز دریای خزر 
این هفته بیشینه بارش 125.9 میلی متری 
و متوسط محدوده 14 میلی متری را دارد که 
آبریز  حوضه های  بین  در  میزان  بیشترین 

کشور است.
مقام دوم پربارش های این هفته مربوط به 
با  حوضه آبریز خلیج  فارس و دریای عمان 
متوسط  و  میلی متر   39.2 بارش  بیشینه 

است. میلی متری   2.6 محدوده 
پس  از آن حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیشینه 
بارش 32.7 میلی متری و متوسط محدوده 

11.6 میلی متری را تجربه می کند.
هفته جاری حوضه  آبریز قره قوم بیشینه بارش 
9.8 میلی متر و محدوده بارش 2 میلی متری 
را شاهد خواهد بود. حوضه آبریز فالت مرکزی 
هم بیشینه بارش 8.9 میلی متری با متوسط 

محدوده 2 دهم میلی متری دارد.
هفته  این  هم  شرق  مرزی  آبریز  حوضه 
بیشینه بارش 3  دهم میلی متری با متوسط 
بارش صفر میلی متر پایین ترین میزان بارش 

دارد. را  آبریز  حوضه های 
این هفته از 30 حوضه آبریز درجه  دو کشور 
10 حوضه بدون بارش هستند. همچنین روند 

بارش ها نسبت به هفته قبل کاهش دارد.
در هفته منتهی به 18 آذرماه همه حوضه های 
6 گانه اصلی آبریز کشور بارش هایی را دریافت 

خواهند کرد.
خلیج  فارس  آبریز  حوضه  این  اساس،  بر 
و دریای عمان در هفته منتهی به 18 آذرماه 
بیشینه بارش 124.8 میلی متری و متوسط 
داشت  خواهد  را  میلی متری   13.1 محدوده 
که بیشترین میزان در بین حوضه های آبریز 

است. کشور 
آبریز  حوضه   آذرماه   18 به  منتهی  هفته 
دریای خزر بیشینه بارش 76 میلی متری با 
متوسط محدوده 12.4 میلی متری را تجربه 

خواهد کرد.
مرکزی  فالت  آبریز  حوضه   در  آینده  هفته 
متوسط  و  میلی متری   70.2 بارش  بیشینه 
خواهیم  شاهد  را  میلی متری  محدوده 2.3 
بود. حوضه  آبریز دریاچه ارومیه هم بیشینه 
بارش 31.5 میلی متری و متوسط محدوده 

می کند. تجربه  را  میلی متری   8.2
منتهی  هفته  در  شرق  مرزی  آبریز  حوضه 
با  میلی متر  بارش 27.6  بیشینه  آذر  به 18 
متوسط محدوده 2 میلی متر را تجربه خواهد 
کرد و حوضه آبریز قره قوم هم بیشینه بارش 
 2.6 محدوده  متوسط  و  میلی متری   10.2

داشت. خواهد  میلی متری 

ذخیره  حجم  و  نمی بارد  باران  روزها  این 
پایتخت نشینان  مصرف  کفاف  هم  سدها 
برای  نگرانی هایی که  از  یکی  نمی کند.  را 
فعاالن حوزه آب و کارشناسان این حوزه به 
وجود آمده ، تامین آب از منابع زیرزمینی 
است. عددی که به گفته سخنگوی صنعت 
درصد   50 عدد  به  حاضر  حال  در  آب 
رسیده است. بنابراین آنچه امروز ساکنان 
درصدش   50 تنها  می کنند  مصرف  تهران 
آن  دیگر  نیم  و  است  آب  های سطحی  از 
از  آب هایی است که باید در نگهداشت و 
مصرف آن بیشترین وسواس و حساسیت 
را به خرج دهند. هر چند به نظر می رسد با 
وجود هشدارهای مداوم همچنان مدیریت 
چندان جدی گرفته  تهران  در  آب  مصرف 
نمی شود و 12.5 درصد خانوارها در شمار 

می گیرند. قرار  بدمصرف ها 

آب  صنعت  سخنگوی  قاسم زاده،  فیروز 
خبرنگاران  با  خود  خبری  نشست  در 
اکنون  تهران گفت:  سدهای  ذخایر  درباره 
بارندگی  درصد کاهش   70 تهران  سدهای 
دارند و مخازن 16 درصد پر هستند که 21 
درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته 
است. به گزارش »ایلنا« به گفته این مقام 
مسئول از ابتدای سال آبی به طور متوسط 
28 میلی متر بارندگی داشته ایم که نسبت 
به متوسط بلندمدت )54 ساله( 16 درصد 
کاهش داشته، البته میزان بارندگی مشابه 
سال گذشته بوده و اختالف اندک است.

کاهش  علی رغم  اینکه  بیان  با  قاسم زاده 
بارندگی ورودی به مخازن سدها نسبت به 
سال گذشته 13 درصد رشد داشته، اضافه 
کرد: میزان آب ورودی به سدهای کشور در 
حال حاضر 2.7 میلیارد متر مکعب است.

از  خروجی  رقم  آب  صنعت  سخنگوی 
عنوان  مکعب  متر  میلیارد   3.8 را  سدها 
کرد و گفت: 5 درصد آب کمتری از مخازن 

است. شده  خارج  سدها 
او میزان آب موجود در سدها را 18 میلیارد 
مخازن  گفت:  و  کرد  اعالم  مکعب  متر 
سدها 37 درصد پرشدگی دارند که نسبت 
به پارسال 2 درصد رشد را نشان می دهد. 
سدهای  مخازن  حاضر  حال  در  همچنین 
کشور بین 10 تا 80 درصد پرشدگی دارند.
سدهای  وضعیت  به  اشاره  با  قاسم زاده 
تهران گفت: اکنون سدهای تهران 70 درصد 
کاهش بارندگی دارند و مخازن 16 درصد 
سال  به  نسبت  درصد   21 که  هستند  پر 

است. یافته  گذشته کاهش 
خانوارها  درصد   12.5 اینکه  بیان  با  او 
بدمصرف هستند گفت: مثال در تهران حد 

است  مکعب  متر   14 آب  مصرف  مجاز 
مصرف  مکعب  متر   28 بدمصرف ها  اما 

داشته اند.
در  داد:  ادامه  آب  صنعت  سخنگوی 
سال های گذشته  5 درصد مشترکان تهران 
سال  در  روند  این  که  بوده اند  بدمصرف 
این 4  و  به 4 درصد رسیده است  جاری 
درصد 10 درصد آب را مصرف می کنند که 

یابد. رقم کاهش  این  باید 
از  پاداش خوش مصرف ها گفت:  درباره  او 
را  خود  مصرف  میزان  آبان ماه کسانی که 
نسبت به ماه های قبل کاهش دهند پاداش 

خواهند کرد. دریافت  خوش مصرفی 
سخنگوی صنعت آب در ادامه به موضوع 
منطقه  کشورهای  سطح  در  اقلیم  تغییر 
در  حاضر  حال  در  اضافه کرد:  و  پرداخت 
و  است  حاکم  اقلیمی  تغییر  دنیا  تمام 

 40 تا   20 طی  نیز  خاورمیانه  کشورهای 
تجربه  را  شرایط  بدترین  آینده  سال 
می کنند یعنی در برخی مناطق رشد بارش 
و در برخی از نقاط کم بارشی را شاهدیم. 
و  یزد  بوشهر،  فارس،  استان های  در  مثال 
کهگیلویه و بویر احمد رشد خوبی داریم اما 
قزوین،  تهران،  بلوچستان،  و  در سیستان 
است،  یافته  بارش کاهش  همدان  و  قم 
نیز  بارش در دیگر کشورها  این جابجایی 

است. داده  رخ 
او درباره انتقادات به احداث سد چم شیر 
ارزیابی های  سد  این  مورد  در  گفت: 
محیط زیستی اتخاذ شده به طوری که از 
زمانی آغاز این عملیات 8 مرجع مختلف 
پروژه  این  با  رابطه  در  مختلفی  مطالعات 
انجام دادند. با احداث این سد می توانیم 
ذخیره  را  زهره  رودخانه  سیالبی  آب های 
کرده و به جای اینکه سیالب ها از دسترس 

ذخیره کنیم. را  آب ها  این  خارج شوند 
از  برداشت  افزایش  درباره  قاسم زاده 
فرونشست  خطر  و  زیرزمینی  آب های 
ما در سیاست های طرح  بیان کرد:  زمین 
زیرزمینی  آب های  تعادل بخشی  و  احیا 
با  را  غیرمجاز  چاه های  انسداد  داریم  بنا 
جدیت بیشتری پیگیری کنیم. همچنین با 
اضافه برداشت از چاه های مجاز نیز برخورد 
مدیریت کنترل  اعمال  می  شود. همچنین 

داریم. کار  دستور  در  را  هوشمند 
تهران  شرب  آب  کیفیت  تغییر  درباره  او 
که  است  این  ما  تالش  تمام  گفت: 
شود.  رعایت  سخت گیرانه  استانداردهای 
تصفیه  تمامی  بر  نیز  بهداشت  وزارت 
خانه ها نظارت دارد. آزمایشگاه های وزارت 
را  به طور تمام وقت کیفیت آب  نیز  نیرو 

می کنند. کنترل 
قاسم زاده با بیان اینکه در حال حاضر در 
تهران 50 درصد از آب زیرزمینی و 50 درصد 
از آب سطحی استفاده می شود، ادامه داد: 
البته در شرایط کم آبی کیفیت آب کاهش 

می یابد اما خارج از استاندارد نیست.
تهران  آبی  منابع  وضعیت  به  اشاره  با  او 
به  تهران  در  حاضر  حال  در  ما  گفت: 
تا طبق  امیدواریم  زمستان  و  پاییز  بارش 
شرایط  به  مخازن  دوباره  نرمال  سال های 
مطلوب برسد اما در صورت تداوم شرایط 

شد. خواهد  بحرانی  اوضاع  کنونی 
تمام  کرد:  تاکید  آب  صنعت  سخنگوی 
اتفاق  آب  قطعی  است که  این  ما  تالش 
نیفتد برای عبور از این شرایط باید بارندگی 
نیفتد  اتفاق  این  اگر  اما  باشیم  داشته 
باشد  داشته  تداوم  بارندگی  کاهش  و 
مشکل آفرین خواهد بود. سخنگوی صنعت 
آب درباره احتمال جیره بندی آب نیز گفت: 
جیره بندی  است که  این  ما  تالش  تمام 
سه  در  است که  این  پیش بینی ها  نشود. 
اینکه  باشیم ضمن  بارش  آتی شاهد  ماه 
پاییز  فصل  در  نیز  بارش ها  درصد   45
بنابراین امیدواریم که مخازن  بود،  خواهد 

شوند. تغذیه 

توضیح سخنگو درباره حقابه هامون 
از  آب  ورودی  میزان  درباره  قاسم زاده 
سوی افغانستان به ایران هم گفت: در حال 
حاضر سد کمال خان شرایط مطلوب ندارد 
رهاسازی  قبل  مطابق  افغانستان  بنابراین 
رایزنی هایی  طبق  نمی دهد  انجام  را  آب 
و  گیرد  صورت  اقدام  این  باید  داریم  که 
مشکل سازه ای که قرار بود اصالح شود باید 
اجرایی شود. به گفته او در حال حاضر هیچ 
ورودی از سمت افغانستان به چاه نیمه های 

نداریم. بلوچستان  و  سیستان 

| پیام ما | سدهایی که آب تهران را تامین می کنند با عنوان سدهای پنج گانه معروف شده اند؛  امیرکبیر، لتیان،  ماملو،  الر 
و طالقان. ناگوار اینکه هر پنج سد در آذر ماه وضعیت نگران کننده ای دارند. بر اساس خبرهایی که در یک هفته گذشته در 
این باره منتشر شده ذخیره آب سد ماملو با کاهش 7۰ درصدی نسبت به میانگین سال گذشته مواجه شده است. به این 
دارد. سد  آب  متر مکعب  میلیون   ۴۶ است در حال حاضر  متر مکعب  میلیون   ۲۲۲ این سد که  ترتیب حجم مفید مخزن 
۵۰ متری سطح آب نسبت به تراز بیشترین بهره برداری را تجربه می کند. درباره سد طالقان  امیرکبیر نیز این روزها کاهش 
نیز با کاهش ۳۳ درصدی مواجه هستیم و در حالی که حجم مفقد مخزن این سد ۳۲۰ میلیون متر مکعب است،  میزان 
بنا  و  ندارد  تهران هم اوضاع خوبی  لتیان دیگر سد  به ۱۶۸ میلیون متر مکعب می رسد. سد  کنونی ذخیره آب سد طالقان 
به  پیدا کرده است. سد الر  تنها در هفته گذشته یک میلیون متر مکعب کاهش  این سد  بر خبرهای منتشر شده حجم آب 
به میانگین پنج ساله مواجه است.  ۶۰ درصدی ذخیره آب نسبت  با کاهش  نیز  از این سدهای پنج گانه  عنوان آخرین سد 
همین موضوع هم باعث شده زنگ خطر بحران آبی در پایتخت زده شود و مسئوالن به شکل مداوم و پیوسته از شهروندان 

آب صرفه جویی کنند. در مصرف  بخواهند 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012002193 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر پورشاه نظری فرزند علی بشماره شناسنامه 1969 صادره 
از سیرجان دریک قطعه باغ به مساحت 16632/71 مترمربع پالک 4711 اصلی واقع  در سیرجان روستای کهن 
شهر بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سهراب درآگاهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیكه 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۳۱7

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012003165 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی طاهری نژاد فرزند منصور بشماره شناسنامه 2094 
صادره ازسیرجان  در یک واحد اسطبل اسب به مساحت 753/11 مترمربع پالک 393 اصلی واقع  در سیرجان 
روستای باسفهرجان بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد نوری محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیكه 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
 محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۴۵۳

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012003139 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اكبر شهبا فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 5 صادره از نجف 
شهر در یک قطعه باغ به مساحت 15478/86 مترمربع پالک  4231 اصلی واقع  در سیرجان روستای محمد 
آباد مقدس بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ورثه خانعلی محیطی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیكه 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۲۱۱

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012001392 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

بشماره شناسنامه  علی  نجات  فرزند  زاده  فتحی  فرزاد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سیرجان 
3060017212 صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 184/51 مترمربع پالک 334 اصلی واقع  در 
سیرجان خیابان شهدا خیابان بهیار بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای جمشید گلستانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیكه 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
 محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۳۲۰

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012003493 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد وحید شمشیری فرزند محمد اسماعیل بشماره 
شناسنامه 459 صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 202/90 مترمربع پالک 430 اصلی واقع در 
سیرجان حسن آباد شیخ ها بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن رفعتی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیكه 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۴۵7

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی)در آگهی قبلی 

مساحت و ابعاد اشتباه قید گردیده است(
برابر رای اصالحی شماره 140060319012002959 هیئت اول ) که در رأی قبلی مساحت و 

حدود  اشتباه تعریف گردیده است( موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر سلطان 
احمدی فرزند اسدهللا بشماره شناسنامه 1088 صادره از سیرجان در یک قطعه خانه و باغچه به مساحت 2261/54 
مترمربع پالک 1 فرعی از 6 اصلی واقع در سیرجان روستای کران بخش 38 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
بهرام ستوده نیا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتیكه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
 محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۳۱۴
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و 
ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر 
موضوع  اول  هیئت   140160319012003496
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه 
نظری  پورشاه  صادق  آقای  متقاضی  بالمعارض 
 16367 شناسنامه  بشماره  عبدالرحمن  فرزند 
صادره از سیرجان در یک باب مغازه به مساحت 
در  واقع   اصلی   334 پالک  مترمربع   25/44
36 کرمان  بخش  خیابان شهدا  انتهای  سیرجان 
علی  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  زاده   علیرضا 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
نسبت  اشخاص  صورتیكه  در  می شود  آگهی  روز 
اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  می توانند  باشند 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/23 
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۶۳۵

نوبت اول
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این تابلو را پایین نکشید
۱ادامه از صفحۀ

سازمان  اجتماعی  مشارکت های  معاونت 
خانه  فعالیت  کشور،  وزارت  اجتماعی  امور 
سازمان های  خانه  یا  غیردولتی  تشکل های 
قانونی«  وجاهت  »فاقد  رسمًا  را  مردم نهاد 
با  و  کنونی  وضعیت  در  است.  خوانده 
سیاستگذاری های از این دست شاهد تضعیف 
از  اجتماعی  فعاالن  مشارکت  پیش  از  بیش 
مردم نهاد  و  مدنی  ساختارهای  دریچه حذف 
خواهیم بود. از این رو به دلیل اهمیت موضوع 
در دو بخش به ایرادات اساسی تصمیم وزارت 
پرداخت. خواهیم  اجمالی  صورت  به  کشور 

1(  ساقط کردن مشارکت اجتماعی از طریق 
میانی ساختارهای  حذف 

تسهیل  و  ساماندهی  مدعای  دولت  هرچند 
فعالیت های اجتماعی مردم و اهتمام در تقویت 
و افزایش مشارکت اجتماعی در حکمرانی را 
دارد. اما به نظر می رسد به دنبال از بین بردن 
ساختارهای مدنی و ایجاد مانع مضاعف بر سر 
راه فعاالن مدنی است. سازمان های مردم نهاد 
مثابه  به  غیردولتی  تشکل های  خانه  و 
ساختارهای میانی و حد واسط مابین دولت 
برنامه ریزی  و  و ملت هستند. سیاستگذاری 
در تقویت ساختارهای میانی موجب می شود 
زبان  به  فنی  شکل  به  اجتماعی  مطالبات 
حکمرانی ترجمه شود. اما در وضعیت موجود 
با حلقه های ارتباطی ضعیف با جامعه که خود 
از موانع توسعه به شمار می آید، سیاست های 
اینچنین وزارت کشور به ساقط کردن مشارکت 
اجتماعی از باال و در واقع سیاستی ضد توسعه 

است.
برخوردهای  که  است  دهه  دو  به  نزدیک 
مدنی  فعاالن  با  قضایی  نهایتًا  و  امنیتی 
تهیه  نظیر  است.  برنامه هایی  یافته  افزایش 
هم  اجتماعی  تشکل های  قانون  پیش نویس 
و  مردمی  نه  و  دولتی  ساختارهای  ایجاد  با 
مدیران  انتصابی کردن  برای  همچنین تالش 
تشکل های  خانه  مرکزی  شورای  اعضای  و 
موجب  مشابه،  مدنی  نهادهای  و  غیردولتی 
تضعیف بیش از پیش سازمان های مردم نهاد 
جدی  مانع  رویه  این  دیگر  ازطرف  می شود. 
بنابراین  است.  دولت  با  مدنی  گفت وگوی 
ضرورت شناسایی خانه تشکل های غیردولتی 
در مراکز استان ها به عنوان ساختاری میانی 
با  مستقل  البته  و  صنفی  انتخابی،  نهادی  و 
راهکارهای  ارائه  و  تعامل  هم اندیشی،  هدف 
نهاد،  مردم  سازمان های  توسط  تخصصی 

است. انکارناپذیر  ضرورتی 
تشکل های  خانه  فعالیت  بودن  قانونی    )2

غیردولتی
در بعد قانونی بودن فعالیت خانه تشکل های 
هرچند  کشور،  استان های  در  غیردولتی 
دولتی  اشتباه  سیاست های  با  متأسفانه 
این  عمومًا  اخیر  دهه  دو  در  حاکمیتی  و 
به  اشاره  اما  شده اند.  غیرفعال  مجموعه ها 
تشکل های  خانه  ثبت  مراحل  و  تاریخچه 
غیردولتی کردستان به عنوان نمونه موردی که 
اعضای  توسط  جدید  دوره  و  جاری  سال  در 
چهارده گانه  تخصصی  کارگروه های  منتخب 
مجددًا تشکیل و آغاز به کار کرد، به روشن تر 
شدن موضوع در مخالفت با نظر وزارت کشور 
کمک  خانه  این  بودن  غیرقانونی  اعالم  در 

می کند.
استان  غیردولتی  تشکل های  »خانه 
فعالیت  و  تأسیس  پروانه  دارای  کردستان« 
بوده   1382 سال  در  استانداری کردستان  از 
تحت   1383 شهریورماه  در  همچنین  و  
شماره 143 وفق موضوع ماده 584 و 585 
قانون  غیرتجاری  موسسات  و  تشکیالت 
تجارت مصوب 1337 در اداره کل ثبت اسناد 
است.  شده  ثبت  استان کردستان  امالک  و 
فعالیت  خانه،  این  اساسنامه  طبق  همچنین 
»نامحدود«  صورت  به  تاسیس  تاریخ  از  آن 
مسئوالن  می رسد  نظر  به  بنابراین  است. 
مشارکت های اجتماعی وزارت کشور جدای از 
ساختارهای  حذف  عواقب  و  نتایج  به  اینکه 
مردمی توجهی نداشته اند، غافل از اساسنامه و 
مستندات قانونی نیز بخشنامه ی برای سراسر 
فعالیت  قانونی  وجاهت  عدم  بر  مبنی  کشور 
کرده اند.  صادر  غیردولتی  تشکل های  خانه 
شایان ذکر است انحالل تشکل های ثبت شده 
توسط  اختیاری  به صورت  یا  قانون  به حکم 
اعضا امکان پذیر است یا اینکه به صورت قهری 
و با حکم قضایی انجام خواهد گرفت که در 
موارد وجود  این  از  موضوع مدنظر هیچ یک 

است. نداشته 
طبق  غیردولتی  تشکل های  خانه  اهداف  از 
اساسنامه، می توان به ارتقای فرهنگ مشارکت 
تشکل ها  توانمندسازی  اجتماعی،  فعالیت  و 
حقوق  از  دفاع  مردم نهاد،  سازمان های  و 
مثبت  تعامل  ایجاد  مردم نهاد،  سازمان های 
غیردولتی،  و  دولتی  و سازمان های  نهادها  با 
مابین  همیاری  و  همکاری  هماهنگی،  ایجاد 
و  شبکه ها  ایجاد  و  غیردولتی  تشکل های 

پرداخت. و...  تخصصی  کارگروه های 
اجتماعی  مواضع مسئوالن  است که  ضروری 
کشور از سوی فعاالن مدنی مورد نقد و بررسی 
قرار گیرد تا تکلیف آنچه وعده داده می شود و 
آنچه در عمل اتفاق می افتد، بر همگان روشن 

شود.

اتوبان ها  که  آنجا  تهران،  جنوب  از  بخشی 
می رسد،  بن بست  به  شهر  و  می شود  تمام 
است.  پایتخت  مردگان  مدفن   49 سال  از 
آرامگاهی که در ابتدا تنها 314 هکتار وسعت 

به مرور گسترش یافت  اما خاکش  داشت 
و مردگان بیشتری را در خود جای داد. به 
حدی که در سال 87، 160 هکتار دیگر به آن 
ظرفیت  دیگر  تهران  آرامستان  شد.  اضافه 

برای  دیگری  مکان  فکر  به  باید  و  ندارد 
دفن مردگان بود. مدیران پایتخت در دوره 
پنجم مدیریت شهری بارها بر نیاز تهران به 
گورستان تازه تاکید کرده بودند. برای نمونه 

حسن خلیل آبادی، عضو شورای پنجم شهر 
تهران گفته بود که در کمیته محیط زیست 
جدید  احداث گورستان  درباره  شهر  شورای 
بحث شده و شورا درحال جانمایی مناطقی 
برای احداث گورستان جدید است. او گفته 
بود که گورستان باید دسترسی ترافیکی هم 
در  می توان  دلیل  همین  به  و  باشد  داشته 
شرق و غرب قبرستان های تازه ایجاد کرد. 
بودند که  زمان گفته  همان  شهری  مدیران 
پیوست های  باید همه  آرامستان های جدید 
و  زیستی  محیط  خدماتی،  اجتماعی، 

باشد.  داشته  را  ترافیکی 
کمیته  رئیس  خداکرمی،  ناهید   ،99 سال 
به » فارس« گفت  سالمت شورای شهر هم 
که 5 نقطه برای احداث گورستان تازه تهران 
این  که  بود  گفته  او  است.  شده  کاندیدا 

نیستند.  تهران  جنوب  در  مکان ها 
بعد از روی کار آمدن شورای ششم و انتخاب 
پایتخت،  شهردار  عنوان  به  زاکانی  علیرضا 
سازمان  وقت  مدیرعامل  غضنفری،  سعید 
درباره  ما«  »پیام  به  پاسخ  در  زهرا  بهشت 
گورستان  مکان یابی  و  زهرا  بهشت  توسعه 
تازه تهرانی ها اظهارنظرهایی کرد. غضنفری با 
اینکه به دنبال توسعه بهشت زهرا  تاکید بر 
در  تهران  آرامستان های  قرار است  و  نیست 
شوند، گفته  مکان یابی  تهران  غرب  و  شرق 
و  شده   انجام  مطالعات  و  مکان یابی  بود: 
و غرب  برای شرق  و  است  اقدام  در دست 
بهره برداری  به  آینده  سال  سه  طی  تهران 
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  او  می رسد. 
احتمالی  مکان های  زیستی  محیط  ارزیابی 
فنی،  مطالعات  بود:  گفته  زهرا،  بهشت 
آغاز  خاک  آزمایش  و  آب  زمین شناسی، 
نتایج  مفصل تری  در جلسات  و  است  شده 
این  ادامه  در  البته  او  می دهیم.  توضیح  را 
نشست درباره آخرین ظرفیت این قبرستان 
بود: »اکنون حدود 25  نیز توضیحاتی داده 
هزار قبر آماده در بهشت زهرا داریم و 15 هزار 
قبر نیز برای مواقع بحرانی پیش بینی شده 
و آماده است.« تعدادی که به گفته او نیاز 3 
تا 5 سال آینده شهر تهران را تامین می کند.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران همان زمان ها 
گفته  زهرا  بهشت  آرامستان  توسعه  درباره 
تهران  شهرداری  ماموریت  و  هدف  بود که 
شناسایی  و  است  تمرکززدایی  از  دوری 
و  شرق  در  موجود  ظرفیت های  و  دارایی ها 
غرب تهران برای ایجاد آرامستان در دستور 

است. شده  گرفته  قرار  کار 
چهار روز پیش اما جواد تاجیک، مدیرعامل 
درباره  تازه ای  نکات  زهرا  بهشت  سازمان 
کرد:  اعالم  تهران  تازه  آرامستان  مکان 
»موضوع سایر آرامستان ها و توسعه آن در 
دستور کار است. برای ایجاد آرامستان های 
انجام  حال  در  خوبی  اقدامات  نیز  جدید 
به  آینده  ماه   6 تا  آن  اولین  که  است 

می رسد.« بهره برداری 

بعدی  مکان  درباره  بیشتری  جزییات  او 
 6 یکشنبه،  روز  تا  نکرد،  ارائه  زهرا  بهشت 
مهدی  که  تهران  شهر  شورای  جلسه  آذر 
خبرنگاران  در جمع  پارلمان  رئیس  چمران، 
از  تهران  جدید  آرامستان  جانمایی  درباره 
خبرنگاران خواست اجازه دهند فرایند بدون 
»اجازه  برود:  پیش  محل  نام  از  بردن  نام 
نام  اگر  چراکه  برود  پیش  دهید که کارها 
محل را ببریم ممکن است در خرید زمین ها 

شوند.« مشکل  دچار 

رئیس  میالنی،  آرش حسینی  موضوعی که 
شهر  پنجم  شورای  زیست  محیط  کمیته 
تهران هم در گفت وگو با روزنامه »پیام ما« 
نام  وقتی  می گوید  و  می کند  تایید  را  آن 
افشا شود، اشکاالتی در زمینه تملک  محل 
زمین ایجاد می شود. او با اشاره به جزئیات 
توسعه  درباره  گرفته  صورت  مطالعات 
دو  »حدود  می گوید:  تهران  تازه  آرامستان 
سال پیش مطالعات مختلفی در این حوزه 
صورت گرفت و شاخص های مختلفی مورد 
گزینه هایی  از  یکی  و  گرفت  قرر  ارزیابی 
محیط  شاخص های  شد،  سنجیده  که 
زیستی بود.« او بیان کرد متر و معیارهای 
آب های  با  مکانی که  انتخاب  نظیر  زیادی 
این  در  باشد هم  نداشته  تداخل  زیرزمینی 
میالنی  گفته  به  بود.  شده  سنجیده  میان 
یک  زمانی  مقطع  آن  در  و  پیش  سال  دو 
گزینه برای انتخاب مکان بعدی بهشت زهرا 
ارجحیت داشت:  به گزینه های دیگر  نسبت 
اقتصادی  و  مالی  ارزیابی های  اساس  »بر 
گزینه  در جوار بهشت زهرا ارجحیت داشت. 
گزینه ای که باید دید چقدر مطلوب مدیران 
کنونی تهران است. با این  حال انتظار می رود 
قبرستان جدید،  نهایی شدن مکان  از  پس 
پیوست های  و  زیستی  محیط  مطالعات 
مطالعاتی اجتماعی فرهنگی آن هم منتشر 
شود. در این صورت می توان داوری کرد که 
استانداردهای  با  میزان  تا چه  نهایی  گزینه 

دارد.  تطبیق  اجتماعی  و  زیستی  محیط 

مدیران شهری پایتخت در حالی از نهایی شدن مکان جدید آرامستان سخن می گویند که فرایند مطالعات 
محیط زیستی و اجتماعی آن هنوز شفاف نشده است 

توضیحات ناکافی درباره
مکان یابی آرامستان جدید
آرش حسینی میالنی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران: حدود دو سال پیش 
بر اساس ارزیابی های مالی و اقتصادی گزینه ای که در جوار بهشت زهرا بود، ارجحیت داشت

محل دفن مردگان تهرانی دیگر ظرفیت ندارد. این موضوع در سال های اخیر بارها از سوی مسئوالن تکرار شده است. مدیران شهری 
می گویند  بهشت زهرا دیگر توسعه پیدا نمی کند و این یعنی باید به فکر قبرستان دیگری در تهران بود. مطالعات برای شناسایی آرامستان 
بعدی تهران از مدت ها پیش آغاز شده و برخی مدیران و کارشناسان درباره آن اظهارنظرهایی کرده اند. به تازگی جواد تاجیک، مدیرعامل 
سازمان بهشت زهرا، تاکید کرده که برای ایجاد آرامستان جدید تهران اقدامات خوبی انجام شده و اولین آن تا ۶ ماه آینده به بهره برداری 
می رسد. مکان آرامستان تازه هنوز مشخص نیست، همچنان که مشخص نیست مطالعات محیط زیستی آن تا چه حد و اندازه ای پیش 

رفته است. 

آرامستان تهران دیگر ظرفیت 
ندارد و باید به فکر مکان 

دیگری برای دفن مردگان بود. 
مدیران پایتخت در دوره پنجم 

مدیریت شهری بارها بر نیاز 
تهران به گورستان تازه تاکید 

کرده بودند

|  
رنا

  ب
|

| روزنامه نگار  |

| سوگل دانائی |

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160319012002765 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی خداپرست كرانی فرزند قنبر به شماره شناسنامه 168 
صادره از بافت در یک باب خانه به مساحت 229/39 متر  مربع پالک 4772 اصلی واقع در سیرجان محله پرسی 
گاز خیابان شهید سیاه کوهی بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای احمد قرایی زاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/08/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/08

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۰۸۵۴۵

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

شهرداری بندرانزلی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05                                                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/08                                       

موضوع مناقصه : ترمیم و بازسازی پل قدیم بندر انزلی
مبلغ برآورد:  13/192/418/571 ریال

مبلغ تضمین:  1/319/241/857 ریال
نوع تضمین : ضمانت نامه بانكی شركت در مناقصه یا یا واریز نقدی در وجه شهرداری و به شماره 

حساب 3100006799001 بانک ملی به نام شهرداری بندر انزلی و بارگذاری در سامانه ستاد
هزینه خرید اسناد مناقصه : مبلغ  1/000/000 ریال واریز به حساب شماره 0107632759001 بانك ملی 

به حساب شهرداری بندرانزلی از طریق سامانه ستاد
تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد:از 1401/09/02 لغایت 1401/09/17
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 زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30 دفتر شهردار محترم
-هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری بندرانزلی در نظر دارد نسبت به ترمیم و بازسازی پل قدیم بندر انزلی از طریق مناقصه عمومی 
به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۲۳۰۰۰۰۰۱۴ ثبت در سامانه ستاد طبق ضوابط و مقررات به شرح ذیل اقدام نماید.

نوبت دوم
آگهی مفقودی 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهدی مهدی نژاد  فرزند هادی به کد  
ملی ٠٠۵٨٢٩٣۵۴١ صادره از تهران در مقطع کارشناسی  مهندسی عمران 
صادره از واحد دانشگاهی قزوین با شماره دانشجویی  ٧٧٣١١۶٣ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوین بلوار نخبگان – 
باالتر از پونک کدپستی ۱۵۱9۵-۳۴۱99 و صندوق پستی : ۳۴۱۸۵۱۴۱۶ 

ارسال نماید. 
قزوین

نوبت سوم

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

جی ال ایکس   ۴۰۵ پژو  سواری  سبز  وبرگ  سند 
به  رنگ  متالیک   – نقره ای   ۱۳۸9 مدل    ۸.۱  آی 
شاسی شماره  و   ۱۲۴۸9۱7۱۳۲9 موتور  شماره  
۴۴ق  پالک  شماره  به   NAAM۰۱CA۴BR۵۳7۲7۰
نیا بونگ فرزند  اکبری  بانو  به شهر  9۳9ایران ۶۵ متعلق 
است. گردیده  ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود  کهندل 

ایکس آی  مدل۱۳۸۶ سفید  پراید جی تی  سند سواری 
–روغنی رنگ به شماره  موتور۱9۲۲۴۶۸ و شماره شاسی
S۱۴۱۲۲۸۶۰7۴۰۵9 به شماره پالک 7۳ ط 7۴۴ ایران 9۴ 
متعلق به شرکت تعاونی خدمات صیادی وحدت بندر بستانه 

با کد ملی ۵۲ مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده است .

زرد  رنگ  ۱۳9۶به  مدل   ۴۰۵ پژو  سواری  تاکسیرانی  دفترچه 
شاسی  شماره  با   ۱۲۴K۱۰۵۵۱9۴ موتور  شماره  با  خورشیدی 
NAAM۱۱VE۱HK7۵9۱۳۰ به شماره پالک ۳۴ت۲۵۳ایران۴۵ 
پروانه  با شماره  پور  امیری  ناصر  اقای  به  متعلق  با کد ۱-۲۸9 
ملی  شماره  با   ۱۴۰۰.۳.۱۸ صدور  تاریخ  با  97۴۳الف۱۴۰۰ 
۳۰۳۰97۴۰۸۱مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقد گردیده است .

منوجان 

منوجان 

جیرفت

آگهی تحدید اختصاصی
چون شش دانگ پالک 8 فرعی از 3992 اصلی واقع در هدایت آباد بخش 36 کرمان 
خراسانی  آبادی  کمال  اکبر  آقای  تقاضای  مورد  مترمربع  مساحت 87891/47  به 
فرزند علی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر 
نمی باشد لذا حسب درخواست شماره 13494 مورخه 1401/9/3 مالک بدینوسیله آگهی تحدید 
حدود آن به استناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز 
شنبه مورخه 1401/10/10 در محل شروع و بعمل خواهد آمد . لذا به مالک ) مالکین ( امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود 
و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون )اعتراض به حدود ابتدا باید به 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده و  اداره ثبت تسلیم و ظرف یکماه 
گواهی آن را به اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه 

ادعایی مسموع نخواهد بود .
تاریخ انتشار: سه  شنبه 1401/09/08

محمد آرمان پور
رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱7۳۱۰

مرکز گلماند شماره یک در خیابان 
هاشمی، پارک پالزا و مرکز گلماند 
شماره دو در خیابان شهید بختیاری 
)سی متری جی( تقاطع خیابان 
سادات مستقر است که میزان 
پسماند خشک تحویل گرفته در 
این مراکز ماهانه شش تن است

خبر

آموزش ۱۱ هزار شهروند برای تفکیک پسماند از مبدا
شهردار منطقه 9 تهران از آموزش چهره به چهره 
راستای  در  به 11 هزار شهروند  مباحث پسماند 
ارتقای فرهنگ تفکیک پسماند از مبدا در محالت 
غربی پایتخت در 8 ماهه اول سال 1401 خبر داد. 
به گزارش مهر، سید محمدرحیم مرتضوی با اشاره 
به افزایش تفکیک پسماند از مبدا از 9 درصد به 
»اداره  تهران گفت:  غربی  در محالت  درصد   13
مدیریت پسماند منطقه 9 در راستای توسعه و 
ترویج فرهنگ تفکیک پسماند از مبدا در 8 ماهه 
نخست سال 1401 در محالت غربی تهران اقدامات 

گسترده ای انجام داده است.« شهردار منطقه 9 
پسماند  مباحث  چهره  به  چهره  آموزش  درباره 
به شهروندان گفت: »تاکنون 11 هزار شهروند در 
غرب پایتخت در 11 شهرک، واحدهای مسکونی 
و تجاری، مراکز آموزش )مدارس، مهدکودک ها(، 
مراکز مذهبی )مساجد، حسینیه ها(، سازمان های 
دولتی و ادارات، مباحث تفکیک پسماند از مبدا 
افزود: »در حال حاضر  او  دیده اند.«  آموزش  را 
دو مرکز گلماند )در ناحیه 1 و ناحیه 2( مشغول 
فعالیت هستند که شهروندان در قبال پسماندهای 

خشک، گل و گیاه تحویل می گیرند.« مرتضوی 
عنوان کرد: »مرکز گلماند شماره یک در خیابان 
هاشمی، پارک پالزا و مرکز گلماند شماره دو در 
خیابان شهید بختیاری )سی متری جی( تقاطع 
خیابان سادات مستقر است که میزان پسماند 
خشک تحویل گرفته در این مراکز ماهانه شش 
تن است.« شهردار منطقه 9 تهران نیز به فعالیت 
پسماند مارکت اشاره کرد و گفت: »در این مرکز 
پسماندهای  تحویل  و  مراجعه  با  شهروندان 
خشک با توجه به نیاز خود، اقالم مصرفی روزانه 

خود را تحویل می گیرند.« او در ادامه بیان کرد: 
»پسماند مارکت در خیابان شهید بختیاری )سی 
متری جی(، تقاطع خیابان سادات واقع شده که 
میزان آن ماهانه حدود پنج تن است. خودروهای 
ملودی دار با مراجعه به درب منازل و ادارات طبق 
برنامه زمان بندی و بر اساس بلوک بندی طراحی 
پسماندهای خشک  به جمع آوری  نسبت  شده 
پسماندهای  میزان  می کنند.  اقدام  نواحی  در 
خودروهای  توسط  شده  جمع آوری  خشک 
ملودی ماهانه حدود 250 تن است.« مرتضوی 
اداره  انگیزشی  و  مهم  اقدامات  از  »یکی  گفت: 
مدیریت پسماند در راستای ترغیب شهروندان، 

با  توزیع مخازن ویژه پسماند خشک است که 
توجه به نیاز درخواست کنندگان و میزان مشارکت 
در امر تفکیک، مخازنی در واحدهای مسکونی، 
شهرک های مسکونی-نظامی، واحدهای تجاری 
و مراکز آموزش-اداری توزیع شده که از ابتدای 
سال تاکنون 1263 مخزن در مراکز مذکور توزیع 
شده است.« شهردار منطقه 9 با اشاره به عملکرد 
تصریح کرد:  پایتخت  غرب  بازیافت  غرفه های 
»شهروندان می توانند با مراجعه به غرفه های 12 
گانه مستقر در محالت در ازای دریافت پسماند 
خشک، وجه نقد پرداخت کرده و یا اقالم مصرفی 

شوینده را به شهروندان تحویل دهند.«
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خراسان شمالی

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات  وحش اداره کل 
حفاظت محیط  زیست خراسان  شمالی از وجود 6 گونه 
حیات  وحش در معرض انقراض در این استان خبر داد.
برخی  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت و گو  در  جعفری  بهروز 
گونه های در معرض تهدید و انقراض جانوری بر اساس 
حفاظت  بین المللی  اتحادیه  قرمز  فهرست  طبقه بندی 
زیست  شمالی  خراسان   در   2017 سال  در   )IUCN(
می کنند که تعدادی از گونه ها در گروه آسیب پذیر، برخی 
در گروه معرض خطر انقراض و برخی نیز در گروه بحرانی 

دارند. قرار 
وی گفت: از میان پستانداران موجود در این استان گونه 

پلنگ در معرض خطر انقراض قرار دارد.
به گفته جعفری از میان پرندگان نیز عقاب صحرایی، زرد 
پره سینه، زرد، باالبان و کرکس مصری در گروه در معرض 

خطر انقراض قرار گرفته اند.
وی به گونه های حیاتی  وحشی که در این استان در گروه 
آسیب پذیر نیز قرار گرفته اند نیز اشاره کرد و افزود: قوچ و 
میش، کل و بز، آهو و زرده بر از پستاندارانی هستند که در 

معرض آسیب قرار دارند.
ادامه داد: عالوه بر آن عقاب شاهی،  این مقام مسئول 
عقاب دریایی پاالس، هوبره، میش مرغ، فاخته خاوری، 
قمری معمولی از گونه های پرندگانی هستند که در این 

استان در معرض آسیب قرار گرفته اند.
و  خزندگان  گونه  از  آسیایی  الک پشت  وی  به گفته 

زردپر )اورنج( از گونه ماهی ها نیز در گروه در معرض 
دارند. قرار  آسیب 

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات  وحش اداره کل 
اینکه  بیان  با  خراسان شمالی  محیط  زیست  حفاظت 
بر اساس طبقه بندی فهرست قرمز اتحادیه بین المللی 
قرار  بحرانی  گروه  در  نیز  )IUCN( گونه هایی  حفاظت 
دارند، بیان کرد: در خراسان  شمالی گونه یوز در مرحله 

قرار گرفته است. بحرانی 
وی در ادامه با اشاره به اینکه در مجموع خطراتی که در 
حال حاضر گونه های جانوری را تهدید می کند را می توان 
به دو دسته تقسیم کرد و گفت: یکی از این خطرات، 
عوامل ناشی از فعالیت های انسانی است که از مهمترین 
و  حیات  وحش  زیستگاه  تخریب  به  می توان  آن ها 
جزیره ای شدن آنها در اثر ساخت  و  سازهای بی رویه و 
توسعه سکونتگاه ها، احداث جاده ها  و راه ها، برداشت 
زمین های  به  جنگل ها  و  مراتع  تبدیل  معادن،  بی رویه 
کشاورزی، و تغییر کاربری اراضی در پروژه های عمرانی، 

آتش سوزی جنگل ها و مراتع و اشاره کرد.
به گفته وی حضور دام بیش از ظرفیت در زیستگاه ها، 
عدم رعایت تعادل دام و مرتع )چرای بی رویه دام(، 
)جرایم  قوانین  ضعف  و  شکاری  سالح های  افزایش 
از  غیر مجاز  شکار  با  قانونی  برخورد  برای  تعیین شده 
عوامل  دیگر  از  نیستند(  برخوردار  الزم  بازدارندگی 

است. تاثیر گذار 

وجود ۶ گونه حیات  وحش 
در معرض انقراض در خراسان  شمالی

رییس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 
سمنان گفت:  نشانه جغرافیایی 2 محصول این استان شامل گچ و پسته ثبت 

جهانی شد.
میرکو اعالم کرد: نشانه جغرافیایی 2 محصول گچ سمنان و پسته دامغان ثبت جهانی 
و توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گواهینامه ثبت این دو محصول صادر شد.

وی افزود: از مشخصات تایید شده محصول گچ سمنان در این گواهینامه ، سفیدی 
و درصد خلوص سنگ گچ خام معادن سمنان است و از نظر حجم سنگی نزدیک به 
50 درصد ساختار معدنی آن را آب تشکیل می هد که این آب کامال خشک و به آب 

تبلور مشهور است.
رییس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صمت استان سمنان اضافه کرد: 
برخورداری از طعم، مزه و رنگ مناسب پسته دامغان با توجه به اقلیم این شهرستان 
و درشتی و بازارپسندی و زودرس تر بودن آن نسبت به پسته کرمان و رفسنجان از 

اصلی ترین مزیت های این محصول عنوان شده است.
استان سمنان باالترین ذخایر گچ کشور و صادرات قابل توجه این محصول را دارد و 

فرآوری این صنعت همواره مورد تاکید بوده است.

رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: 
نمی گذاریم الله واژگون و پیچک و دیگر گونه های گیاهی در معرض انقراض استان از 
دست بروند. وحید عزیزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه ریزی برای حفاظت 
از گونه های گیاهی در معرض انقراض در منابع  طبیعی استان، گفت: تالش می کنیم 
تا با حفاظت از گونه های گیاهی در معرض انقراض نگذاریم این گونه های مهم گیاهی 
از دست بروند. وی با اشاره به اهمیت حفظ ذخیره گاه های گونه های گیاهی در معرض 
انقراض، گفت: تغییر اقلیم از یک سو و برداشت های بی رویه از سوی دیگر، زنگ 
انقراض گونه های گیاهی را به صدا در آورده است.  رئیس اداره بهره برداری اداره کل 
منابع  طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه استان کرمانشاه 140 گونه 
گیاهی شناخته شده دارد، گفت: از جمله گونه های گیاهی در معرض انقراض استان 
می توان به موسیر، الله واژگون، کرفس طبیعی، پیچک، سورانه و کندل )زو( اشاره 
کرد. عزیزی در ادامه با بیان اینکه امسال اقدامات حفاظتی را در سطح 3650 هکتار 
از عرصه های منابع طبیعی استان برای مراقبت از گونه های گیاهی در معرض انقراض 
انجام خواهیم داد، گفت: تالش خواهیم کرد تا با مراقبت و حفاظت از رویشگاه های 

طبیعی این گونه های مهم گیاهی، از نابودی آنها جلوگیری کنیم.

نیروگاه   51 برق گلستان گفت:  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   | مومنی   |
خورشیدی 5 کیلوواتی در روستای کم برخوردار قراول تپه گلستان افتتاح شد 

و به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان؛ سید احمد موسوی 
در حاشیه مراسم افتتاحیه گفت: با هدف تامین برق، رفع نیاز انرژی خانه های 
مددجویان و تامین درآمد پایدار، 500 پنل خورشیدی ویژه مددجویان کمیته امداد 

استان به بهره برداری رسید. 
وی اضافه کرد: تعداد مشترکان برق روستا برای این نیروگاه های خورشیدی  
در دست اجرا، 132 مشترک بوده که با میزان سرمایه گذاری 60 میلیارد ریال 
با بازگشت سرمایه 3 الی 4 سال و با درآمد ساالنه روستا 10 الی 15 میلیارد 

است. ریال 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: از نقاط قوت این پروژه می توان 
به کمک به پیک سایی، تنوع بخشی به سبد انرژی استان، بهبود کیفیت توان، 
کسب درآمد پایدار و مطمئن، کمک به حفظ محیط زیست، افزایش سطح پدافند 

غیرعامل و کمک به محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار اشاره کرد.

نشانه جغرافیایی پسته و گچ 
سمنان ثبت جهانی شد

نمی گذاریم گونه های گیاهی در معرض 
انقراض کرمانشاه از دست بروند

افتتاح ۵۱ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی
 در روستای کم برخوردار گلستان

| سمنان | | کرمانشاه  | | گلستان  |

۱۱۲ حلقه چاه غیرمجاز در 
استان زنجان مسدود شد 

زنجان  آب  منطقه ای  شرکت  مدیرعامل  زنجان- 
چاه  حلقه   112 تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت: 
غیرمجاز در این استان مسدود و مسلوب المنفعه 

است. شده 
دوشنبه  روز  افشاری  اسماعیل  مهر،  گزارش  به 
چهار  حدود  چاه ها،  این  مسدود کردن  با  افزود: 
شد. صرفه جویی  آب  منابع  مکعب  متر  میلیون 

وی ادامه داد: بیش از پنج هزار حلقه چاه فاقد 
است که ساالنه  استان شناسایی شده  در  پروانه 
بالغ بر 243 میلیون متر مکعب آب از طریق این 

می شود. تخلیه  چاه ها 
با  زنجان  استان  آب  منابع  حفاظت  شورای  دبیر 
اینکه این استان هفت دشت ممنوعه دارد،  بیان 
به دلیل افت سطح  گفت: در دشت های ممنوعه 
آبی،  منابع  آمدن کیفیت  پایین  و  زیرزمینی  آب 
صادر  بهره برداری  برای  جدید  پروانه  و  مجوز 

نمی شود.
و  ابهر  دشت  وضعیت  اینکه  بیان  با  افشاری 
بحرانی تر  دشت ها  سایر  به  نسبت  زنجان 
آب  سفره های  آب  سطح  داشت:  اظهار  است، 
یک  و  حدود  ساالنه  ابهر  دشت  در  زیرزمینی 

دارد. افت  متر  نیم 
مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان به وضعیت 
سد تهم به عنوان یکی از منابع عمده تامین آب 
شرب شهر زنجان اشاره کرد و گفت: مخزن این 
سد در مقایسه با سال گذشته 55 درصد کاهش 
دارد، امسال فقط 17 درصد از مخزن این سد پر 
است در حالی که سال گذشته در این مقطع 38 

درصد آب در مخزن این سد موجود بود.

شناسایی ۸9 حلقه چاه 
غیرمجاز در تفت 

آب  منابع  اداره  رییس  مقدم-  صادقی  یزد، 
شهرستان های تفت و مهریز از شناسایی 89 حلقه 
چاه غیرمجاز در حریم قنات ها و اراضی کشاورزی 
در حال بهره برداری یا در حین حفر در سال جاری 

داد. خبر  تفت  در شهرستان 
حسین ابراهیمی با اشاره به آمار نگران کننده این 
تفت گفت:  شهرستان  در  غیرمجاز  حفاری  تعداد 
پرونده حفاظتی برای مالکین این چاه ها تشکیل 
و اخطار الزم مستند ماده 45 قانون توزیع عادالنه 

آب صادر شده است.
 وی اظهار داشت: از این تعداد چاه شناسایی شده 
24 حلقه پر و مابقی  پرونده ها  نیز مطابق ضوابط  
و مقررات در حال پیگیری اقدامات حفاظتی است 

و به واحد حقوقی شرکت ارسال خواهد شد.
دهیاران،  همکاری  و  همراهی  از  ابراهیمی  
نماینده های  و  محلی  مسئولین  بخشداران، 
این  در  مجاز  غیر  چاه های  شناسایی  قنات جهت 

کرد. تشکر  شهرستان 
وی گرفتن 195 مورد نمایندگی از دادستانی  برای 
شناسایی، پلمپ، پر کردن، توقیف ادوات حفاری 
غیر مجاز و جمع آوری خطوط انتقال آب غیرمجاز 
دیگر  از  را  تفت   شهرستان  دادگستری  از   ... و 
اقدامات شاخص این اداره در  سال 1401 برشمرد 
و گفت: این آمار نسبت به سال گذشته 30 درصد 

است. بیشتر 
ابراهیمی از 37 حلقه چاه صنعتی فعال  به گفته 
در این شهرستان 9 حلقه دارای کنتور هوشمند و از 
144 حلقه چاه کشاورزی فعال نیز 121 حلقه مجهز 
به کنتور هوشمند شده است و تا آخر سال جاری 

تمام چاه ها مجهز به این سیستم خواهد شد.

معاون بهره برداری و توسعه 
آب شرکت آب و فاضالب 
خراسان  رضوی گفت: به 

دلیل ادامه پدیده خشکسالی 
هرساله تعدادی از چاه ها از 

مدار تولید خارج شده و اقدام 
به جابه جایی و حفر چاه 

جدید می شود، به گونه ای که 
عمق چاه ها در برخی مناطق 

به 300 متر افزایش یافته 
که خود این مسئله حکایت 

از افت شدید منابع آب 
زیرزمینی در استان دارد

مرتع  اداره  رییس   - مازندران  محمدتوکلی، 
ساری  منطقه  مازندران  طبیعی  منابع  اداره کل 
با اظهار اینکه به رغم پایان فرصت قانونی کوچ 
از  بعضی  هنوز  اما  ییالقی،  مناطق  از  دامداران 
دامداران از مراتع خارج نشده اند، گفت: یکی از 
و خروج  به مقررات  دامداران  بی توجهی  دالیل 
ییالقی، کمبود شدید چراگاه  از مراتع  به موقع 

در دشت و جلگه است.
امروز  اینکه  به  اشاره  با  کوهستانی  نعمت هللا 
زمین برای چرای آزاد دام در دشت و جلگه های 
استان مازندران کم شده است، افزود: گسترش 
تا  شد  سبب  برنج  جمله  از  زراعی  دوم  کشت 
و  علوفه  تولید  در  دامداران  امسال  مشکالت 

شود. دوچندان  چراگاه  پیدا کردن 
جهاد  رسمی  اعالم  طبق  اینکه  بیان  با  او 
هزار   105 حدود  امسال  مازندران  کشاورزی 
شالیزاری  زمین های  از  نیمی  با  برابر  هکتار 
است،  رفته  برنج  دوم  کشت  زیر  استان 
زراعت  جایی که کشاورزان  آن  از  داد:  توضیح 

بهتری  اقتصادی  توجیه  که  را  محصوالتی 
مورد  دارد  آنان  برای  بیشتری  درآمد  و  داشته 
 2 طی  نیز  برنج  قیمت  و  می دهند  قرار  توجه 
امسال  است،  شده  رضایت بخش  اخیر  سال 
شرایط کمبود چرای دام حتی در منطقه شرق 

شد. حادتر  استان 
در  مرتع  که  نکته  این  ذکر  با  کوهستانی 
لحاظ  به  خاصی  اهمیت  از  طبیعی  عرصه های 
محیط زیستی برخوردار است که باید بر اساس 
منابع طبیعی  و زمان  و مقررات ظرفیت  قواعد 
بیان  شوند،  خارج  ییالقی  مراتع  از  دام ها 
داشت: اگر دام در مراتع ییالقی طوالنی مدت 
بسیار  بعد  سال  رشد  برای  تغذیه گیاه  بماند، 
شدن  فقیرتر  آن  نتیجه  که  می شود  ضعیف 
مراتع به مرور زمان و از بین رفتن مراتع است.
در  طبیعی  منابع  ماموران  اینکه  بیان  با  وی 
مناطق ییالقی وضعیت خروج دامداران را رصد 
به زمان  با دامدارانی که  می کنند، تصریح کرد: 

می شود. قانونی  برخورد  نکردند  توجه  خروج 

آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون  ـ  خراسان رضوی 
افزایش  از  فاضالب خراسان رضوی  و  آب  شرکت 
عمق چاه ها به 300 متر در برخی مناطق خبر داد.
باره  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  جهان طلب  مهدی 
تعداد چاه های آب شرب استان اظهار کرد: شرکت 
آبفای خراسان  رضوی به 3 میلیون و 200 هزار نفر 
جمعیت شهری و روستایی به جز شهرستان مشهد 
مدار  در  چاه های  تعداد  می کند.  خدمت رسانی 
استان، 1437 حلقه بوده که 1000 حلقه آن مربوط 

است. و 437 حلقه شهری  روستایی  مناطق  به 
چاه ها  این  از  ساالنه  برداشت  میزان  افزود:  وی 
در خراسان  رضوی حدود 313 میلیون متر مکعب 
مربوط  آن  مکعب  متر  میلیون   178 که  بوده 
به  مربوط  مکعب  متر  میلیون   134 و  شهرها  به 
روستاهای استان است. متاسفانه برداشت بی رویه 
از سفره های آب زیرزمینی به عنوان مهم ترین منبع 
خراسان  رضوی  روستاهای  و  شهرها  آب  تامین 

چاه های  خشک شدن  و  آب دهی  کاهش  باعث 
استان شده و پدیده خشکسالی هم به این چالش 

است. زده  دامن  
آبفا  شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
خراسان  رضوی تصریح کرد: به دلیل ادامه پدیده 
خشکسالی هرساله تعدادی از چاه ها از مدار تولید 
خارج شده و اقدام به جابه جایی و حفر چاه جدید 
می شود، به گونه ای که عمق چاه ها در برخی مناطق 
مسئله  این  خود  که  یافته  افزایش  متر   300 به 
در  زیرزمینی  آب  منابع  شدید  افت  از  حکایت 

دارد. استان 
خراسان  آبفای  شرکت  کرد:  عنوان  جهان طلب 
طرح  موجود،  منابع  حفظ  هدف  با   رضوی 
جایگزینی پساب فاضالب با آب شرب را در دستور 
کار قرار داده، بدین صورت که چاه های در اختیار 
بخش صنعت تحویل آبفا شده و در مقابل پساب 
می شود. آن  جایگزین  فاضالب  تصفیه خانه های 

کمبود چراگاه در دشت و جلگه های مازندران

افزایش عمق چاه های آب به ۳۰۰ متر در خراسان  رضوی

رییس اداره مرتع اداره کل منابع 
طبیعی مازندران منطقه ساری: 
از آن جایی که کشاورزان زراعت 

محصوالتی را که توجیه اقتصادی 
بهتری داشته و درآمد بیشتری 
برای آنان دارد، مورد توجه قرار 
می دهند و قیمت برنج نیز طی 
2 سال اخیر رضایت بخش شده 

است، امسال شرایط کمبود چرای 
دام حادتر شد

اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک شهر عنبرآباد  

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
و  اراضی   و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های 
اول  هیئت   1400/11/03-  140060319091001647
اراضی  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
تصرفات  عنبرآباد  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
عسکری  عبداله  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
  192 به شماره شناسنامه  اله   عین  فرزند  بدوئی  
صادره از جیرفت در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 272/88 مترمربع پالک - فرعی از47- 
از پالک 47 - اصلی  اصلی مفروز و مجزی شده 
عنبرآباد  در  واقع  کرمان    45 بخش  یک  قطعه 
منوچهر  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  احمدآباد 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  سلمانزاده 
آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  می شود 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ 
قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/08/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/08

مصیب حیدریان   
 رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی- برابر رای شماره 140160319014002882- 1401/06/23- هیئت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نیاز علی بلوچی فرزند علی به شماره شناسنامه 1303 صادره 
از کهنوج در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 345 مترمربع پالک- فرعی از 26-اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک - فرعی از 26- اصلی قطعه یک واقع در اراضی دولت آباد اسفندقه جیرفت بخش 44 کرمان  خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد باقر ابوسعیدی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/08

جواد فاریابی
رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت
شناسه آگهی :۱۴۰۶۶9۱

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

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 140160319014002629-1401/06/08 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرشید معروفی فرزند حمید به شماره شناسنامه 3020002321 
صادره از جیرفت در شش دانگ یک باب خانه و باغچه  به مساحت 375/25 متر مربع پالک- فرعی از 951- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 951- اصلی قطعه 6 واقع در اراضی درواء دلفارد جیرفت بخش 34 کرمان  
خریداری از مالک رسمی آقای طهماسب کرد  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/08

جواد فاریابی
رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت
شناسه آگهی:۱۴۰۵۰۴۱

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

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

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی- برابر رای شماره 140160319014002633-1401/06/08- هیئت اول  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود زارعی تم گاوان فرزند کرامت به شماره شناسنامه 5 
صادره از جیرفت در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 168/50 مترمربع پالک- فرعی از579- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 26 فرعی از 579- اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای حسین آفتابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/08

جواد فاریابی
رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت
شناسه آگهی :۱۴۰۶۶9۰
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

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

فاقد سند رسمی- برابر رای شماره 140160319014000151-1401/01/22- هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نیابت برخوری مهنی فرزند هل محمد به شماره شناسنامه 190 صادره از جیرفت در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 271/43 مترمربع پالک -فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
12 فرعی از579- اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
سید جواد قرشی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/08/24
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/08

جواد فاریابی
رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت
شناسه آگهی:۱۴۰۶۶۸9

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

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

فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 140160319014002645-1401/06/08- هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری امیرشکاری فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 236 صادره از جیرفت در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ  یک باب خانه  به مساحت شش دانگ  445 متر مربع پالک- فرعی از 1- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 1- اصلی قطعه یک واقع در اراضی محمد آباد مسکون جبالبارز جیرفت 
بخش 34 کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای الب ارسالن طیاری  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/24

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/08
جواد فاریابی
رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت
شناسه آگهی :۱۴۰۴9۸۶
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وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160319012003138 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا آئین فرزند داود به شماره شناسنامه 349 صادره از 
سیرجان در یک قطعه باغ مشتمل بر زمین مزروعی به مساحت 25010/92 متر مربع پالک 3312 اصلی واقع 
در سیرجان موتور پمپ عبدل آباد بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای اکبر خواجویی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/08/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/08

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۰۸7۸۱
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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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برداشت پنبه از مزارع خراسان شمالی/ عکس از وحید خادمی

عکس:  ایرنا

»محسن آبفروش« از اساتید برجسته موسیقی سنتی 
اساتید  از  او که  ایسنا،  به گزارش  درگذشت.  قزوین 
محسوب  قزوین  استان  در  سنتی  موسیقی  برجسته 
می شود در دوره نوجوانی از محضر اساتید بزرگی همچون 
علی اکبرخان شهنازی و هوشنگ ظریف بهره برده بود.
مرحوم آبفروش که متولد 1332 بود با اساتید بنامی 
همچون شاپور نیاکان، دکتر حسین عمومی، محمدرضا 
شجریان، اکبر گلپایگانی، رامبد صدیف، ناصر فرهنگ فر، 
پرویز مشکاتیان و ایرج بسطامی در برنامه های بسیاری 

همکاری داشت.

بخوان به نام گل سرخ، در صحاری شب،

که باغ ها همه بیدار و بارور گردند

بخوان، دوباره بخوان،

تا کبوتران سپید

به آشیانه ی خونین دوباره برگردند.

بخوان به نام گل سرخ،

در رواق سکوت،

که موج و اوج طنینش ز دشت ها گذرد؛

پیام روشن باران،

ز بام نیلی شب،

که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد.

ز خشک سال چه ترسی!

– که سد بسی بستند:

نه در برابر آب،

که در برابر نور

و در برابر آواز و در برابر شور …

در این زمانه عسرت،

به شاعران زمان برگ رخصتی دادند

که از معاشقه ی سرو و قمری و الله

سرودها بسرایند

ژرف تر از خواب

زالل تر از آب.

محمدرضا شفیعی کدکنی

فهرست  معماری  جهانی  جشنواره 
عکاسی  جایزه  برای  را که  تصویر   23
اعالم  می کنند،  رقابت   2022 معماری 
آثار  هنرآنالین،  گزارش  به  کرد. 
این  در  کشور   64 میان  از  منتخب 
جشنواره  در  شدند.  انتخاب  جشنواره 
شش  به  عکس ها  معماری  عکاسی 
مکان،  حس  داخلی،  خارجی،  دسته 
استفاده،  حال  در  ساختمان های 
نمونه  و  پل ها(  موضوع  )با  موبایل 
تقسیم  نقل(  و  حمل   )مراکز  کارها 
می شوند. هر دسته شامل چهار عکس 
سه  که  نمونه کارها  دسته  جز  است 

می دهند. پوشش  را  عکس 
در بین هیئت داوران جشنواره عکاسی 
معمار  موسوی،  فرشید  نام  معماری 
به چشم می خورد.  نیز  ایرانی  معروف 
جشنواره از داوران خواسته است که به 
ساختمانی  کیفیت  از  فراتر  عکس ها 

بر  و  نگاه کنند  است  شده  که گرفته 
عکس،  ترکیب بندی  عکاسان،  مهارت 
حساسیت  و  مقیاس  از  استفاده 

کنند. تمرکز  جو  به  عکاسان 
جشنواره  برنامه  مدیر  فینچ  پل 
»عکاسی  است:  معماری گفته  جهانی 
معماری می تواند درک ما از طراحی را 
در  آنچه  ثبت  صرفًا  نه  دهد،  افزایش 

دارد.« وجود  آنجا 

اعالم فهرست نهایی 
جشنواره عکاسی معماری ۲۰۲۲

استاد موسیقی سنتی 
قزوین درگذشت

ایوان  زندگی  از  روز  »یک  رمان 
از  منتشر شده  رمان  اولین  دنیسویج«، 
است.  سولژنیتسن  الکساندر  نویسنده 
در میان دیوانگی و جنون جنگ جهانی 
روس  وظیفه شناس  سرباز  یک  دوم، 
و  محاکمه  خیانت  جرم  به  اشتباه،  به 
کار  اردوگاه های  در  زندان  سال  ده  به 
می شود.  محکوم  سیبری  در  اجباری 
داستان  محاکمه،  این  از  بعد  اتفاقات 
را  روسیه  مدرن  ادبیات  شاهکار  این 
شکل می دهند. این رمان به قصه زندگی 
قدرت  و  با شرافت  می پردازد که  مردی 
از  روز  »یک  است.  باخته  شرارت ها  به 
داستانی  دنیسوویچ«  ایوان  زندگی 
جذاب از زندگی این مرد است. در جایی 
که شرایط زندگی به شدت سخت است. 
سایه مرگ را می توان بر باالی سر خود 
روابط  و  احساس کرد  مدت  تمام  در  و 
قیافه  و  شکل  یکدیگر،  با  انسان ها 
دیگری به خود می گیرد و تالششان برای 
زنده ماندن، دیدنی است.  سولژنیتسین 
یک  که  است  داده  نشان  خوبی  به 
و  سانسور  دستگاه  و  توتالیتر  حکومت 
رمان  این  سرکوبش چگونه کار می کند. 
که برای اولین بار در سال 1962 انتشار 
از ارزشمندترین آثار در کل  یافت، یکی 

در  شوروی  جماهیر  اتحاد  زیست  دوره 
از  روز  یک  رمان  می شود.  گرفته  نظر 
به  پرداختن  با  دنیسویج  ایوان  زندگی 
فصلی تاریک از تاریخ روسیه، تصویری 
تلخ از زندگی در اردوگاه های کار اجباری 
را به نمایش می گذارد و همچنین، اراده  
اعمالی  برابر  در  آدمی  شکست ناپذیر 

می دهد. نشان  را  غیرانسانی 
 Washington( نشریه واشنگتن پست
نوشته  اینطور  این کتاب  درباره   )Post
»دکتر  کتاب  با  سطح  »هم  است: 
از  چه  و  سیاسی  نظر  از  چه  ژیواگو«، 
 Library( ژورنال  الیبرری  ادبی.«  نظر 
نوشته  اثر  این  درباره  هم   )Journal
با  و  باکانه  بی  »دراماتیک،  است: 

واضح.« جزئیاتی 
با  را  کتاب  این  نو«  »نشر  انتشارات 
ترجمه رضا فرح فال منتشر کرده است.

|  یک روز از زندگی 
ایوان دنیسویچ | 

 نویسنده: الکساندر سولژنیتسن 

فیلم »ِدرب« برنده جایزه بالون نقره ای شد
بالون  جایزه  محقق  هادی  کارگردانی  به  »ِدرب«  فیلم 
به گزارش  دریافت کرد.  را  نانت  قاره  نقره ای جشنواره سه 
هادی  کارگردانی  به  »ِدرب«  سینمایی  فیلم  هنرآنالین، 
تهیه کنندگی رضا محقق در سومین حضور جهانی  محقق و 
دوره  چهارمین  و  چهل  بین الملل  مسابقه  بخش  در  خود 
بالون  برنده جایزه  فرانسه  نانت  در شهر  قاره  جشنواره سه 
»ما  اعالم کرد:  خود  بیانیه  در  داوران  هیئت  شد.  نقره ای 
توانسته  افسانه فلسفی که  این  و عظمت  لطافت  به خاطر 
پرخطر  و  مجلل  قلمرو  در  را  خود  شخصیت  سرسختی 
فیلم  این  به  بخشد،  تجسم  آزادانه  ایران  کوهستان های 

کردیم.«  اهدا  نقره ای  بالون 

جابه جایی بودجه، علت برکناری 
مدیرعامل دیزنی پالس

گزارش تازه ای منتشر شده که ادعا می کند جابه جایی بودجه 
علت برکناری باب چاپک از سمت مدیرعاملی دیزنی پالس 
بوده است. به گزارش ایرنا، مدیرعامل پیشین برای جبران 
زیان های دیزنی پالس بودجه بسیاری از پروژه ها را تغییر 
داد. حذف ناگهانی باب چاپک و بازگشت باب ایگر از اخبار 
اخیری بود که دنیای سرگرمی و تجارت را تکان داد. گزارشی 
با  داشت  تالش  چاپک  است  مدعی  شده  منتشر  تازه  که 
را  از پروژه ها، دیزنی پالس  برای بسیاری  بودجه  جابجایی 
مدیر  مک کارتی  حتی کریستین  برساند.  زیادی  سود  به 
ارشد مالی دیزنی پالس از دالیل برکناری چاپ است؛ چراکه 
می گفت نگران راهبرد مدیرعامل پیشین دیزنی پالس بود.

| سینمای ایران  |

| سینمای جهان |

| موسیقی || تئاتر | | معماری |

| صدف سرداری | یک موزه بزرگ هنر مدرن در حال 
ساخت در برلین مورد انتقاد کارشناسان حفاظت از 
محیط زیست و منتقدان معماری به دلیل شرایط 
زیرا  است،  گرفته  قرار  آن  زیستی  محیط  ضعیف 
بحران انرژی بررسی کارآمدی ساختمان های جدید 
را تشدید می کند. به گزارش »پیام ما« و به نقل از 
معماران  توسط  که  بیستم«  »قرن  موزه  گاردین، 
ستاره سوئیسی هرتزوگ و دی مورون طراحی شده 
است، قرار است با موزه های »موما« در نیویورک و 
»تیت مدرن« لندن رقابت کند. اما ساخت این موزه 
چالش ها و انتقادهایی را به همراه داشته است. زمانی 

که طرح های این موزه برای اولین بار در معرض دید 
عموم قرار گرفت، به عنوان یک »ساختمان آینده« 
با این حال، در ماه های  مورد استقبال قرار گرفت. 
اخیر انتقادات فزاینده ای نسبت به مصالح ساختمانی 
اصلی آن، بتن )یکی از مهمترین عوامل انتشار دی 
اکسید کربن( و ساختار داخلی باز و شفاف آن وجود 
داشته است که به یک سیستم تهویه بسیار پیچیده 

برای حفظ دما و رطوبت نیاز دارد.
استفان سایمون، متخصص برجسته در علم حفاظت 
را  موزه  این  زیستی«،  محیط  »موزه های  حامی  و 
رابطه  در  »کابوسی ساختاری«  هوا«،  و  آب  »قاتل 

با هزینه های نگهداری و جاری و »گامی بزرگ در 
جهت اشتباه« نامیده است که با اختالف قابل توجهی 
در دستیابی به اهداف بی طرفی آب و هوای اتحادیه 
اروپا شکست خواهد خورد. او تخمین می زند که این 
موزه چندین برابر انرژی کمتری نسبت به بسیاری از 
موزه های قدیمی در برلین خواهد داشت و از 450 
استفاده  مربع  متر  هر  در  انرژی  ساعت  کیلووات 
می کند )تقریبًا چهار برابر مقدار مورد نیاز موزه برجسته 
آلتس که در سال 1830 برای نگهداری آثار باستانی 

کالسیک ساخته شد.(
هزینه تخمینی این ساختمان نیز بحث برانگیز بوده. 
هزینه ای که از 179 میلیون یورو )155 میلیون پوند( 
به 450 میلیون یورو تبدیل شده و این یعنی دو برابر. 
اداره حسابرسی فدرال نیز این پروژه را »گران قیمت  
و غیر محیط زیستی« اعالم کرده و خواستار طراحی 
پایدارتر شده است. نیکوالس برنائو، منتقد برجسته 
و  اکولوژیکی  نظر  از  را  ساختمان  این  معماری، 
اقتصادی یک فاجعه خواند. »از نظر محیط زیستی، 
همه چیز فراتر از یک فاجعه مطلق است. فاجعه به 
این دلیل که کاماًل هوا در ساختمان قابل نفوذ است 
و منجر به جریان های بسیار بزرگی از هوا می شود که 
بسته به تابستان یا زمستان باید سرد یا گرم شوند.« 
او همچنین گفت که هزینه های تهویه شامل گرمایش 

یا خنک کننده هوا »بسیار زیاد« خواهد بود.«
مورد  در  پروژه،  این  معماران  مورون،  و  هرتزوگ 
به  ژاک هرتزوگ  تنها  نکرده اند.  موزه صحبتی  این 
»اتاق های عظیم موزه« و چالش های فنی که با خود 
به همراه دارند، اشاره کرده است که بر هزینه ها افزوده 
است. معماران استدالل کرده اند که نمای ساختمان 
مستقیم  نور  برابر  در  هنری  آثار  از  محافظت  برای 

است. خورشید طراحی شده 

دبیر بیست و هفتمین و بیست و هشتمین دوره جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، با تشریح بخشی از 
مشکالت دوره پیشین این جشنواره در همدان، از احتمال 
تغییر مکان برگزاری این رویداد هنری خبر داد. به گزارش 
ایسنا، امیر مشهدی عباس با اشاره به حساسیت های 
بستر  فراهم شدن  لزوم  از  این جشنواره  برگزاری  ویژه 
برگزاری دوره جدید  برای  مناسب سخت افزاری و فنی 
این رویداد هنری گفت و تغییر و تحوالت مدیریتی در 
همدان را لطمه بزرگی در روند برگزاری جشنواره بیست 
و هفتم دانست. این کارگردان در ارزیابی نقاط قوت و 

ضعف بیست و هفتمین جشنواره کودک و نوجوان که از 
31 خرداد تا 6 تیر امسال در همدان برگزار شد، توضیح 
داد: »بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان، جشنواره سختی بود چراکه زمان برگزاری آن 
را در  بی نظیری  آثار  و  تغییر کرد  به دلیل کرونا  بار  دو 
در  امسال  درحالیکه  دادیم.  دست  از  بین الملل  بخش 
بخش بین الملل می توانست خیلی متفاوت تر از سال های 
گذشته باشد.« او ادامه داد: »از دیگر سختی های برگزاری 
جشنواره، حجم باالی آثار متقاضی برای شرکت در این 
دوره بود. گروه های زیادی پس از دو سال وقفه ایجادشده 

بر اثر کرونا با اعالم تاریخ برگزاری این رویداد از سوی 
دبیرخانه، آثارشان را آماده کرده بودند و کارگردان ها با تغییر 
زمان برگزاری، مجبور بودند گروه را چند ماه برای حضور در 
جشنواره سرپا نگه دارند که این موضوع کار را برای دبیرخانه 
و گروه های اجرایی سخت تر کرده بود.« دبیر بیست و 
هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان توضیح 
داد: »تصمیماتی درباره جشنواره کودک و نوجوان گرفته 
شده است که به نظر من برخی از آن ها تصمیمات درستی 
نیست. شاید در گذشته تصمیمات درست و معقولی بوده 
اما در حال حاضر این طور نیست. توافق نامه های قبل نیاز 
به تجدیدنظر و اصالح دارد چراکه کارهایی انجام شده 
است که شاید برای سال بعد نباید انجام شود.« او ادامه 
داد: »بهترین تماشاگران ما در طول سال های جشنواره، 
مردم پرشور و عالقه مند شهر همدان بوده و هستند اما 
بودجه و  از جمله مدیریت،  به هر علتی  وقتی شهری 
امکانات نمی تواند به خوبی عمل کند، نباید برگزاری یک 
جشنواره بین المللی را بر عهده بگیرد.« این هنرمند افزود: 
»ستاد جشنواره در همدان شبانه روز کار کردند و به عنوان 
از تک تک آن ها سپاسگزارم ولی یک  این رویداد  دبیر 
جشنواره بین المللی استانداردهای خودش را الزم دارد و به 
نظر من این اشتباه است که ما جشنواره ای را برای چندین 
سال به استانی واگذار کنیم که ممکن است اکنون، شرایط 
برگزاری آن را داشته باشد و در سال های بعد از امکانات 
و  کودک  تئاتر  درحالیکه جشنواره  نباشد.  برخوردار  الزم 
نوجوان، جشنواره ای بین المللی با رنکینگ بسیار باالست و 

حساسیت های ویژه خودش را دارد.«

انتقادها از یک موزه در حال ساخت در برلین افزایش یافت

 موزه یا قاتل آب و هوا؟
عده ای از منتقدان خواستار توقف ساخت موزه »قرن بیستم« 

تا زمان حل مسائل مربوط به بهره وری انرژی شده اند

؟؟؟؟


