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رهبر انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر عراق:

برای حفاظت از عراق
سینه سپر می کنیم

رهبر انقالب اسالمی عصر روز سه شنبه در دیدار آقای محمد شیاع السودانی 
نخست وزیر عراق تأکید کردند: پیشرفت عراق و رسیدن به جایگاه واال و واقعی 
خود به نفع جمهوری اسالمی است و ما معتقدیم جنابعالی، شخصی هستید 
که توانایی پیشبرد امور و ارتباطات عراق و رساندن این کشور به جایگاه مستقل 

و شایسته تمدن و تاریخ آن را دارید.

با وجود اجرایی شدن قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری هنوز 
کیفیت اجرای آن نامشخص است 

کاِر نقد 
دستمزِد علی الحساب

پرستار  ۱۰۰هزار  به  ایران دست کم  در  نظام سالمت 
۲۵۰هزار  است که  حالی  در  این  و  دارد  نیاز  جدید 
بازنشته اند  یا  کار  مشغول  اینک  که  پرستاری 
سال های سختی به ویژه در روزهای کرونایی سپری 
سر  پشت  حالی  در  را  وضعیت  این  اما  کرده اند. 
گذاشته اند که به سبب نداشتن رفاه و امنیت شغلی 
چمدان های خود را برای مهاجرت می بندند. اینک در 
مناسبت تقویمی روز پرستار آنها بیش از هر زمان 
دیگری می گویند از درمان مقطعی دردهای صنفی 

اشان خسته شده اند. 

الیحه الحاق ایران
به معاهده پاریس

بازبینی می شود
معاون حقوقی رئیس جمهور از بازبینی الیحه الحاق 
و  داد  خبر  پاریس  هوایی  و  آب  معاهده  در  ایران 
گفت: این الیحه به منظور تعیین و تکلیف در حال 
نظرات کارشناسی  تاکنون  است که  دقیق  بازبینی 
دستگاه ها را احصا کردیم و منتظر نظر نهایی مراجع 
درباره  محمد  ایرنا،  به گزارش  تصمیم گیر هستیم. 
معاهده  در  ایران  الیحه عضویت  استرداد  آیا  اینکه 
این  کار  دستور  در  پاریس  هوایی  و  آب  تغییرات 
معاونت قرار دارد؟ گفت: این موضوع در زمانی که در 
مجلس حضور داشتم به تصویب رسیده بود، اما از 

سوی شورای نگهبان اشکال گرفته شد.

واریز یک تا یک و نیم درصد قیمت 
تمام شده خودروی نو، به محل 

مناقشه میان محیط زیست و وزارت 
صمت بدل شده است

چانه زنی محیط زیست 
و صنعت بر سر 

خودروهای اسقاطی

تغییر نظر مجلس درباره معترضان؟
نمایندگان مجلس مدتی پس از درخواست محاکمه معترضان، از رئیس قوه قضاییه بابت آزادی شماری از آنها قدردانی کردند

| دبیر فدراسیون صنعت آب |

| علیرضا شریعت |

 تهران نه آب دارد
نه خاک و نه هوا

موجود  ذخایر  وضعیت  به  اخبارمربوط 
بسیار   پایتخت  پنج گانه   سدهای 
اینکه  نگران کننده تر  و  است   نگران کننده 
آب  بخش  متولی  عنوان  به  نیرو  وزارت 
مخاطرات  به  توجه  بدون  کماکان  کشور 
اصطالح  به  نیت  با  و  معضل  این  سنگین 
امیدبخشی به مردم ، فقط می خواهد فاجعه 
را به یک مشکل کوچک و گذرا تقلیل دهد . 
و  تهران  سدهای  موجودی  ارقام  و  آمار 
کاهش ۲۵ درصدی حجم مخازن نسبت به 
پارسال، سبقت آمار خروجی سدها نسبت 
به ورودی به مخازن سدها به دلیل کاهش 
زمستانی کم  پیش بینی  و  بارش ها  میزان 
زنگ  هواشناسی  سازمان  توسط  بارش 
خطر را مدت هاست به صدا درآورده است. 
حال آنکه هیچ گوش شنوایی برای مواجهه 

 »پیام ما« از مرگ یک کودک سه ساله در »هوتک« 
 روستای »سیدبار جدگال« سیستان و بلوچستان گزارش می دهد 
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۵ادامه در صفحۀ

بُحران کم آبی را جدی بگیریم

فراخوان ارزیابی کیفی 
مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

۱- شماره و موضوع مناقصه: فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره ۴۰۱8۰۲7۴ ) بهسازی 
فراخوان  شماره  با   ) نژاد  هاشمی  شهید  پاالیش گاز  شرکت  مهاجر  شهید  شهرک  رو  پیاده 

)ستاد(. دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در   ۲۰۰۱۰۹۲۱۳۴۰۰۰۱۱۶
۲- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوی–كيلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/سرخس-شركت 

پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد.
۳- شرايط مناقصه گر: كليه شركت های دارای حداقل پايه ۵ )پنج( در رشته  ابنیه و ساختمان 
از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور كه در ارزيابی كيفی مرتبط، امتياز الزم را وفق معيارهای 

اعالم شده كسب نمايند.
۴- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱7 ، متقاضیان 
آدرس  به  ستاد(  دولت)سامانه  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  می توانند 
https://www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی  کیفی را دریافت و در مناقصه 
شرکت نمایند، الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله ارزیابی کیفی )از 
دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل 
الکترونیکی دولت )سامانه  مناقصه( و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات 

ستاد( انجام خواهد شد، بدیهی است اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 
کیفی به مناقصه گران تایید شده از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد.

متقاضيان بعد از دريافت استعالم ارزيابی می بايست حداكثر تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ 
استعالم ارزيابی تكميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه مذکور بارگذاری و ارسال 

نمایند.
۵ – برآورد مناقصه:  مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ لاير )سی میلیارد ریال(.

۶- زمان گشايش پاكت ها: پاكت های مناقصه راس ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ در حضور 
پيشنهاد دهندگان و با حداقل ۵ پيشنهاد قيمت در آدرس مشهد، خيابان آبكوه، نبش آبكوه 
7 )دانشسرای شمالی( ، شماره ۲۵۵، شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد اتاق کنفرانس 
گشايش خواهد يافت. الزم به ذكر است تاريخ اعالم شده در خصوص گشايش پيشنهادهای 
قیمت قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابی کیفی امكان تغيير تاریخ وجود خواهد داشت.

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

شناسه آگهی : ۱۴۱78۰۵- م الف : -۱

رشكت ملی گاز اریان
)S.G.P.C( رشكت اپالیش گاز شهید اهشمی ژناد

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد پروژه اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر  )محدوده جاده شماره یک(  را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکاری ذی صالح دارای رتبه ۵ رسته تجهیزات و تاسیسات و  یا  زیر شاخه های  انرژی )نیرو( به انضمام دارا  بودن سابقه کار مرتبط واگذار 

نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ ۰8 /۰۹ /۱۴۰۱ به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند. 

۱- آخرین زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات :ساعت ۱۳:۳۰  مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۲- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.  

۳- سپرده شركت در مناقصه: ۱۳،۹۶۹،۴۱7،۳۲۳ ریال 
۴- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.  

۵- تاریخ بازدید از پروژه:۱۲ /۰۹ / ۱۴۰۱ 
۶- کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

7- محل تحویل اسناد ،پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، 
شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵)شرکت 

توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (
8- تلفن جهت هر نوع هماهنگی :۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل( 

مديريت امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی 
 اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر 

)محدوده جاده شماره یک( 

فرارسیدن سالروز تولد حضرت زینب )س( و روز پرستار را تبریک می  گوییم



|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲44۶   | چهارشنبه ۹ آذر 1401  | 2

سه شنبه  روز  عصر  اسالمی  انقالب  رهبر 
السودانی  شیاع  محمد  آقای  دیدار  در 
نخست وزیر عراق تأکید کردند: پیشرفت 
واقعی  و  واال  جایگاه  به  رسیدن  و  عراق 
خود به نفع جمهوری اسالمی است و ما 
معتقدیم جنابعالی، شخصی هستید که 
و  عراق  ارتباطات  و  امور  پیشبرد  توانایی 
و  مستقل  جایگاه  به  این کشور  رساندن 
دارید.  را  آن  تاریخ  و  تمدن  شایسته 
دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
آیت هللا  حضرت  رهبری،  معظم  مقام 
خامنه ای در ابتدای این دیدار، با تبریک 
عنوان  به  السودانی  شیاع  آقای  انتخاب 
و  را فردی مؤمن  نخست وزیر عراق، وی 
رأس  در  او  قرارگرفتن  خواندند که  توانا 
دولت عراق مایه خرسندی است. ایشان، 
عراق را برترین کشور عربی منطقه از لحاظ 
انسانی و همچنین  ثروت های طبیعی و 
تمدنی  و  تاریخی  و  فرهنگی  پیشینه 
وجود  با  متأسفانه  گفتند:  و  دانستند 
نتوانسته  هنوز  عراق  پیشینه ای،  چنین 
قرار  خود  واقعی  و  واال  جایگاه  در  است 
با حضور جنابعالی،  امید می رود  و  گیرد 

واقعی خود  و جایگاه  پیشرفت  به  عراق 
یابد. دست 

رهبر انقالب یکی از ضرورت های اساسی 
را،  خود  واقعی  جایگاه  به  عراق  رسیدن 
داخل  مجموعه های  وحدت  و  انسجام 
از  عراق برشمردند و افزودند: یکی دیگر 
الزامات این پیشرفت، استفاده حداکثری 
از نیروهای جوان و ُپر انگیزه عراق است. 
ایشان خاطر نشان کردند: البته پیشرفت 
عراق دشمنانی دارد که شاید در ظاهر هم 
همچون  دولتی  اما  نکنند  دشمنی  اظهار 
دولت شما را قبول ندارند و باید با تکیه 
بر مردم و نیروهای پرانگیزه و جوان که 
امتحان خود را در مقابله با خطر عظیم و 
ُمهلک داعش پس دادند، در مقابل اراده 
دشمن، محکم بایستید. حضرت آیت هللا 
عرصه های  در  عراق  پیشرفت  خامنه ای 
اقتصادی، خدماتی و حتی فضای مجازی 
و ارائه یک چهره موّجه از دولت به مردم 
عراق را منوط به استفاده از ظرفیت عظیم 
واقعی  لشکر  عنوان  به  عراقی  جوانان 
دولت  گفتند:  و  دانستند  دولت  حامی 
جدید عراق می تواند با چنین پشتوانه ای و 

با استفاده از منابع و امکانات خوب مالی 
که در این کشور وجود دارد، در عرصه های 
مختلف به ویژه خدمات رسانی به مردم، 
اشاره  با  ایشان  ایجاد کند.  جدی  تحول 
بر  مبنی  عراق  نخست وزیر  سخنان  به 
اینکه طبق قانون اساسی به هیچ طرفی 
برهم  برای  از خاک عراق  استفاده  اجازه 
دهیم، گفتند:  نمی  را  ایران  امنیت  زدن 
برخی  در  اتفاق  این  اکنون  متأسفانه 
راه حل  تنها  و  روی می دهد  عراق  مناطق 
آن این است که دولت مرکزی عراق اقتدار 
خود را به آن مناطق نیز گسترش دهد.

البته  تأکید کردند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
دیدگاه ما درباره امنیت عراق این است که 
اگر هر طرفی قصد بر هم زدن امنیت عراق 
را داشته باشد، ما سینه خود را در مقابل 
او و برای حفاظت از عراق سپر خواهیم 
کرد. حضرت آیت هللا خامنه ای با تأکید بر 
است،  ایران  امنیت  عراق،  »امنیت  اینکه 
امنیت  در  نیز  ایران  امنیت  همچنانکه 
عراق تأثیرگذار است«، به مذاکرات امروز 
نخست وزیر عراق در تهران اشاره کردند و 
مذاکرات  هم  قبل  دوره های  در  افزودند: 

اما کمتر  انجام شد  تفاهم های خوبی  و 
باید  بنابراین  رسیدند.  عمل  مرحله  به 
بخش  در  به ویژه  تفاهم ها  همه  مورد  در 
کاال  مبادالت  و  اقتصادی  همکاری های 
و ارتباطات ریلی به سمت عمل و اقدام 
برخی  به  اشاره  با  ایشان  برویم.  پیش 
و  تفاهم ها  نرفتن  پیش  برای  اراده ها 
همکاری ها میان ایران و عراق گفتند: باید 
با عمل و اقدام بر این اراده ها غلبه کرد.
رئیسی  ابراهیم  که  دیدار  این  در 
داشت،  حضور  نیز  ایران  جمهور  رئیس 
عراق  نخست وزیر  السودانی  شیاع  آقای 
به روابط راهبردی و تاریخی ایران و عراق 
اشاره کرد و گفت: نمونه بارز کنار هم بودن 
که  بود  داعش  با  جنگ  عراق،  و  ایران 
در یک سنگر،  عراقی ها  و  ایرانیان  خون 
در هم آمیخته شد. نخست وزیر عراق با 
گرامیداشت یاد شهیدان سردار سلیمانی 
شهید  دو  این  المهندس،  ابومهدی  و 

بزرگوار را نمونه دیگری از کنار هم بودن دو 
ملت ایران و عراق دانست. آقای السودانی 
با اشاره به عزم و اراده دولت جدید عراق 
برای اجرایی کردن توافق ها میان دو کشور 
مختلف  زمینه های  در  روابط  و گسترش 
به ویژه در حوزه اقتصادی، گفت: امنیت 
ایران و عراق از یکدیگر جدا نیست و ما 
طبق قانون اساسی به هیچ طرفی اجازه 
برای  عراق  خاک  از  که  داد  نخواهیم 

استفاده کند. امنیت  کردن  خدشه دار 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر عراق:

برای حفاظت از عراق سینه سپر می کنیم
رهبر انقالب: دولت مرکزی عراق اقتدارش را در همه مناطق گسترش دهد

انتصاب رئیس دادگاه 
عالی و دادستان 
انتظامی قضات

انتظامی  دادستان  و  عالی  دادگاه  رئیس 
قضات با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب 
رئیس  به گزارش خبرگزاری میزان،  شدند. 
حجت االسالم  احکامی  طی  قضائیه  قوه 
به  را  آزاد  موحدی  محمد  المسلمین  و 
دادگاه  رئیس  و  اول  شعبه  رئیس  عنوان 
و  حجت االسالم  و  قضات  انتظامی  عالی 
شعبه  رئیس  قدیانی،  جعفر   المسلمین 
۱۵ دیوان عالی کشور را به عنوان دادستان 
با  همچنین  منصوب کرد.  قضات  انتظامی 
محسنی  المسلمین  و  حجت االسالم  حکم 
اژه ای، حجت االسالم و المسلمین حسینعلی 
نیری رئیس پیشین دادگاه عالی انتظامی 
قوه  رئیس  عالی  مشاور  عنوان  به  قضات 

شد. منصوب  قضائیه 

۳۴۰ زندانی واجد شرایط
آزاد شدند

رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی ۳۴۰ نفر 
ریاست  دستور  عملیاتی سازی  به منظور  زندانیان  از 
قوه قضاییه مبنی بر بهره مندی زندانیان واجد شرایط 
از ارفاقات قانونی خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل 
القاصی رئیس کل دادگستری  از قوه قضاییه، علی 
به  توجه  با  بیان کرد:  زمینه  در همین  تهران  استان 
به منظور  قضاییه  قوه  رئیس  تدبیر  و  عنایت  حسن 
جهت  در  الزم  اقدامات  کیفری،  جمعیت  کاهش 
احصاء زندانیان واجد شرایط انجام شد. او با اشاره 
قضایا  جریان  در  که  اشخاصی  از  برخی  اینکه  به 
میان  در  نیز  بودند  شده  بازداشت  اخیر  اتفاقات  و 
نهایت  در  عنوان کرد:  دارند،  قرار  آزاد شده  زندانیان 
اتخاذ  با  زندانیان  از  نفر   ۳۴۰ اخیر،  روزهای  طی 
تدابیر قانونی از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده 
و  نگاه  اینکه  بر  تاکید  با  القاصی  بازگشتند.  خود 
و  خشن  جرایم  به  نسبت  قضایی  دستگاه  رویکرد 
اغماض  بدون  و  قاطع  شهروندان،  امنیت  مخل 
به  توجه  با  موضوع،  این  کنار  در  بود، گفت:  خواهد 
سیاست های دستگاه قضایی، رافت اسالمی همواره 

می گیرد. قرار  توجه  مورد  زندانیان  با  مواجهه  در  بررسی مشکالت اجرای 
طرح دارویاری و کمبود 

دارو در کمیسیون
اصل نود

مجلس  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
مشکالت  بررسی  از  اسالمی  شورای 
در  دارو  و کمبود  دارویاری  طرح  اجرای 
جلسه این کمیسیون خبر داد. به گزارش 
خضریان  علی  ملت،  خانه  خبرگزاری 
نود  اصل  کمیسیون  جلسه  توضیح  در 
طرح  اجرای  مشکالت  درباره  مجلس 
نود  اصل  کمیسیون  گفت:  دارویاری، 
بهداشت  وزیر  معاون  حضور  با  جلسه ای 
معاون  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس  و 
بانک  معاون  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
و  کار  تعاون،  وزارت  معاون  مرکزی، 
بیمه  سازمان  مدیرعامل  اجتماعی،  رفاه 
سالمت، معاون سازمان تامین اجتماعی، 
هالل  پزشکی  تدارکات  سازمان  رئیس 
شرکت های  مسئوالن  از  تعدادی  و  احمر 
اجرایی  مشکالت  درخصوص  دارو  تولید 
طرح دارویاری تشکیل داد. در این جلسه 
مشکالت اجرای طرح دارویار و کمبود دارو 
بررسی شد. او یادآور شد: کمیسیون اصل 
نود کمبود دارو را از قبل پیش بینی می کرد 
بهداشت  وزارت  به  را  الزم  هشدارهای  و 
عمده  بود.  داده  دارو  و  غذا  سازمان  و 
ناهماهنگی جدی در  مسائل نشان دهنده 
اجرای این طرح است که منجر به فضای 
نامناسب در کشور شده و با کاهش عرضه 
کشور  در  دارویی  اقالم  از  برخی  تولید  و 
بررسی  ضمن  شده ایم؛ کمیسیون  مواجه 
تالش  امور  اصالح  جهت  ناهماهنگی ها 
دارد تا بتواند به اجرای طرح سرعت داده 
مواجه  مشکل  با  مردم کمتر  آینده  در  و 
شده و بتوانند نیاز دارویی خود را تامین 
مشکالت  به  اشاره  با  خضریان  کنند. 
ترخیص مواد اولیه تولید دارو در گمرک، 
کمیسیون  در  مشکالت  و  موانع  گفت: 
بحث  یک  جلسه  این  در  شد.  شناسایی 
مربوط به مشکالتی بود که تا امروز وجود 
اقداماتی  به  و بخش دوم مربوط  داشته 
باید  دارویاری  طرح  اجرای  برای  بود که 
انجام گیرد. او اضافه کرد: در نهایت مقرر 
شد بانک مرکزی تمام ارزهایی که جهت 
با  را  داده  اختصاص  طرح  این  اجرای 
سازمان  و  اعالم کند  میزان  و  تاریخ  ذکر 
را  مرکزی  بانک  این گزارش  دارو  و  غذا 
شد  قرار  همچنین  کند.  تایید  و  بررسی 
که  پیش بینی هایی  دارو  و  غذا  سازمان 
خود  اقدامات  و  دارو کرده  درباره کمبود 
اعالم کرده  به کمیسیون  زمینه  این  در  را 
دستگاه های  با  هم که  نامه نگاری هایی  و 
خضریان  کند.  ارائه  را  داشته  مختلف 
گفت: مقرر شد بیمه های خدمات درمانی 
الکترونیک  نسخه  خصوص  در  گزارشی 
کمیسیون  به  طرح  این  اشکاالتی  و 
باید  هم  بودجه  و  برنامه  سازمان  بدهد. 
دارویاری  طرح  در  پرداختی که  مجموعه 
را  سراپایی کرده  و  بستری  حوزه  از  اعم 
وزارت  همچنین  اعالم کند.  به کمیسیون 
زمان بندی  برنامه  شد  مکلف  بهداشت 
بازگشت مابه التفاوت افزایش قیمت آن 
دسته از داروهایی که مواد اولیه آن با ارز 
جدید  نرخ های  با  و  شده  تهیه  ترجیحی 
به فروش رسیده را تا پایان سال جاری 

کند. اعالم  به کمیسیون 

کمیته ای برای بررسی حادثه 
۲۵ آبان در سمیرم

تشکیل شود
نماینده سمیرم در مجلس شورای اسالمی خواستار 
در  آبان   ۲۵ حادثه  بررسی  برای  تشکیل کمیته ای 
حداکثر  با  دادستان کشور  و گفت که  شد  سمیرم 
تعیین  را  بازداشت شدگان  وضعیت  اسالمی  رأفت 
در  سلیمی  اصغر  ایسنا،  گزارش  به  کند.  تکلیف 
جریان نشست علنی روز گذشته مجلس در تذکری 
جریان  در  و  آبان   ۲۵ در  نفر  سه  متاسفانه  گفت: 
ناآرامی های شهر سمیرم جان خود را از دست دادند 
که طبق اعالم دادستان استان اصفهان، این سه نفر 
افزود:  او  نشدند.  امنیتی کشته  نیروهای  سوی  از 
قضائیه  قوه  مسئوالن  و  اطالعات  و  وزرای کشور  از 
می خواهم هر چه سریعتر با تشکیل کمیته ای اجازه 
ندهند که حقی ضایع شود. همچنین دادستان کشور 
با حداکثر رأفت اسالمی  بازداشت شدگان را  تکلیف 
ادامه گفت:  در  مجلس  نماینده  این  مشخص کند. 
برخی شایعه پراکنی کرده، دروغ گفتند و تهمت زدند 
که نمایندگان در بیانیه ای خواستار اعدام معترضین 
نکرده  امضا  چیزی  چنین  نماینده ای  هیچ  شدند؛ 
نماینده،  همچنین گفته اند که  داد:  ادامه  او  است. 
یگان ویژه به شهر فرستاده است؛ در هیچ جای دنیا 
امنیتی  مسائل  در  نماینده  نیست که  قانونی  چنین 
و نظامی دخالت کند؛ چرا بی عدالتی و نفرت پراکنی 
مقابل  در  و  داده  قرار  مدنظر  را  باید خدا  می کنید؟ 
وجدان خود جوابگو باشید. سلیمی در پایان تاکید 
برخورد  معترضین  با  که  گفته ایم  همیشه  ما  کرد: 
قانونی شود و فضا و مکان در اختیار معترضین قرار 

داده شده و حرف آنها شنیده شود.

مسئوالن امنیتی و قضایی 
عامالن حادثه ایذه

را دستگیر کنند
که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  در  ایذه  نماینده 
مسئوالن امنیتی و قضایی در اسرع وقت نسبت به 
ایذه  آبان   ۲۵ حادثه  عامالن  مجازات  و  دستگیری 
در  ایزدپناه  عبدهللا  ایسنا،  گزارش  به  کنند.   اقدام 
تذکری گفت:  در  روز گذشته مجلس  علنی  نشست 
نگران کننده ای  و  تلخ  اتفاق  ایذه  در  آبان  حادثه ۲۵ 
بود که در پی آن ۷ نفر به شهادت رسیده و تعدادی 
و  شهدا  خانواده  به  تسلیت  با  او  شدند.  مجروح 
مسئوالن  افزود:  مجروحین  برای  سالمتی  آرزوی 
امنیتی و قضایی در اسرع وقت نسبت به دستگیری 
دشمن  کنند؛  حادثه  اقدام  این  عامالن  مجازات  و 
رسید.  نخواهد  جایی  به  و  است  قوی  ایران  بداند 
از  هیئتی  اعزام  خواستار  مجلس  در  ایذه  نماینده 
مجلس و دولت برای حل مشکالت ایذه و باغملک 

شد. اشتغال  موضوع  در  خصوص  به 

پرویز برومند با وثیقه آزاد شد
قرار  با  تهران  دادستان  دستور  با  برومند  پرویز 
قضاییه  قوه  ایسنا،  گزارش  به  شد.  آزاد  وثیقه 
و  باقری  کریم  عابدزاده،  »احمدرضا  کرد:  اعالم 
علی فتح هللا زاده با حضور در دفتر دادستان تهران 
اسبق  دروازه بان  برومند  پرویز  پرونده  پیگیری  در 
بررسی  و  قانونی  مساعدت  خواهان  استقالل  تیم 
ضمن  تهران  دادستان  و  شدند  پرونده  این  مجدد 
قانونی،  تاسیسات  بررسی  و  پرونده  ابعاد  توضیح 
قرار بازداشت برومند را تبدیل و دستور آزادی او را 
با قرار وثیقه صادر کرد. پرویز برومند چندی پیش 
که در اغتشاشات یکی از خیابان های تهران حضور 

بود.  شده  بازداشت  داشت، 

رهبر انقالب، عراق را برترین 
کشور عربی منطقه از لحاظ 
ثروت های طبیعی و انسانی 
و همچنین پیشینه فرهنگی 
و تاریخی و تمدنی دانستند و 
گفتند: متأسفانه با وجود چنین 
پیشینه ای، عراق هنوز نتوانسته 
است در جایگاه واال و واقعی 
خود قرار گیرد و امید می رود 
با حضور جنابعالی، عراق به 
پیشرفت و جایگاه واقعی خود 
دست یابد

رهبر انقالب با تأکید بر اینکه 
»امنیت عراق، امنیت ایران است، 

همچنانکه امنیت ایران نیز در 
امنیت عراق تأثیرگذار است«، به 

مذاکرات امروز نخست وزیر عراق 
در تهران اشاره کردند و افزودند: 
در دوره های قبل هم مذاکرات 
و تفاهم های خوبی انجام شد 

اما کمتر به مرحله عمل رسیدند 
بنابراین باید در مورد همه تفاهم ها 

به ویژه در بخش همکاری های 
اقتصادی و مبادالت کاال و 

ارتباطات ریلی به سمت عمل و 
اقدام پیش برویم. ایشان با اشاره 
به برخی اراده ها برای پیش نرفتن 
تفاهم ها و همکاری ها میان ایران 

و عراق گفتند: باید با عمل و اقدام 
بر این اراده ها غلبه کرد.

نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس در 
توضیحاتی که در خصوص این 
نشست غیرعلنی مجلس که با 
حضور مسئوالن ارشد قضایی 
برگزار شد، گفت: در نشست 
مشترک مجلس با قوه قضاییه 
نمایندگان بر تسریع و دقت 
در برخورد با افرادی که مرتکب 
قتل و جراحت در اعتراضات 
شده اند تاکید و از قوه قضاییه 
بابت آزادی بخش قابل توجهی 
از کسانی که در اعتراضات 
شرکت کردند، قدردانی کردند

رهبر انقالب در دیدار نخست وزیر عراق و هیئت همراه تاکید کردند که با تکیه بر مردم و نیروهای جوان و پر انگیزه در مقابل 
دشمنان پیشرفت عراق بایستید

گزرش ۲
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نمایندگان مجلس مدتی پس از درخواست محاکمه معترضان، از رئیس قوه قضاییه بابت آزادی شماری 

از آنها قدردانی کردند

تغییر نظر مجلس درباره معترضان؟
سخنگوی هیات رئیسه مجلس »دغدغه نمایندگان« در برخورد با بازداشت شدگان اعتراضات را تفکیک 

میان معترضان و اغتشاشگران خواند
نشست  یک  در  مجلس  نمایندگان 
غیرعلنی با رئیس و مسئوالن قضایی از 
این دستگاه به دلیل آن چه آزادی شماری 
ماه های  اعتراضات  بازداشت شدگان  از 
این در  گذشته عنوان شد، تقدیر کردند. 
حالی بود که ۲۲۷ نفر از همین نمایندگان 
کمتر از یک ماه پیش در نامه ای خطاب 
برخورد  خواستار  قضاییه،  قوه  رئیس  به 
محاکمه  و  قصاص  و  سریع تر  هرچه 
بازداشت شدگان اعتراضات به اتهام محاربه 

بودند. شده 
نماینده   ۲۲۷ روزی که  از  ماه  یک  هنوز 
مجلس در نامه ای خطاب به رئیس قوه 
معترضان  »قصاص«  خواستار  قضاییه، 
شدند، نگذشته و در این بازه زمانی کمتر 
از یک ماه، نه مجلس و نمایندگانی جدید 
به جز  اعتراضاتی  نه  آمده اند،  کار  روی 
آن چه از بیش از دو ماه پیش آغاز شده 
نمایندگان مجلس  است.  در جریان  بود، 
قدردانی  قضاییه  قوه  رئیس  از  دیروز 
از  مجلس  نمایندگان  قدردانی  کردند. 
اژه ای که دیروز به عنوان یکی از مهمترین 
اقدامات نمایندگان در جریان یک نشست 
غیرعلنی انجام گرفت، نه به خاطر محاکمه 
و  قصاص  و  محاربه  به اتهام  معترضان 
این  به  بلکه  بازداشت شدگان،  این  اعدام 
دلیل انجام شد که رئیس دستگاه قضایی 
در چند روز گذشته، دستور آزادی شماری 
از معترضان بازداشت شده را صادر کرده 
است. ۲۲۷ نماینده که ۱۵ آبان ماه پس از 
امضای بیانیه، با افتخار از اقدامشان دفاع 
می کردند، تغییر موضع داده اند. آنها در این 
عمومی  افکار  فشار  تحت  به شدت  مدت 
در  باید  دریافته اند  آنها  که  گویی  بودند. 
صندلی   ۱۴۰۲ اسفندماه  انتخابات  از  گذر 
همین  دارند.  نگه  محفوظ  را  نمایندگی 
نمایندگانی  شد  باعث  احتمااًل  هم  عامل 
 ۱۵ آن چه  از  متفاوت  رفتاری  اینچنین 
آن  بگیرند.  پیش  دادند،  بروز  آبان ماه 

هم در حالی که در این فاصله بجز افکار 
سیاسی  چهره های  از  بسیاری  عمومی، 
نماینده   ۲۲۷ بیانیه  نقد  در  نیز  مدنی  و 
اعالم  موضع کردند. چنان که عباس عبدی، 
روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اصالح طلب 
که رفتار نمایندگانی را که به باور او »خواهان 
»غیرمنتظره«  شدند«،  معترضان  اعدام 
نمی دانست، در این رابطه نوشت: »نماینده 
استصوابی با رای بسیار پایین، چرا نباید 
خواهان اعدام افراد مزاحم نمایندگی خود 
شود؟ اگر چنین درخواستی نکند، خالف 
وظیفه عمل کرده و عجیب و غیرمنتظره 
است.« دامنه انتقادها همچنین تا جایی 
گسترده شد که حتی مولوی عبدالحمید 
نیز در نماز جمعه هفته بعد زاهدان نامه 
مایه  را  یازدهم  مجلس  نماینده   ٢٢٧
تاسف خواند و این پرسش را پیش کشید 
که »آیا پارلمان های دیگر در دنیا این کار را 

می کنند که شما کردید؟«
روز  یکباره  به  البته  مجلس  نمایندگان 
این  در  و  ندادند  موضع  تغییر  گذشته 
با  همزمان  ماه،  یک  از  زمانی کمتر  بازه 
در  زمزمه هایی  کم کم  انتقادها،  افزایش 
اظهارنظرهایی مطبوعاتی یا در صحن علنی 
مجلس و همچنین از طریق اطالع رسانی 
خود،  به  نزدیک  خبرنگاران  برخی  به 
امضای این نامه را تکذیب کرده و گفتند 
محتوایی  چنین  با  را  نامه ای  چنین  که 

نکرده اند. نیز  امضا  و  ندیده  
عجیب تر  هم  این  از  اما  ماجرا  ادامه 
و  تسنیم  خبرگزاری  ابتدا  زمانی که  بود. 
خبرگزاری خانه ملت و در ادامه دیگر منابع 
خبری و رسانه ای اعالم کردند که »نامه ای 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس 
به  خطاب  نامه  این  در  شده که  منتشر 
تا  شده  خواسته  قضاییه  قوه  ریاست 
در  معاند  و  دستگیرشده  افراد  پرونده 
زمره پرونده های محاربه دسته بندی شود 

و  جعلی  اساس  از  نامه  این  ماهیت  که 
نیز  این خبرها  وقتی  اما  است.«   دروغ 
کارساز واقع نشد، روابط عمومی مجلس 
در بیانیه ای نسبت به این ماجرا واکنش 
نشان داد و این نامه را از اساس »جعلی« 

خواند.
و  رئیس  و  مجلس  نمایندگان  دیروز 
یک  در  هم،  قضایی کنار  مسئوالن  دیگر 
نشست غیرعلنی حاضر بودند تا دیگر نه 
نیازی به نامه نگاری و ارسال پیام باشد، 
بدل  و  رد  پیام هایی که  رد  و  تکذیب  نه 
کرده بودند. این هم نشینی پشت درهای 
بسته و دور از لنز دوربین عکاسان و نگاه 
مجلس  غیرعلنی  نشست  در  خبرنگاران، 
رقم خورد و آن چه از جزئیاتش می دانیم، 
از  نخست  که  است  روایت هایی  صرفًا 
مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی  سوی 
دیگر  از  نفر  دو  یکی،  قول  از  ادامه  در  و 
به گفته  شد.  منتشر  مجلس  نمایندگان 
رئیس  رئیسه مجلس،  هیئت  سخنگوی 
با  مشترک  نشست  این  در  قضاییه  قوه 
جدیت  از  مجلس،  نمایندگان  و  رئیس 
با  برخورد  و  بررسی  در  قضایی  دستگاه 
»همه ابعاد حوادث و اغتشاشات اخیر« 
مالک  تاکید کرده که  البته  و  داده  خبر 
قضایی،  دستگاه  عمل  و  تصمیم گیری 
صرفًا »قانون« است. سید نظام موسوی 
درباره  توضیحاتش  از  بخشی  در  که 
نشست گفته  این  برگزاری  چون  و  چند 
»روسای کمیسیون های حقوقی و شوراها 
قرعه  قید  به  نمایندگان  دیگر  از  نفر  و ۵ 
مطالبی را بیان کردند«، اضافه کرده است: 
کل  دادستان  نیز  قضایی  مسئوالن  »از 
اداری  معاون  دادگستری،  وزیر  کشور، 
و  قضاییه  قوه  توسعه  و  پشتیبانی  و 
رئیس مرکز کمیسیون های شوراهای حل 
توضیح  عالوه بر  و  صحبت کرده  اختالف 
نمایندگان،  دغدغه های  و  سواالت  درباره 
بر ضرورت تعامل بیشتر با مجلس تاکید 

قوه  بودجه  درباره  همچنین  داشتند. 
اداری  و  ساختاری  مشکالت  و  قضاییه 
و قانونی نیز مواردی را مطرح کردند.« به 
گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در 
این نشست مقرر شد نمایندگان مجلس 
عالوه بر تعامل در سطوح قضایی از طریق 
معرفی  استان ها  قضایی  مسئول   ۳۱
شده به مجامع استانی موارد را پیگیری 
انتقال  در  می تواند  بلند  گام  این  کنند، 
مردم  مطالبات  و  دغدغه ها  بیشتر  هرچه 
آن چه  درباره  اما  موسوی  باشد.  موثر 
و  داد  توضیح  نیز  خوانده  »اغتشاشات« 
گفت: »مباحثی درباره اغتشاشات و نحوه 
ورود قوه قضاییه مطرح شد و نمایندگان 
آنچه  کردند  بیان  را  نکاتی  و  دغدغه ها 
دغدغه نمایندگان بود، این  بود که اوال بین 
کسانی که جرمی مرتکب شدند با کسانی 
که جرمی نکرده اند، تفکیک قائل شود و 
ثانیا سرعت رسیدگی به پرونده مجرمان 
خسارت  عمومی  اموال  به  که  کسانی  و 
گفت:  او  یابد.«  افزایش  کرده اند،  وارد 
»مسئوالن قوه قضاییه هم در صحبت های 
خود به ارائه توضیحاتی درباره روند قضایی 

پرداختند.« موارد  این 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس هم در توضیحاتی که در خصوص 
گذاشت،  ایسنا  اختیار  در  نشست  این 
با  مجلس  مشترک  نشست  »در  گفت: 
قوه قضاییه نمایندگان بر تسریع و دقت 
و  قتل  مرتکب  افرادی که  با  برخورد  در 
و  تاکید  شده اند  اعتراضات  در  جراحت 
قابل  بخش  آزادی  بابت  قضاییه  قوه  از 
توجهی از کسانی که در اعتراضات شرکت 
جلیل  سید  کردند.«  قدردانی  کردند، 
جلسه  »در  گفته  همچنین  میرمحمدی 
امروز نمایندگان پیرامون حوزه های مرتبط 
با قوه قضاییه مطالبات مختلفی را مطرح 
کردند و از اقدامات خوب قوه قضاییه در 
یکی  شد.  قدردانی  نیز  مدت  این  طول 
از مواردی که در این جلسه مورد بررسی 
قرار گرفت پیرامون مسائل روز کشور بود. 
سرعت  با  که  داشتند  تاکید  نمایندگان 
تمام  رعایت  و همچنین  بیشتر  دقت  و  
مالحظات قانونی با افرادی که مرتکب قتل 
مردم  و  امنیتی  نیروهای  در  جراحات  و 

شود.« برخورد  شدند، 
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 ۱۳۹۶ تیرماه   ۲۵ در  هوای  پاک«  »قانون 
به تصویب مجلس رسید و از سوی حسن 
قانون  این  شد.  ابالغ  اجرا  برای  روحانی 
اجرایی  دستگاه   ۲۱ ماده،   ۳۴ براساس 
نفت،  وزارت  وزارت کشور،  از جمله  مختلف 
انتظامی، شهرداری،  فرماندهی  نیرو،  وزارت 
است که  مکلف کرده  را  و…  سیما  و  صدا 
اقداماتی  خود،  وظایف  تناسب  به   یک  هر 
را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی 

. کنند
به گزارش ایسنا، قانون هوای پاک در حالی 
با هدف اصلی کاهش آلودگی هوا به تصویب 
رسید که ماده ۸ آن به همین منظور تمامی 
وسایل  مالک  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
نیمه سنگین،  سبک،  از  اعم  موتوری  نقلیه 
می کند که  مکلف  را  موتورسیکلت  سنگین، 
وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به »سن 

فرسودگی«  از رده خارج کنند.
در آیین نامه قدیم ماده ۸ قانون هوای پاک 
فرسودگی  »سن  خودروها،  اسقاط  مالک 
آیین نامه  براساس  درحالیکه  بود  خودرو« 
اجرایی جدید این ماده که با رویکرد حفظ 
و  نقلیه  وسیله  درباره  افراد  مالکیت  حق 

افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به  جای 
تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی 
خودرو، در خردادماه سال جاری به تصویب 
انواع  اسقاط  مالک  رسید،  وزیران  هیئت 

است. فنی«  »معاینه   خودروها 
در آیین نامه جدید دو نوع سن مرز فرسودگی 
نقلیه  وسایل  انواع  برای  فرسودگی  سن  و 
تعریف شده است و به این  ترتیب زمانی که 
یعنی  فرسودگی  مرز  سن  به  نقلیه  وسیله 
سنی که وسایل نقلیه موتوری به علت طول 
عمر و میزان کارکرد، دچار افت عملکردی و 
و تعمیرات  نیازمند مراقبت  ایمنی می رسد، 
معاینه  دفعات  تعداد  باید  و  است  بیشتر 
افزایش  آن  تردد  هزینه های  و  ساالنه  فنی 
جدید،  آیین نامه  این  در  همچنین  یابد. 
وسیله نقلیه موتوری که بدون توجه به حد 
سن مرز فرسودگی، پس از دو دوره متوالی 
مندرج در جدول سن مرز فرسودگی و تعداد 
دفعات انجام معاینه فنی انواع وسایل نقلیه 
معتبر  فنی  معاینه  گواهی  نتواند  موتوری، 
موتوری  نقلیه  وسیله  به عنوان  کند  اخذ 
فرسوده مشخص و مشمول محدودیت  های 

قانون هوای  پاک می شود. ماده ۸ 

به دنبال تسریع و تسهیل 
چرخه اسقاط هستیم

قانون  اصالح  الیحه  »کلیات  مهرماه   ۱۹
مجلس  در  فرسوده«  خودروهای  اسقاط 
این   ۳ تبصره  از  بخشی  در  شد.  تصویب 
وجود  عدم  صورت  »در  است:  آمده  الیحه 
موتورسیکلت  یا  خودرو  اسقاط  گواهی 
با  تولید  روند  در  اختالل  و  اندازه کافی  به 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  تشخیص 
یک  پرداخت  با  می توانند  تولیدکنندگان 
یا  خودرو  قیمت   )%۱.۵( درصد  نیم  و 
موتورسیکلت تولیدی به صندوق حمایت از 
وزارت  پیشرفته  صنایع  توسعه  و  تحقیقات 
صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری 
از گردش  منابع حاصل پس  دریافت کنند. 
صددرصد  به صورت  کشور  کل  خزانه داری 
پرداخت  صرف  یافته،  تخصیص   )%۱۰۰(
تسهیالت بانکی و یا کمک های بالعوض به 
موتورسیکلت  یا  خودرو  اسقاط  متقاضیان 
فرسوده )با اولویت موتورسیکلت یا حمل و 
نقل عمومی( خواهد شد. مسئولیت اسقاط 
و  معدن  وزارت صنعت،  با  کشور  در  خودرو 

است.« تجارت 

موافقت ها  با  الیحه  این  کلیات  تصویب 
داریوش  شد.  همراه  مخالفت هایی  و 
هوا  ملی  مرکز  -سرپرست  گل علیزاده 
محیط   حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و 
کار  و  ساز  بازنگری  لزوم  درباره  زیست- 
اسقاط خودرو می گوید :  »الیحه دو فوریتی 
در مجلس  اکنون  اسقاط خودرو  و کار  ساز 
بدین  نرسیده،  سرانجام  به  هنوز  و  است 
در  اتفاقی  بمانیم که چه  منتظر  باید  جهت 
تکلیف  است  الزم  می خورد.  رقم  مجلس 
ساماندهی صنعت  قانون   ۱۰ ماده   ۲ تبصره 
خودرو مشخص شود. همچنین پیرو آن در 
تبصره ۳ یک آیین نامه اجرایی باید دید چه 

می افتد.« اتفاق  تغییراتی 
قانون   ۱۰ ماده  اساس  بر  است  گفتنی 
و  بار  حمل  تردد،  خودرو  صنعت  ساماندهی 
پس  موتوری  نقلیه  وسایل  توسط  مسافر 
کالنشهرها  در  فرسودگی  سن  به  رسیدن  از 
ماده  این   ۲ تبصره  اساس  بر  است.  ممنوع 
تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل 
کشور موظف هستند به ازای تولید هر چهار 
گواهی  موتورسیکلت،  یا  خودرو  دستگاه 
از  را  معادل  موتورسیکلت  یا  خودرو  اسقاط 

مراکز اسقاط دریافت کنند. همچنین در تبصره 
۳ این ماده گفته شده که آیین نامه اجرایی 
موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس 
از ابالغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان 
حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن 
و  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  و  تجارت  و 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بیمه 

می رسد. وزیران  هیئت  تصویب 
مجلس  »به  می کند:  اضافه  گل علیزاده 
تعداد  به  توجه  با  که  داده ایم  پیشنهاد 
این  مالکان  در کشور،  اسقاط خودرو  اندک 
به  ریالی  به صورت  را  تعهداتشان  خودروها 
یک صندوق واریز کنند تا این پول -درآمد 
حاصل از انجام این تعهدات- صرف اسقاط 
به دنبال تسریع و تسهیل  به عبارتی  شود. 

بودیم«. اسقاط  چرخه 
کارشناسان  برخی  که  حالیست  در  این 
اسقاط  برای  کاری  و  ساز  هیچ  معتقدند 
خودرو وجود ندارد که حال بخواهیم درباره 
رشیدی  یوسف  صحبت کنیم.  آن  بازنگری 
لزوم  درباره  هوا-  آلودگی  -یک کارشناس 
ایسنا  به  اسقاط خودرو  و کار  بازنگری ساز 
می گوید: »در حال حاضر ساز و کاری برای 
یک  گذشته  در  ندارد.  وجود  اسقاط خودرو 
و  واردات  که  داشت  وجود  کاری  و  ساز 
ساز  به  منوط  نو  خودروهای  شماره گذاری 
واردات  زمانی که  بود.  خودرو  اسقاط  و کار 
خودرو ممنوع شد، عمال اسقاط خودروهای 
فرسوده انجام نشد حتی مراکز اسقاطی که 
بر آن ها کار و سرمایه گذاری شده بود، همه 
تعطیل شدند چراکه هیچ ساز و کاری برای 
بخش های  یا  فرسوده  خودروهای  اسقاط 
اجرایی کشور دیده نشد. بدین جهت اسقاط 
خودرو روی هوا مانده است و هیچ متولی 
است  بسیار  قانون  این  برای  مصوبه  ندارد. 
سپرده  فراموشی  به  آن  اجرای  عمال  اما 
شده. این در حالیست که اقدامی باید برای 

چاره اندیشی کنند.« و  شود  انجام  آن 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  سالجقه  علی  حال 
خودرو  اسقاط  الیحه  در  تجدیدنظر  درباره 
هوای  قانون  در  »ما  می گوید:  مجلس  در 
این  به  نسبت  مناسبی  وضعیت  پاک 
موضوع داشتیم. مجلس شورای اسالمی در 
خردادماه بحث ساماندهی صنعت خودرو را 
مطرح کرد که در آن مشکالت و بحث هایی 
اتفاق  خودرو  صنعت  تولید  و  صنعت  برای 
افتاد. در اینجا چون بحث تولید بود دولت 
ساماندهی  قانون  برای  و  زد  اصالحیه ای 
اسالمی  شورای  مجلس  به  خودرو  صنعت 

فرستاد.« الیحه 
معاونت  جمهوری  »رئیس  می افزاید:  او 
حفاظت  سازمان  و  صمت  وزارت  حقوقی 
محیط زیست را مکلف کرد که با همفکری 
الیحه مدنظر دولت را اصالح کنند. این اتفاق 
افتاد و قرار شد که برای ساماندهی اسقاط 
خودرو یک تا یک و نیم درصد قیمت تمام 
نو به صندوق محیط زیست  شده خودروی 
کشور واریز شود. این موضوع پس از مطرح 
کشاورزی،  کمیسیون  کار  دستور  در  شدن 
منابع طبیعی و مجلس سپس  در دستور 
کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت و 

وزارت صمت شد.« وارد 
سالجقه در پایان اضافه می کند: »متاسفانه 
در  را  اعتبار  دادن  قرار  قصد  صمت  وزارت 
مجموعه صندوق صنایع داشت که ما این را 
نمی پذیریم و فکر می کنم همان روال قبلی 
پاک  هوای  قانون  رعایت  و  خودر  اسقاط 
بسیار مناسب تر باشد. امکان دارد دولت در 
موضوع تولید خودرو دچار مشکل شود و ما 

باشیم.« داشته  مشارکت  باید  حتما 

واریز یک تا یک و نیم درصد قیمت تمام شده خودروی نو، به محل مناقشه میان محیط زیست 
و وزارت صمت بدل شده است

چانه زنی محیط زیست و صنعت 
بر سر خودروهای اسقاطی

علی سالجقه: همان روال قبلی اسقاط خودرو و رعایت قانون هوای پاک بسیار مناسب تر است؛ امکان دارد 
دولت در موضوع تولید خودرو دچار مشکل شود و ما حتما باید مشارکت داشته باشیم 

معاونت محیط زیست انسانی:

بررسی دقیق اثرات 
محیط  زیستی سد چم شیر 

در دست انجام است 
سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاونت 
حفاظت محیط زیست اعالم کرد: بررسی دقیق 
با  از دیدگاه محیط زیستی  طرح سد چم شیر 
همکاری دستگاه های مسئول و نظارتی همچنین 
با لحاظ کردن گزارش تدوین شده توسط مرکز 
پژوهش های مجلس در حال انجام است که 
اطالعات تکمیلی آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  گزارش  به 
تبعات  درباره  ابهام ها  از  برخی  بروز  پی  در 
محیط زیستی آبگیری سد چم شیر در استان 
کهگیلویه و بویراحمد، معاونت محیط زیست 
به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  انسانی 
اعالم کرد: رودخانه  افکار عمومی  تنویر  منظور 
زهره از رودخانه های مهم جنوب کشور است و 
و شرق  فارس  استان  در غرب  آن  سرچشمه 
استان کهگلویه بویر احمد واقع شده است. این 
رودخانه در مسیر ۵۲۰ کیلومتری خود به خلیج 
فارس می ریزد و حوضه آبریز آن، محدوده ای از 
استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد 
مخزنی  سد  می شود.  شامل  را  خوزستان  و 
چم شیر در محل تنگه چم شیر بر رودخانه زهره 

است. احداث  در دست 
ماهیت کیفیت رودخانه زهره نوسانی است؛ به 
طوری که در ماه های تر )بارانی( دارای کیفیت 
مناسب و حتی قابل شرب است، منتهی در سایر 
ماه های سال به دلیل کاهش آبدهی رودخانه، 
غلظت امالح به حدی افزایش می یابد که برای 

کشاورزی زراعی نیز مناسب نخواهد بود.
نقش اصلی سد چم شیر، ایجاد تعادل کیفی در 
رودخانه پایین دست و کاهش نوسانات کیفیت 
جریان نسبت به شرایط طبیعی است، بنابراین 
باید تضمین تأمین حداقل حقابه محیط زیستی 
برای تعدیل کیفی رودخانه پایین دست انجام 
گیرد، هرگونه انحراف از رهاسازی حداقل حقابه 
محیط زیستی پایاب سد چم شیر، با توجه به 
می تواند کیفیت  موجود  شور  زون های  وجود 

رودخانه را با مشکل مواجه کند.
در همین راستا، گزارش ارزیابی اثرات محیط 
زیستی سد چم شیر در سال ۱۳۸۸ مورد بررسی 
قرار گرفت و با توجه به زمان بر بودن ساخت سد، 
مالحظات محیط زیستی به صورت شروط ۱۲ 
گانه از جمله اجرای کامل شیوه های پیشگیری، 
کاهش و کنترل آثار منفی محیط زیستی مرتبط 
محیط  و کاهش  مدیریت  برنامه  و  طرح  با 
زیستی و ارزیابی خطرات، کسب مجوز از اداره 
کل حفاظت محیط زیست در اجرای هرگونه 
ساخت و ساز یا فعالیت جدید در آن مطرح شد.
و ورود  اهمیت موضوع  به  توجه  با  رو  این  از 
بررسی  مردمی،  دغدغه های  و  نظارتی  مبادی 
دقیق طرح از دیدگاه محیط زیستی با همکاری 
نظارتی  دستگاه های  و  مسئول  دستگاه های 
تدوین شده  گزارش  کردن  لحاظ  با  همچنین 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  توسط 
اسالمی در حال انجام است که اطالعات تکمیلی 

آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

آغاز تالش ها برای انعقاد 
معاهده جهانِی 

زباله های پالستیکی 
آلودگی  تالش،  دهه  چندین  وجود  با 
که  تلخ  واقعیتی  تشدید  شده؛  پالستیکی 
روز  در  را  جهان  ۲۰۰ کشور  حدود  نمایندگان 
به گزارش  آورد.  هم  اروگوئه گرد  در  دوشنبه 
 ۲۰۰ نمایندگان حدود  نشست  این  در  ایسنا، 
کشور جهان شروع به ترسیم مسیری کردند 
تا اولین معاهده جهانی برای مبارزه با آلودگی 

شود. منعقد  پالستیکی 
اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست 
ابتدای  در  نایروبی  در  مستقر  ملل  سازمان 
اعتیاد  جهان  مذاکرات گفت:می دانیم که  این 

دارد. پالستیک  از  استفاده  به  چشمگیری 
بحران  یک  نیز  پالستیک  بحران  افزود:  او 
ردپای کربن  دارای  پالستیک  است.  اقلیمی 
نشست  است.  شیمیایی  مواد  و  سنگین 
در  طرفین  برگزار شد که  آن  از  پس  اروگوئه 
مجمع محیط زیست سازمان ملل در نایروبی 
در ماه مارس توافق کردند تا یک کمیته بین 
معاهده  کردن  نهایی  و  مذاکره  برای  دولتی 
قانونی الزام آور پالستیک تا سال ۲۰۲۴ تشکیل 
شود. این تصمیم بزرگترین پیشرفت محیط 
زیستی از زمان امضای توافقنامه پاریس برای 
تلقی   ،۲۰۱۵ سال  در  جهانی  گرمایش  مهار 
می شود. برخی برآوردها حاکی از آن است که 
هر دقیقه یک کامیون زباله پالستیکی در دریا 
رها می شود. پیش بینی می شود که میزان مواد 
پالستیک ورودی به اقیانوس ها تا سال ۲۰۴۰ 
سه برابر شود. همزمان، میکروپالستیک ها در 
خون انسان، ریه، طحال و بافت کلیه و حتی 

در بافت جنین یافت شده است.
به گزارش فرانس ۲۴، کارشناسان بر این باورند 
در صورت وجود اراده سیاسی کافی، این تنها یک 
توافقنامه بین المللی و از نظر قانونی الزام آور است 
که می تواند آغاز متوقف کردن یکی از بدترین 

بالهای محیط زیستی روی کره زمین باشد.

داریوش گل علیزاده: به 
مجلس پیشنهاد داده ایم که 

با توجه به تعداد اندک اسقاط 
خودرو در کشور، مالکان 

این خودروها تعهداتشان را 
به صورت ریالی به یک صندوق 
واریز کنند تا این پول -درآمد 
حاصل از انجام این تعهدات- 
صرف اسقاط شود. به عبارتی 

به دنبال تسریع و تسهیل 
چرخه اسقاط بودیم

اصالح قانون اسقاط خودرو در دستور کار مجلس است و آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که قرار است برای 
ساماندهی اسقاط خودروها، یک تا یک و نیم درصد قیمت تمام شده خودروی نو به صندوق محیط زیست کشور واریز شود اما وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قصد قرار دادن این اعتبار  را در مجموعه صندوق صنایع دارد و حاال علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط 

زیست گفته این سازمان مخالف این اتفاق است و آن را نمی پذیرد.

یوسف رشیدی، کارشناس 
آلودگی هوا: در حال حاضر ساز 

و کاری برای اسقاط خودرو 
وجود ندارد. در گذشته یک ساز 
و کاری وجود داشت که واردات 

و شماره گذاری خودروهای 
نو منوط به ساز و کار اسقاط 
خودرو بود. زمانی که واردات 

خودرو ممنوع شد، عمال اسقاط 
خودروهای فرسوده انجام نشد

|  
کنا

  ر
|

 سازمان بنارد و ردیانوردی 
اداره کل بنارد و ردیانوردی
استان بوشهر

 سازمان بنارد و ردیانوردی 
اداره کل بنارد و ردیانوردی
استان بوشهر

آگهی

آگهی

به استناد سند شماره 7۵۶8۴ شناسه ۱۴۰۱۱۱۴۵۶7۳۱۰۰۰۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲8 
ملی  شماره  با  احمدی  زینب  خانم  بوشهر،   ۲۸ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
۳۵۵۹7۹۲۴۰۱ و آقای مجید کعبی به شماره ملی ۱8۱8۱۳۲۰۴۴ و خانم شکوفه 
ربیعانی به شماره ملی ۳۴۹۰۱۵۵۹7۱ و خانم معصومه زایرابراهیمی به شماره ملی 
۳۵۰۰8۲۴7۶۵ و خانم مولود فرساد به شماره ملی ۳۴۹۰۰88۳87، نسبت به انتقال 
دو دانگ یک فروند شناور به شماره ثبت ۹۰۷-بوشهر به آقای افشین ربیعانی به شماره 
ملی ۳۵۰۰۳۰8۰8۲ )یک دانگ( و احمد ربیعانی به شماره ملی ۳۵۰۰77۳۱۰۹ )یک 
دانگ( اقدام نموده اند. مراتب به استناد ماده ۲۵ قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ -تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ 
تاریخ انتشار نوبت سوم: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

به استناد سند شماره ۱۹۴7۲ شناسه ۱۴۰۱۱۱۴۵۶۹۵۹۰۰۰۰۶۲ مورخ 
۱۴۰۱/۰7/۲۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۹ گناوه، محمد خواجه گیری 
با شماره ملی ۳۵۳۰۲۰7۰۱۲، مدینه لیراوی با شماره ملی ۱8۶۰78۶۳۰8، 
نسبت به انتقال شش دانگ سهم مشاع یک فروند شناور به شماره ثبت 
۱۵۹۲۹-بوشهر به آقای نادر قایدی با شماره ملی ۵۲۹۹7۵۳7۱۳، اقدام 

نموده اند.
مراتب به استناد ماده ۲۵ قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ -تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ 
تاریخ انتشار نوبت سوم: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

نوبت اول

نوبت اول

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

۱۴
۱۹۴

۱۵
ی : 

آگه
سه 

شنا
۱۴

۱۹۴
۲۱ 

ی :
آگه

سه 
شنا

آگهی فقدان سند مالکیت  
ریسه  الدینی  زین  علی  آقای 

دو  تسلیم  با  غالمرضا  فرزند 

شده  گواهی  استشهاد  برگ 

مدعی  رفسنجان   ۱۴۱ رسمی  اسناد  دفتر 

است سند مالکیت شش دانگ اعیان خانه 

پالک ۱۳۷۸ فرعی از ۱۸۱۷ اصلی واقع در 

اراضی قطب آباد رفسنجان بخش ۹ کرمان 

که به نام ایشان صادر و تسلیم گردیده بود 

و به موجب سند ۶۰۹۷۸-۱۳۹۳.۲.۲۰ دفتر 

۵۳ در رهن بانک پارسیان قرار داشته است 

مفقود  جابجایی  علت  به  حاضر  حال  در 

گردیده و لذا به دستور تبصره یک اصالحی 

ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 

آگهی  روزنامه  در  نوبت  یک  عموم  اطالع 

معامله  انجام  مدعی  شخصی  چنانچه  تا 

می باشد  خود  نزد  مالکیت  اسناد  وجود  یا 

می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 

تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  آگهی 

دارد.در غیر این صورت پس از سپری شدن 

مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی به نام مالک صادر خواهد شد .

رونوشت:

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

مرتضی کاربخش
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رفسنجان
از طرف رضا ملکی
م الف ۴۵۵۵

آگهی مزایده 
واگذاری حمام تاریخی رباط آحسین

آگهی مناقصه  
اجرای عملیات ساخت المان ورودی شهر گلپایگان )نوبت دوم(

شهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده واگذاری حمام تاریخی رباط آحسین به شماره ۵۰۰۱۰۹۵۱۲۰۰۰۰۰۶۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.

شهرداری گلپایگان در نظر دارد مناقصه اجرای عملیات ساخت المان ورودی شهر گلپایگان به شماره ۲۰۰۱۰۹۵۱۲۰۰۰۰۰۱۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر 

سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.

نوبت اول

نوبت اول

- مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۱7
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۹/۲7

- زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ ۲7.۰۰۰.۰۰۰ ریال به 

صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های
 ۴۰-۰۳۱۵7۴8۴۰۳8  تماس حاصل نمایند.
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می رسد  فرا  که  زینب)س(  حضرت  میالد 
زمزمه های چگونگی برگزاری برنامه روز پرستار 
امکان  از  خبرها  میان  در  می شود.  داغ  هم 
می توان  میالد  برج  از  پرستاران  رایگان  بازدید 
مطلب یافت تا گزارش کار دولتمردان. در کنار 
آن موضوعاتی که بر مطالبات صنفی و شغلی 
اما  نیز برجسته می شود.  دارد  تاکید  پرستاران 
واقعیت این است که در چند سال اخیر به ویژه 
با شیوع ویروس کرونا آنچه بر کادر درمان به 
ویژه پرستاران رفته متفاوت از هر زمانی است 
و صرفا با برگزاری یک روزپرستار مثل سال های 
قبل نمی توان از کنار مشکالت این صنف گذشت. 
به ويژه اینکه با شیوع کرونا تب مهاجرت کادر 
اخیر  در چندماه  و وقتی  باال گرفت  نیز  درمان 
حال عمومی مردم در پی اعتراضات نیز رو به 
وخامت گذاشت باز این قشر از جامعه سنگین تر 

از پیش شد. 
برخالف سیستم سالمت سایر کشورها، در ایران 
پرستار قلب نظام سالمت محسوب می شود. اما 
این قلب خود گرفتار بیماری هایی چون  کمبود 
نیرو، قراردادهای شرکتی و موقت، شیفت های 
طوالنی کار، دستمزد کم و نابرابری مزدی گرفتار 
پیدا  شده و درمان آن عمال روندی فرسایشی 
قدیمی ترین  از  یکی  حال  این  با  است.  کرده 
مطرح  پرستار  روز  در  حاال  پرستاران  مطالبات 

است. شده 
را  پرستاران  مبتالبه  مسائل  به  پرداختن  آنچه 
واجب می کند نه فقط برای توجه دادن به یک 
مناسبت تقویمی که توجه دادن به قلب سیستم 
سالمت در ایران آن هم در شرایطی که دست کم 
با کمبود ۱۰۰هزار پرستار در کشور مواجهیم ولی 
سیستم  قلب  دامن  مهاجرت  از  عظیمی  موج 

سالمت ما را گرفته است. 
براساس گزارشی که ایسنا نوشته است،  اکنون 
مقطع  از  و  پرستاری  دانشکده   ۲۰۰ بر  بالغ 

هزار   ۲۵۰ حدود  بازنشستگی  تا  دانشجویی 
پرستار در کشور داریم که به اذعان سازمان نظام 
پرستاری، حدود۵۰ هزار نفر از آنها دانشجو، ۱۴۰ 
هزار نفر شاغل در مجموعه بیمارستان های وزارت 
بهداشت، حدود  ۳۰ هزار نفر در بخش خصوصی، 
نیروهای  بیمارستان های  اجتماعی،  تامین 
یا  بازنشسته  هم  نفر  هزار   ۲۰ حدود  و  مسلح 
در حال ارائه خدمت در مراکز مراقبت در منزل 

هستند. )هوم کر( 
افزوده  همین گزارش  است که  حالی  در  این 
و  شده  انجام  بررسی های  براساس  است 
استاندارد کشورمان، باید ۲.۵ نفر نیرو از گروه 
پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در هر ۲۴ 
پرستاری  این گروه  که  باشیم  داشته  ساعت 
شامل بهیاران، فوریت های پزشکی، کارشناسان 
هوشبری و اتاق عمل و پرستاران و ... است؛ ۱.۸ 
نفر از این نیروها باید نیروی دانشگاهی و ۰.۷ 
نفر نیز باید نیروی غیردانشگاهی باشند اما این 
عدد االن کال ۰.۸ نفر به ازای هر تخت بیمارستانی 
است و نشان دهنده کمبود شدید نیروی انسانی 
پرستاری در مراکز درمانی و فشار کاری مضاعف 
برای پرستاران فعال است؛ به طوری که مسئوالن 
سازمان نظام پرستاری از کمبود حدود ۱۰۰ هزار 

پرستار در کشور خبر می دهند.
توجه های علی الحساب نمی خواهیم 

از مشکالتی که سبب شده دردهای  یکی 
این عضو از شاکله سالمت کشور به خوبی درمان 
درد  یک  قبال  در  دولت ها  تکراری  رویه  نشود 
تصمیم هایی  با  عموما   . مسَکن  تزریق  است. 
برای جلب نظر جامعه  یا  برای یک مقطع  که 
به  امتیازی  انتخابات  پرستاری در آستانه یک 
اینجاست  نکته  اما  است.  داده شده  پرستاران 
که با شیوع کرونا قوت قلب سیستم سالمت 
ایران کاسته شد و اینک دیگر پذیرای درمان های 

نیست.  مقطعی 

اعمال  بر  با وجود  قول و قرار مسئوالن مبنی 
و  امسال  شهریورماه  از  گذاری  تعرفه  قانون 
همچنین دستورهای رئیس جمهوری در این باره 
)به اذعان سازمان نظام پرستاری - بیش از ۲۲ 
دستور(، اما این وعده ها نیز در موعد مقرر محقق 
نشده؛ به طوری که گفته می شود مبالغی ناچیز 
تعدادی  به  شخصی  سالیق  مبنای  بر  البته  و 
از پرستاران به صورت علی الحساب و در هفته 
میزان  حتی  و  شده  پرداخت  آبان ماه،  چهارم 
بسیار  نیز  مختلف  شهرستان های  در  دریافتی 
متفاوت است و همین موضوع سبب گله مندی 
در آستانه روز پرستار شده و به این ترتیب اجرای 
»صحیح تعرفه گذاری خدمات پرستاری طبق 
در  پرستاران  جدی  مطالبه  عنوان  به  قانون« 

آستانه روز پرستار امسال عنوان می شود.
در همین حال نمونه این گله مندی از درمان های 
مقطعی گزارشی است که خبرگزاری مهر منتشر 

کرده است. 
حمیدرضا عزیزی معاون توسعه و منابع سازمان 
نظام پرستاری گفت: پرداخت های علی الحساب 
خدمات  تعرفه گذاری  اجرای  پای  به  نباید  را 
پرستاری گذاشت. یک ماه است قانون تعرفه 
گذاری اجرا شده در حالی که پرداخت های علی 
تعرفه  قانون  اجرای  پای  به  نباید  را  الحساب 
همخوانی  قانون  روح  با  چون  بگذاریم  گذاری 
ندارد و هدف از اجرای قانون این است که ما 
خدمات را کیفی کنیم؛ رضایت مردم را به دست 
بیاوریم و مبتنی بر عملکرد بتوانیم به پرستاران 

پول پرداخت کنیم.
دراین باره  از سخنان خود  دیگری  در بخش  او 
گفت: در خصوص قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری ۴ شاخص را در این قانون در نظر داریم 
که برای ما بحث های کلیدی و اساسی است. 
بحث  یک  را  پرستاری  خدمات  تعرفه گذاری 
هویتی و معیشتی می دانیم و هدف ما این است 

که به سمت عدالت در پرداخت ها و رضایت از 
کیفیت خدمات پیش برویم.

عزیزی با بیان اینکه نگاهی که قانونگذار به این 
قانون داشته بحث ارائه کیفی خدمات بوده اما 
در این سال ها اجرای قانون مغفول مانده بود، 
از  نظام سالمت  و  مردم  همه  از  بیش  افزود: 
بهره مندی از اجرای این قانون محروم شدند و از 
آنجا که تعرفه گذاری رویکرد و مدلی جدید برای 
ارائه خدمات است؛ کم و کاستی هایی نیز خواهد 
داشت اما شاید اصلی ترین دلیلی که این قانون 
۱۵ سال روی زمین ماند این بود که بعضی از 
مجموعه ها و مسئوالن اراده جدی برای اجرای 
بود که  برای برخی سخت  زیرا  نداشتند  قانون 
جامعه پرستاری به عنوان پایه و اساس نظام 
سالمت، هویت مستقلی داشته باشد و بتواند 
را  خدمات  این  مستقل  حرفه  یک  عنوان  به 
ارائه بدهند. امیدواریم اکنون پس از تأکیداتی 
که رهبری دو سال پیاپی بر اجرای این قانون 
داشتند و دستورات ریاست جمهوری، این قانون 
به نحو عالی و کیفی اجرا شود و مردم نیز نظارت 

نسبی داشته باشند.
براساس  تعرفه گذاری  قانون  اینکه  بیان  با  او 
شدن  اجرا  مرحله  به  دقیق  برنامه ریزی های 
رسیده است، بیان کرد: البته باید به این نکته 
اشاره کنیم که نظام پرداخت کشور ما که همان 
است؛  نظام سالمت  در  فی فور سرویس  نظام 
نظام های  عبارتی  به  و  است  آسیب زا  بسیار 
عبور کرده اند. شاید  این روش  از  دنیا  سالمت 
دلیل اصلی که برخی اجازه ندادند قانون تعرفه 
اجرایی شود؛ همین  به مدت ۱۵ سال  گذاری 
نظام فی فور سرویس یا نظام پرداخت موردی 
این  است؛  حاکم  ما  نظام سالمت  بر  بوده که 
نظام پرداخت، عوارض شدیدی هم برای مردم 
سرسام آور  هزینه های  تا  القایی  درمان های  از 
دارد. همچنین هزینه های گزافی را به دولت و 

است. تحمیل کرده  بیمه گر  سازمان های 
علی  پرداخت های  از  انتقاد  ضمن  عزیزی 
الحساب به عنوان تعرفه خدمات پرستاری بیان 
ایشان  دارم که  بهداشت  وزیر  به  انتقادی  کرد: 
اعالم کرده است که یک ماه است قانون تعرفه 
گذاری اجرا شده در حالی که این پرداخت های 
علی الحساب را نباید به پای اجرای قانون تعرفه 
هم خوانی  قانون  روح  با  چون  بگذاریم  گذاری 
ندارد و هدف از اجرای قانون این است که ما 
خدمات را کیفی کنیم؛ رضایت مردم را به دست 
بیاوریم و مبتنی بر عملکرد بتوانیم به پرستاران 

پول پرداخت کنیم.
از  مبلغی که  تاکید کرد:  حال  درعین  عزیزی 
سوی وزارت بهداشت پرداخت شده یک پرداخت 
علی الحساب بود که مبانی مشخصی نداشت 
و همکاران ما در جامعه پرستاری از این قضیه 
انتقاد دارند که چرا قانونی که اجرا نشده را رسمًا 
اعالم کرده اند که اجرا شده و از طرفی بیش از آن 
چیزی که پرداخت شده در این قضیه بزرگنمایی 
شده است. اگرچه پرداخت علی الحساب برای 
شروع کار، اتفاقی مبارک بود اما متأسفانه در 
جاهایی هم به قدری بدرفتاری و بد سلیقگی 
و اعمال نظرهای شخصی صورت گرفت که این 

مسئله باعث نارضایتی شد.
او با بیان اینکه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری باید ما را به سمت عدالت سوق دهد، 
علی  پرداخت های  در  االن  کرد:  خاطرنشان 
الحساب شاهد هستیم که هرچه از مرکز، تهران 
و کالنشهرها دورتر می شویم پرداختی به همکاران 
ما کمتر می شود و در این قضیه امیدواریم که 
مسئوالن در مجموعه دولت تجدید نظر کنند تا 

قانون را با روال صحیح و کیفی آن اجرا کنیم.
نظام  منابع سازمان  مدیریت  و  توسعه  معاون 
به  مطالبات  پیگیری  اینکه  بیان  با  پرستاری 
دو شکل کوتاه مدت و بلندمدت در حال انجام 
مطالبات کوتاه مدت  خصوص  در  است، گفت: 
توقع ما جذب نیروهای طرحی و تمدید طرحی 
یا قراردادی فعال در ایام کرونا است؛ کشور ما 
و  بود  بیماری کرونا  درگیر  اخیر  سال  سه  در 

نیروهای جوان که عمدتًا دهه هفتادی بودند به 
عنوان سربازان خط اول دفاع از سالمت مردم 
مجاهدانه ایستادند و در قالب نیروهای طرحی 
یا تمدید طرحی یا قراردادی خدمت ارائه کردند. 
پیش بینی و برآورد ما این بود که حدود ۱۰ هزار 
ایام به این شکل در حال فعالیت  نفر در این 
از  خارج  افراد  این  می رفت که  انتظار  و  بودند 
روال عادی جذب شوند زیرا کسی که از جان و 
زندگی اش گذشته در شرایطی که عمده مشاغل 
ساعته   ۲۴ بود  تعطیلی  و  بحران  دچار  کشور 
ایستاد و خدمت کرد. این پیشنهاد کوتاه مدت 
ما متاسفانه عملی نشده و همین جا از مسئوالن 
چه در دولت و چه در مجلس می خواهیم که 
این خدمت ایثارگرایانه و از خودگذشتگی جوانان 

مملکت را پاس بدارند و جبران کنند.

تعرفه گذاری  قانون  ساله   ۱۵ مطالبه 
خدمات  پرستاری

اجرای  پرستاران  قدیمی  مطالبه های  از  یکی 
است  پرستاری«  تعرفه گذاری خدمات  »قانون 
که عموما مطرح شده ولی به سرانجام نرسیده 
بر  نیز  انقالب  رهبر  حتی  این  میان  در  است. 
ایشان  طوری که  به  تاکید کرده اند.  آن  اجرای 
پرستاران  با  دیدارهایشان  در  مرتبه  چندین 
حداقل طی دو سال گذشته بر لزوم اجرای قانون 

تاکید کردند.  پرستاران  تکریم  البته  و 
جلسات  رهبری،  معظم  مقام  دستور  دنبال  به 
مربوطه برای اجرای قانون چندین ساله مصوب 
مجلس، با حضور ذینفعان آن از جمله سازمان 
نظام پرستاری و شورای عالی بیمه در دولت های 
دوازدهم و سیزدهم برگزار و در جهت چگونگی 
و  تصمیم گیری  اجرا  نحوه  و  مالی  بار  تامین 
تعرفه گذاری خدمات  اجرایی  »آیین نامه  نهایتا 

پرستاری« تصویب شد.
به اذعان رئیس کل سازمان نظام پرستاری، سه 
آیین نامه  اجرای  راستای  در  باید  دستورالعمل 
انجام می شد؛ آیین نامه ثبت خدمات پرستاری 
در HIS بیمارستانی، آیین نامه رسیدگی به اسناد 
بازتوزیع  آیین نامه  و  بیمه ای  برای ممیزی های 
که هر سه آنها نوشته و گفته شد که به شکل 

آزمایشی در چند بیمارستان اجرایی شود.
حال  پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس؛ تیرماه 
امسال این قانون جهت اجرا ابالغ شد و بودجه 
حدود پنج هزار میلیارد تومانی هم بابت آن در نظر 
گرفته شد. در مجموع اکنون آیین نامه ها مشخص 
است و برای اولین بار در تاریخ پرستاری کشور، 
پرستاری  خدمات  نسبی  ارزش  و   K ضریب 
تعریف شد که برابر با سایر گروه های پروانه دار 
یا پزشکان غیرعضو هیئت علمی است. در همین 
راستا هم سازمان نظام پرستاری اعالم کرد که 
»مراقبت های پرستاری تا قبل از یکپارچه شدن، 
به اسم مراقبت های پرستاری مشروعیتی نداشت 
و با اقدامات صورت گرفته، به این فعل مراقبت 

پرستاری مشروعیت بخشیده شد.«
در نهایت نیز مسئوالن مربوطه اعالم کردند که 
از  ناشی  پرداختی های  امسال  شهریور  آخر  از 
می شود  انجام  پرستاری  خدمات  تعرفه گذاری 
و البته تاکید شد که اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری از اول دی ماه ۱۴۰۰ خواهد بود 

و باید معوقه آن پرداخت شود.  
ذکر این نکته نیز الزم است که شکاف درآمدی 
زیاد پرستاران و پزشکان یکی از انتقاداتی است 
که سال هاست مطرح می شود و نسبت به آن 
موضوعی که گفته  دارد؛  وجود  زیادی  انتقادات 
تعرفه گذاری  قانون  کامل  اجرای  با  می شود 
خدمات پرستاری، هرچند که نمی توان ادعا داشت 
تبعیض کال رفع شود اما راهی برای رسیدن به رفع 
تبعیض تعریف شده است که در آینده نتایجش 
مسئوالن  راستا  همین  در  می شود.  مشخص 
نظام پرستاری معتقدند »تا زمانی که  سازمان 
نظام پرداخت به پزشکان فی فور سرویس است 
این شکاف مطلقا برطرف شدنی نیست. با اجرای 
این قانون نیز این اختالف درآمدی کمتر می شود 

اما برطرف نخواهد شد.«

با وجود اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، هنوز کیفیت اجرای آن نامشخص است 

کاِر نقد، دستمزِد علی الحساب

 سرپرست مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم تاکید کرد

ایران رتبه اول شدت 
مصرف انرژی

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
در  ایران  اینکه  بیان  با  زیست  محیط   حفاظت 
شدت مصرف انرژی رتبه اول جهان را دارد، عنوان 
کرد: نمی توان مصرف سوخت های فسیلی را به 
صفر رساند اما با صرفه جویی در مصرف انرژی 

می توان میزان آن را کاهش داد.
نیروگاه   ۱۶ اینکه  بیان  با  داریوش گل علیزاده  
بخاری در کشور داریم که مازوت مصرف می کنند، 
در  بعثت  نیروگاه   مشعل  و  مخازن  عنوان کرد: 
تهران، نیروگاه اسالم آباد در اصفهان، نیروگاه شهید 
منتظری در اصفهان و منتظر قائم فردیس کرج 
پلمب شده است و ۱۲ نیروگاه دیگر نیز به صورت 
استفاده  مازوت  از  تلفیقی  و  شده  مدیریت 
می کنند. او ادامه داد: رویکرد سازمان این است 
که از سوخت پاک استفاده شود. براساس ماده 
۱۳ قانون هوای پاک باید سوخت پاک در اختیار 
واحدهای صنعتی، تولیدی و نیروگاه ها قرار گیرد، 
در غیر این صورت باید سیستم های کنترلی در 
اختیار قرار گیرند تا نیروگاه ها بتوانند آالینده هایی 
که منتشر می شوند را به حد مجاز برسانند ولی 
متاسفانه نیروگاه ها تجهیزات کنترلی ندارند که این 

موضوع در دست پیگیری است.
به گفته سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
ماده ۲۳ قانون هوای پاک به این مسئله تاکید 
دارد ولی مشکل اصلی این است که نیروگاهای 
از  برخی  اجرای  و  قدیمی هستند  بسیار  کشور 
پروژه های کنترلی برای آنها ممکن نیست البته 
وزارت نیرو برنامه دارد که محتوای گوگرد مازوت را 
قبل از احتراق کاهش دهد تا بعد از احتراق میزان 

آالینده ها به حداقل برسد.
گل علیزاده با بیان اینکه انرژی در ایران به صورت 
لجام گسیخته ای مصرف می شود، گفت: ایران از 
نظر شدت باالی مصرف انرژی رتبه اول را در دنیا 
دارد، ما ۱۵ برابر کشور ژاپن و ۲.۵ برابر میانگین 
جهانی انرژی مصرف می کنیم. مدیریت نکردن 
مصرف انرژی، آلودگی ها را شدیدتر می کند چراکه 
۹۴ درصد پایه تولید انرژی در ایران سوخت های 
اثرات  است که  طبیعی  و کامال  است  فسیلی 
تجمعی این میزان مصرف سوخت فسیلی چه 
در صنعت، خودروها، موتورخانه ها و سیستم های 
آلودگی  ایجاد  موجب  سرمایشی  و  گرمایشی 
هوا در زمان وارونگی دما و بروز شرایط ناسالم 
در کیفیت هوا شود. او در پاسخ به این سوال 
سوخت  مصرف  رساندن  صفر  به  امکان  آیا  که 
فسیلی در ایران وجود دارد یا نه؟ گفت: در حال 
حاضر به هیچ وجه امکان به صفر رساندن مصرف 
سوخت های فسیلی وجود ندارد و تنها می توان 
میزان مصرف آن را کاهش داد. ما در نیمه دوم 
سال به ویژه در فصل زمستان حدود ۳۹ تا ۴۰ 
هزار مگاوات مصرف برق داریم ولی این میزان 
مصرف، در تابستان امسال به ۶۹ هزار مگاوات 
افزایش یافت. سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم تاکید کرد: اگر مصرف انرژی برق را کاهش 
نیروگاه های  از  دهیم می توانیم تعمیرات برخی 
مازوت سوز را به زمان وارونگی دما انتقال دهیم 
اما به طور کلی در حال حاضر به دلیل اینکه میزان 
و  است  محدود  داخلی  شبکه  به  تحویلی  گاز 
بخش اعظمی از این گاز نیز صرف بخش خانگی 

و تجاری می شود، چندان امکان پذیر نیست.

الیحه الحاق ایران 
به معاهده پاریس 

بازبینی می شود
معاون حقوقی رئیس جمهوری از بازبینی الیحه 
پاریس  هوایی  و  آب  معاهده  در  ایران  الحاق 
خبر داد و گفت: این الیحه به منظور تعیین و 
تکلیف، در حال بازبینی دقیق است که تاکنون 
و  احصا کردیم  را  دستگاه ها  نظرات کارشناسی 
هستیم.  تصمیم گیر  مراجع  نهایی  نظر  منتظر 
به گزارش ایرنا، محمد درباره اینکه آیا استرداد 
الیحه عضویت ایران در معاهده تغییرات آب و 
این معاونت قرار  پاریس در دستور کار  هوایی 
دارد، گفت: این موضوع در زمانی که در مجلس 
حضور داشتم به تصویب رسیده بود، اما از سوی 
شورای نگهبان اشکال گرفته شد. او ادامه داد: در 
سال ۹۴ آیین نامه ای در دولت تصویب شد که در 
آن تعهداتی پذیرفته شده اما توجه کافی به اینکه 
نشده است.  دارد،  قرار  در شرایط تحریم  ایران 
با توجه به فشارهای بین المللی که در سال های 
طراحی  آمریکا  توسط  به  ویژه  ایران  علیه  اخیر 
تعهدات  از  بخشی  به  عمل  امکان  است،  شده 
معاون  ندارد.  وجود  پاریس  معاهده  در  مقرر 
حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: معتقدیم که 
در فضای آرام و در صورت رفع تحریم ها، ایران 
پیشتاز رعایت قواعد مربوط به محیط زیستی 
است. او در ادامه با اشاره به فشارهای بین المللی 
اسناد  این گونه  در  دقت  وضعیت،  این  گفت: 
از این رو الیحه  بین المللی را بیشتر می کند و 
معاهده پاریس در حال بازبینی است و به عنوان 
معاونت حقوقی گفت وگوهای الزم و جلسه هایی 
را با بخش های مختلف تصمیم گیر درباره الحاق 
نظرات  و  داده ایم  انجام  پاریس  به کنوانسیون 
کارشناسی دستگاه ها را درخواست و احصا کردیم 

و نظارت کارشناسی اعالم شده است.

بر اساس استاندارد باید ۵/۲ 
نفر از گروه پرستاری به ازای هر 
تخت بیمارستانی و در هر ۲۴ 
ساعت وجود داشته باشد اما 
این عدد در ایران ۰.۸ نفر است

 نظام سالمت در ایران دست کم به ۱۰۰هزار پرستار جدید نیاز دارد و این در حالی است که ۲۵۰هزار پرستاری که اینک مشغول کار یا 
بازنشسته اند سال های سختی به ویژه در روزهای کرونایی سپری کرده اند. اما این وضعیت را در حالی پشت سر گذاشته اند که به سبب 
نداشتن رفاه و امنیت شغلی چمدان های خود را برای مهاجرت می بندند. اینک در مناسبت تقویمی روز پرستار آنها بیش از هر زمان 

دیگری می گویند از درمان مقطعی دردهای صنفی شان خسته شده اند. 

|  
سنا

 ای
 |

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان زنجان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۷۱۰۰۰۰۰۲۸۵ هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان متقاضی آقای بهروز قراخانی فرزند قیدار 
علی بشماره شناسنامه ۷۳۳ صادره از زنجان نظر به اینکه بهره برداری و 
بصورت  مفروز  بنحو  تقاضا  مورد  در  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
ساختمان مسکونی بتاریخ بعد از تصویب قانون اصالحی ثبت طبق گزارش 
کارشناسی و کروکی ترسیمی برای هیئت محرز گردیده است و همچنین 
محدوده مورد تقاضا سابقه تقاضای ثبت ندارد و با توجه به اینکه قبال بابت 
این ملک پرونده کالسه ۷۳۳۷ بنام رحیم ایمانی راد تشکیل و مورد بررسی 
قرار گرفته و رای شماره ۴۸۵۳ مورخ ۷۲/۲/۱۷ صادر و پالک ۵۸۳۶ اصلی 
تعیین شده است و برابر مبایعه نامه عادی به آقای بهروز قراخانی منتقل 
شده است لذا هیئت موضوع را منطبق با تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصالحی 
ثبت مصوب ۱۳۷۰ تشخیص مقرر میدارد ادره ثبت زنجان نسبت به تنظیم 
اظهار نامه مورد تقاضا مطابق مفاد تبصره مزبور بنام بهروز قراخانی فرزند 
قیدار علی مطابق حدود و گزارش مندرج در گزارش کارشناسان برابر مقررات 
اقدام نمایند. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵   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، داد خواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

علیرضا حسن زاده شاه آبادی
رئیس ثبت اسناد وامالک

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

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

ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۸۵۶ هیات دوم موضوع  فاقد سند رسمی- 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  و ساختمان های  اراضی 
متقاضی خانم رحیمه گلستانی حتکنی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۳۰ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
۲۱۲.۳۰ مترمربع از پالک ۸۰۶ اصلی واقع در زرند بخش ۱۳ کرمان به آدرس زرند رق آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای علی مومنی رق آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

حسین توحیدی نیا 
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱۴۰8۲8۳

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۴۳۶۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم 
پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جیرفت به شماره شناسه ۱۴۰۰۰۲۳۵۸۶۰ در شش دانگ یک باب ساختمان درمانگاه به مساحت 
۱۲۴ متر مربع پالک ۹۲۶ فرعی از۹۳ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۹۳ - اصلی قطعه یک واقع در چاهریگان لورگها شهر 
کهنوج خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم عباسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۹/۰۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۹/۲۳
 علی رحمانی خالص
 رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

م الف:7۶۱ 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  اول موضوع  رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۴۳۶۳هیات 
به  ایران  اسالمی  دولت جمهوری  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر 
نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت به شماره شناسه ۱۴۰۰۰۲۳۵۸۶۰ در شش دانگ یک باب 
ساختمان خانه بهداشت به مساحت ۱۴۳۸ مترمربع پالک ۲۱۹ فرعی از۹۴ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۹۴ - اصلی 
قطعه یک واقع در چاهریگان وزیری ها شهر کهنوج خریداری از مالک رسمی آقای نعمت هللا وزیری محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادرخواهدشد .
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۹/۰۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۹/۲۳
 علی رحمانی خالص
 رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج
م الف:7۶۲ 

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

برابر رای صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی رفسنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حسن رضایی صادق آباد فرزند محمد شش دانگ انباری به 
مساحت ۲۱۷.۶ متر مربع قسمتی از پالک ۱۸۶۸ اصلی واقع در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش ۹ کرمان خیابان مصطفی 
خمینی، سه راه شهید حسینی و حسب استشهاد محلی و بنچاق از مالکیت مالک رسمی حسین فصیحی هرندی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که شخص یا اشخاصی نسبت به 
صدور سند مالکیت به نام متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را 
کتبًا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱.۰۹.۰۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱.۰۹.۲۴
مرتضی کاربخش
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان
از طرف رضا ملکی
م الف ۴۵۵۴
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 تهران نه آب دارد
نه خاک و نه هوا

۱ادامه از صفحۀ

توسط  مشکل  این  با  علمی  و  اصولی 
از طرفی  ندارد .  متولیان و مسئوالن وجود 
بالغ  آب  که  مصرف  سرانه  بی رویه  رشد 
برآورد  نفر  ازای هر  به  لیتر در روز  بر ۳۲۰ 
شده است ، درصورتی که  این میزان بیش 
از دو برابر استاندارد سرانه مصرف روزانه در 
کشورهای دیگر جهان است، شرایط را روز 

می کند . تر  وخیم  روز  به 
دارد،  آب  نه  دیگر  تهران  شهر  بگوییم  اگر 
به گزاف  سخنی  هوا،  نه  و  دارد  خاک  نه 
نگفته ایم . شهری که بنا بر مطالعات صورت 
آن  با  هم  آن  و  قبل  دهه های  در  گرفته 
شرایط اقلیمی ،  به لحاظ منابع طبیعی و 
ذاتی  فقط می توانست پذیرای ۵ میلیون 
بیش  حدود  با  امروز  باشد  جمعیت   نفر 
صنایع  بارگذاری  و  جمعیت  برابر   ۳ از 
آن  اطراف  در  توسعه کشاورزی  و  مختلف 
استاندارد  هرگونه  فاقد  شهری  به  عمال 
تبدیل  بی دفاع  شهری  و  سکونتگاهی 
شده است. متاسفانه کماکان هم با طرح 
مباحثی همچون ساخت مسکن ملی و... 

. می شود  افزوده  آن  جمعیت  به 
محترم   سخنگوی  اینکه  عجیب تر  نکته 
بسیار  وضعیت  رغم  به  آب  صنعت 
تهران  سدهای  آب  موجودی  نگران کننده 
عنوان می کنند که هیچ نگرانی بابت تامین 
طرح  ندارد.  وجود  تهران  شهر  شرب  آب 
تشدید  را  نگرانی  این  مطالب  این گونه 
می کند که کماکان وزارت نیرو در صدد است 
به جای پرداختن به نصایح کارشناسان و 
بحران  از  فرار  برای  علمی ،  مباحث  طرح 
شهر  زیرزمینی  آب های  باقیمانده  سراغ 
تهران برود. موضوعی که در سالهای اخیر 
هم اتفاق افتاده  و کماکان هم همان رویه 
را در پیش گرفته است. در نتیجه این نوع 
رفتار ، فرونشست زمین به میزان عجیب و 
غیر قابل باور ۳۶ سانتیمتر در مناطق جنوبی 
که  جایی  است.دقیقا  رسیده  تهران  شهر 
پایتخت شامل  زیرساخت های  از  بسیاری 
و  ریلی  فرودگاه  خطوط  اصلی ،  جاده های 
و  تخریب  تاثیر  تحت  را  و...  پاالیشگاه ها 

است . داده  قرار  فروپاشی 
است  کرده  ثابت  اخیر  دهه  چند  تجربه 
از  استفاده  و  پارادایم  تغییر  با  فقط  که 
به  و کارشناسی می توان  علمی  روش های 
ارسال  با  صرفا  و  شد  مواجه  معضل  این 
پیامک به شهروندان ، استفاده از پیام هایی 
تلویزیون   طریق  از  زیرنویس  صورت  به 
نمی توان مردم را به کاهش مصرف دعوت 
کرد. نه تنها این روش ها تاثیری در کاهش 
نداشته  شهروندان  توسط  مصرف  سرانه 
است  بلکه با نگاهی به آمار و ارقام مصرف 
هر شهروند تهرانی می توان به تاثیر اینگونه 

برد .  ان پی  ناکامی  و  روش ها 
ارقام  و  آمار  ارائه  با  نباید  بگوییم  اینکه 
واقعی مردم را ناامید کرد واقعا تعجب آور 
همین  از  استفاده صحیح  بسا  چه  است. 
آمار و ارقام است که متخصصان و مسئوالن 
امر را  به تهیه برنامه ای دقیق و واقع بینانه 
برای سازگاری و یا مقابله به هر حادثه و 

. می کند   رهنمون  رخدادی 
روش های  کارشناسان  که  دهه هاست 
مواجهه با کم آبی را به کرات اعالم کرده اند. 
است ولی گویا هیچ اراده ای برای شنیدن و 

ندارد . وجود  آنها  اجرای 
از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آب های  از  استفاده  و  آب  بازچرخانی   _
عملیات  در  تسریع  و  خاکستری 
مدول های  تکمیل  یا  و  ساخت  اجرایی 
یک  قالب  تهران  در  شهر  تصفیه خانه های 
حرکت ملی و تزریق منابع مالی مناسب و 

چکانی   قطره  نه 
 _ واقعی شدن نرخ آب شرب، کشاورزی 

و صنعت 
جمعیت  جدید  بارگذاری  ممنوعیت   _
فالت  در  جدید  کشاورزی  و  صنایع  و 
مرکزی و به خصوص تهران و حتی االمکان 
برنامه ریزی برای انتقال بخشی از جمعیت 
شهری و صنایع به مناطق جنوبی کشور که 

دارند . دسترسی  آزاد  آبهای  به 
_ مدیریت درست منابع آب به جای روش 
شکست خورده »توزیع منابع آب« از سوی 

متولیان بخش آب. 
و  تهران  در  آب  اصلی  خطوط  بهسازی   _
جلوگیری از هدررفت آب که به زعم آمار و 

. برآورد شده است  ارقام تا ۳۰ درصد 
و… 

ما  یادآوری کنیم که  است  الزم  پایان  در 
اوضاع  که  شویم  روبه رو  واقعیت  با  باید 
آن  تر  وخیم  تهران  هوای  و  خاک  و  آب 
و  وعده  با  می کنیم .  فکر  است که  چیزی 
وعید و امیدبخشی نادرست و آرزوی اینکه 
مناسبی  بارش های  و  دهد  رخ  معجزه ای 
به صورت مقطعی داشته باشیم؛ فقط زمان 

می کنیم.  را کوتاه  فاجعه  ایجاد 
گوش  آب  صنعت  کارشناسان  حرف  به 

است.  دیر  بسیار  فردا  بدهیم. 

 »پیام ما« از مرگ یک کودک سه ساله در »هوتک« روستای »سیدبار جدگال« سیستان و بلوچستان گزارش می دهد 

میراث کشنده
افراد محلی در سیدبار جدگال می گویند هوتک ها مربوط به زندگی گذشته اند و امروز فقط قاتل جان کودکان هستند

سراج میهن دوست عموی 
صهیب و رئیس شورای 

بخش ُپالن: ما فقط داریم از 
بچه هایمان تلفات می دهیم. 

تا به حال ۱۵ نفر تلفات از 
آبگیرهایی داشته ایم که به درد 
نمی  خورند. در برج سه و چهار 
فقط ۶ نفر فوتی دادیم. تالش 
زیادی هم برای پر کردن این 
گودال ها چه از طریق مراجعه 
به بخش خصوصی یا دولتی 

کردیم و تالش مان این بود از 
ظرفیت های خیرین یا بنیاد 
مستضعفان بهره بگیریم که 

متاسفانه تاکنون این امر محقق 
نشده است

در صورت افزایش میانگین 
دمای جهان تا ۲ درجه 

سانتی گراد خطر خشکسالی در 
بخش کشاورزی برای منطقه 

اروپای غربی و مرکزی حداقل 
دو برابر می شود

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

مینا کامران ، فعال حوزه توسعه 
روستایی: ما ده ها بار در سیدبار 

جدگال آموزش داده  ایم و از 
بچه های بزرگ تر خواسته ایم 

از کوچک ترها مراقبت کنند،  با 
این حال این موضوع همچنان 

که درباره صهیب اتفاق افتاد 
نمی تواند تضمین کند هیچ 

کودکی غرق نشود
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پسر  بود.  میهن دوست  صهیب  بچه  »اسم 
۳ ساله  که دیروز در هوتک سیدبار جدگال 
نه جایی گفته  اون اسم ها که  از  غرق شده. 
نه  انگار  می شه.  شمرده  جایی  نه  و  می شه 
انگار که بچه قشنگی وجود داشته و از دست 
رفته. برای همینه که آموزش درست و آگاهی 
بچه ها مهمه. باور کنین خیلی باارزش و خیلی 
سیدباری  قشنگ  و  کوچک  »بچه  مهمه«. 
غرق شده،  روستا  زیبای وسط  هوتک  توی 
چون جایی برای بازی نیست، چون هوتک ها 
خطرناکن و چون بچه ها باید بیشتر بدونن تا 
از همدیگه و خودشون مراقبت کنن و چون 
زندگی روزمره اون بچه ها در بهترین حالت، 
در شرایطی سخت و ناعادالنه و خطرناکه.« 
و  نویسنده  نادری  شرمین  را  پست  دو  این 
فعال اجتماعی که سال ها سابقه کار فرهنگی 
در سیستان و بلوچستان را دارد منتشر کرد و 
از مسئله ای گفت که سال هاست این منطقه 
جان های  که  چالشی  است،   مواجه  آن  با 
کودکان روستاهای این منطقه را بارها گرفته 

و همچنان الینحل باقی مانده است.

هوتک ها باید پر شوند
کمال میهن دوست معلم سیدبار جدگال 
به »پیام ما« می گوید: هوتک ها پدیده هایی 
هستند که نمی شود درباره آنها کار کوتاه مدت 
یک کار  انجام  با  ولی  داد  انجام   فوری  و 
چالش  این  حل  برای  می توان  درازمدت 
می  شوند  ما  بچه های  شدن  غرق  باعث  که 
به  نیاز  معضل  حل  حال،   این  با  کرد.  کار 
پیش شرطی ها و پیش بینی هایی دارد که باید 

را در نظر گرفت. آنها 
می کند:  بیان  هوتک ها  تاریخچه  درباره  او 
از  نمی توانستند  منطقه  مردم  گذشته  در 
تا  بیاورند  شن  و  خاک  دیگر  محل های 
زمین  سطح  از  باالتر  ارتفاعی  را  خانه شان 
گود  را  زمین  از  بخشی  بنابراین  بسازند،  
برای مرتفع کردن  آنها  از خاک  تا  می کردند 
در  خانه  ساختن  کنند.  استفاده  خانه شان 
دست  از  ماندن  امان  در  برای  هم  ارتفاع 
شکل گیری  به  موضوع  همین  بود.  سیالب 
چاله های زیاد در روستاهای منطقه دشتیاری 

شد. منجر 

به گفته میهن دوست اطراف و در هر روستا 
به  که  است  هوتک   ۵۰ تا   ۴۰ به  نزدیک 
اضافه می کند:  او  دارد.  تعلق  زمان گذشته 
نگهداری آب برای استفاده های مختلف از 
جمله  از  کوتاه مدت  کشاورزی های  جمله 
این  حال  این  با  بود.  هوتک  کاربری های 
کشاورزی  که  است  کسی  کمتر  روزها 
کوتاه مدت داشته باشد و همین موضوع پر 
کردن چاله هایی که در آن آب جمع شده را 

می کند. ضروری 
و  ندارند  کاربری  هیچ  هوتک ها  این  اگر 
می گیرند  را  روستا  بچه های  جان  تنها 
میهن دوست  نشده اند؟  پر  حال  به  تا  چرا 
چنین  بودن  هزینه بر  را  موضوع  این  دلیل 
شده  باعث  که  موضوعی  می داند،  کاری 
و  بماند  باقی  همچنان  وضعیتی  چنین 
ساله  سه  صهیب  جان  مورد  تازه ترین  در 

بگیرد. را 
بسیاری درباره استفاده از آب هوتک ها به 
با  می کنند.  صحبت  آشامیدنی  آب  عنوان 
حال  در  می گوید:  میهن دوست  حال  این 

حاضر از آب هوتک به ندرت برای مصرف 
خانوار استفاده می شود،  این موضوع برای 
لوله کشی  شبکه  به  مردم  که  بود  زمانی 
دسترسی نداشتند. آنها همچنین از آب این 
لیمو  و  نخل  درختان  آبیاری  برای  چاله ها 
بهره می گرفتند اما امروزه کمتر خانواده ای 
برای چنین  روان و جاری  از آب  است که 

کنند. استفاده  موضوعی 

در دو ماه شش نفر فوتی 
در هوتک داشتیم

سراج میهن دوست عموی صهیب و رئیس 
شورای بخش ُپالن نیز به »پیام ما« درباره 
می گوید:  صهیب  شدن  غرق  چگونگی 
صهیب   ،۱۲.۳۰ ساعت  و  ظهر  نماز  نزدیک 
در حال بازی با خواهر و برادرش بود. او از 
آنها جدا می شود و یک قاشق و چنگال از 

می گیرد.   بازی  برای  مادرش 
به سابقه  او هم مشابه کمال میهن دوست 
می کند.  اشاره  هوتک ها  این  شکل گیری 
اینکه در منطقه آنها برای جلوگیری از ورود 
آب به خانه ها، مردم بناهایشان را روی تپه 

می ساختند و همین باعث شده کل روستا 
پر از گودال باشد. او توضیح می دهد: اگر 
باران بیاید و یا آب سد رها شود،  گودال ها 
آب گودال  فصل  این  در  ولی  می شوند  پر 
کم شده و تقریبا یک متر می شود. صهیب 
چنگالش  و  قاشق  می رود که  هوتک  کنار 
بعد متوجه شدیم  نیم ساعت  می  افتد. ما 
قطع  نفسش  وقت  آن  افتاده،   اتفاق  این 
تا دکتر بردیم  بود،   باالی آب آمده  شده و 

تمام کرده است. گفت 
را  راه  تنها  هم  ُپالن  بخش  شورای  رئیس 
اضافه  و  می داند  گودال ها  این  شدن  پر 
می کند: ما فقط داریم از بچه هایمان تلفات 
از  تلفات  نفر   ۱۵ حال  به  تا  می دهیم. 
آبگیرهایی داشته ایم که به درد نمی  خورند. 
در برج سه و چهار فقط ۶ نفر فوتی دادیم. 
این  کردن  پر  برای  هم  زیادی  تالش 
بخش  به  مراجعه  طریق  از  چه  گودال ها 
تالش مان  و  کردیم  دولتی  یا  خصوصی 
بنیاد  یا  خیرین  ظرفیت های  از  بود  این 
متاسفانه  که  بگیریم  بهره  مستضعفان 

است. نشده  محقق  امر  این  تاکنون 
نهادها  همه  از  ما  می دهد:  ادامه  او 
خاکبرداری های  برای  می  کنیم  درخواست 
غلطی که در گذشته انجام شده کمک کنند. 
نمی توان  را  بخش  گودال های  کل  البته 
روستاهایی  می  توان  ولی  کرد  پر  یکباره 
اولویت  در  را  داشته اند  تلفات  تاکنون  که 
قرار داد. جامعه محلی هم آمادگی کامل را 
این موضوع همکاری کنند. برای  دارند که 

آموزش را جدی بگیریم
مینا کامران فعال توسعه روستایی در 
هوتک ها  می گوید:  ما«  »پیام  به  این باره 
در گذشته جزئی از زندگی بلوچ ها بودند و 
برای کاربری های مختلف  آن  آب  از  مردم 

می کردند. استفاده 
او با اشاره به اینکه هوتکی که در آن صهیب 
اضافه  نبود،  آب  پر  زمان  آن  شد،   غرق 
باز هم  آب،   پایین  با وجود حجم  می کند: 
این  و سال صهیب  در سن  برای کودکانی 
هوتک ها خطرناک هستند و باید برای آنها 

اندیشید. چاره ای 
برخی عنوان می  کنند اگر زمین بازی برای 
هوتک ها  به  آنها  باشد،   روستا  کودکان 
گزینه ای  چنین  کامران  نمی شوند.  نزدیک 
را رد می کند و در این باره می گوید: بچه ها 
شهر  فضای  در  بچه ها  مشابه  روستا  در 
دارند ،  بیشتری  شیطنت  و  نمی کنند  رفتار 
بنابراین نمی شود گفت زمین بازی می تواند 
جلوگیری  هوتک  در  بچه ها  شدن  غرق  از 
آموزش  باره  این  در  بچه ها  به  باید  و  کند  

داد.
سیدبار  در  بار  ده ها  ما  می کند:  اضافه  او 
بچه های  از  و  داده  ایم  آموزش  جدگال 
مراقبت  از کوچک ترها  بزرگ تر خواسته ایم 
کنند،  با این حال این موضوع همچنان که 
درباره صهیب اتفاق افتاد نمی تواند تضمین 

نشود. غرق  هیچ کودکی  کند 
اینکه  درباره  روستایی  توسعه  فعال  این 
راه حل مشکل هوتک ها چیست؟ می گوید: 
آب  روستاها  بیشتر  االن  اینکه  به  توجه  با 
لوله کشی از سد دارند هوتک ها باید توسط 
...مورد  و  آب  زیست،  محیط  کارشناسان 
و  خرد  با  و  گیرد  قرار  بازنگری  و  مطالعه 
دانش جوامع محلی به شور گذاشته شود.

گزارش ۲

یک موسسه تحقیقاتی بین المللی مدعی شد؛

گرمای زمین از استاندارد توافق نامه پاریس فراتر می رود
 نگرانی ها از ۲۰ ساله شدن خشکسالی های ادواری ۴۰۰ ساله

بی سابقه ترین خشکسالی اروپا در ۵۰۰ سال 
آب  سطح  کاهش  چون  پیامد هایی  اخیر 
هسته ای  انرژی  تولید  رودخانه ها، کاهش 
و آبی، کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش 
قیمت انرژی و اختالل در تجارت های آبی 
را به همراه داشته و تشدید آن می تواند به 

منجر شود. افزایش خسارت ها 
نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
گرم تر  و  هوایی  و  آب  تغییرات  )پاون(، 
شدن زمین اکنون به یکی از معضالت جدی 
در  به ویژه  را  جهانی  جامعه  و  شده  تبدیل 
نیمکره شمالی در حوزه های مختلف همانند 
روش های تأمین منابع غذایی، آب و برق با 

است. روبه رو کرده  فراوانی  مشکالت 
و  آب  موسسه  یک  پژوهش  اساس  بر 
منعکس  »پولیتیکو«  نشریه  در  هوایی که 
تابستان  در  گرما  رکوردشکنی  است،  شده 
خاک ها  شدن  خشک  باعث  جاری  سال 
از  بسیاری  در  رودخانه ها  شدن  خشک  و 
شد؛  متحده  ایاالت  و  چین  اروپا،  مناطق 
وضعیتی که کارشناسان از آن به عنوان یک 

می کنند. یاد  خطرناک  و  ویژه  شرایط 
توسط  که   )WWA( موسسه  تحقیقات 
شده  انجام  هواشناسی  و  آب  دانشمند   ۲۱
هوایی  و  آب  تغییرات  که  می دهد  نشان 
به گذشته  نسبت  را  خشکسالی ها  احتمال 

است. داده  افزایش  برابر   ۲۰ حداقل 
دانشمندان بر این باور هستند که در شرایط 

عادی و پیش از اینکه فعالیت های انسانی 
چنین  شود،  منجر  زمین  شدن  گرم تر  به 
۴۰۰ سال یک  خشکسالی های شدیدی هر 
کنونی  شرایط  در  اما  می افتاده،  اتفاق  بار 
درجه   ۱.۲ زمین  کره  دمای  میانگین  که 
صنعتی  ماقبل  دوران  از  سانتی گراد گرمتر 
است، پیش بینی می شود که دوره بازگشت 
خشکسالی های شدید هر ۲۰ سال یک بار 

دهد. رخ 
هوای  و  آب  مرکز  مدیر  آلست،  ون  مارتن 
این  نویسندگان  از  یکی  که  سرخ،  صلیب 
خشکسالی  در  ما  می گوید:  است،  مطالعه 
وضوح  به  بودیم،  آن  شاهد  اخیرًا  که 
اثرگذاری تغییرات آب و هوایی را می بینیم 
ضربه  ما  به  شدت  به  تغییرات  این  و 

می زند.
است: شرایط جدید  افزوده  پژوهشگر  این 
به  پاکستان  مانند  کشور هایی  در  تنها  نه 
بلکه  شده،  منجر  ویرانگر  سیل های  وقوع 
بخش های  ثروتمندترین  از  برخی  در 
که  مرکزی  و  غربی  اروپای  مانند  جهان 
نیز  می شدند،  تلقی  آسیب پذیر  کمتر 
است. آورده  بار  به  فراوانی  خسارت های 

او در این باره اضافه کرده است: خشکسالی 
شدید تابستان امسال محصوالت کشاورزی 
را ویران و تجارت رودخانه ای را فلج کرد و 
نیز تولید برق آبی را در بسیاری از نقاط کره 

زمین تحت تاثیر قرار داد.

تأکید  همچنین  پژوهشی  گزارش  این  در 
شده است که اگرچه افزایش دمای ناشی 
از تغییر اقلیم عامل اصلی خشکسالی های 
که  نیست  معنی  این  به  اما  است،  اخیر 
برای  سریع  راه حل  یک  هوا  شدن  خنک 
احیای  چراکه  باشد،  کنونی  مشکل  حل 
بارندگی  به  شده  خشک  زمین های  دوباره 
در  این  و  دارد  نیاز  زیادی  بسیار  و  مداوم 
از  بیش  اروپا  در  دست کم  است که  حالی 
خشکسالی  تأثیر  تحت  زمین ها  از  نیمی 

گرفته اند. قرار 
دانشمندان  پژوهش،  این  اساس  بر 
جاری  سال  تابستان  در  که  دریافته اند 
یک  عمق  تا  زمین  سطح  خشکی  میزان 
شرایطی  از  بیشتر  برابر   ۲۰ حداقل  متری 
رخ  هوایی  و  آب  تغییرات  آن  در  است که 

د. نمی دا
از  دیگر  یکی  شوماخر،  دومینیک 
معتقد  پژوهشی  این گزارش  تهیه کنندگان 
جهانی  دمای  بیشتر  افزایش  با  که  است 
با  مرتبط  خطرات  افزایش  شاهد  آینده  در 
میزان گرمایش  و  بود  خواهیم  خشکسالی 
افزایش  سانتی گراد  درجه   ۲ تا  جهانی 
در  شده  تعیین  استاندارد  از  که  می یابد 
بیشتر  پاریس  هوایی  و  آب  توافقنامه 

ست. ا
که  است  باور  این  بر  همچنین  شوماخر 
اگرچه تغییرات آب و هوایی الگو های مکانی 

می دهد،  تغییر  را  خشکسالی ها  و  بارش ها 
نیمکره  برای  نظر می رسد که شرایط  به  اما 
شمالی به صورت کلی تشدید خشکسالی ها 

بود. منابع آب خواهد  و کاهش 
تحقیقات این دانشمندان نشان می دهد که 
خشکسالی  میزان  هوایی  و  آب  تغییرات 
بخش کشاورزی را در تابستان سال جاری 
یعنی  این  و  داد  افزایش  برابر  تا چهار  سه 
باید  بار  یک  سال   ۸۰ تا   ۶۰ هر  جای  به 
بار در جهان شاهد چنین  ۲۰ سال یک  هر 

باشیم. رویدادی 
همچنین در این پژوهش تأکید شده است 
که در صورت افزایش میانگین دمای جهان 
تا ۲ درجه سانتی گراد خطر خشکسالی در 
بخش کشاورزی برای منطقه اروپای غربی 

و مرکزی حداقل دو برابر خواهد شد.
آلست  ون  که  نگران کننده ای  چشم انداز 
در  اروپا  خشکسالی  بی سابقه ترین  را  آن 

عقیده  و  می کند  عنوان  اخیر  سال   ۵۰۰
پیامد های  از  نمونه کاملی  این شرایط  دارد 
و  آب  تغییرات  افزایش  به  رو  و  خطرناک 
نیز  شرایط کنونی  در  چراکه  است،  هوایی 
مانند  پیامد هایی  هوایی  و  آب  تغییرات 
کاهش سطح آب رودخانه ها، کاهش تولید 
تولیدات  کاهش  آبی،  و  هسته ای  انرژی 
کشاورزی، افزایش قیمت انرژی و اختالل 
و  داشته  همراه  به  را  آبی  تجارت های  در 
افزایش خسارت ها  به  می تواند  آن  تشدید 

شود. منجر 
در بخش انتهایی این گزارش نیز به عنوان 
اینها  همه  که  است  شده  تأکید  راهکار 
همه  می دهد  نشان  است که  خطری  زنگ 
به  باید  مشکل  این  از  شدن  دور  برای  ما 
کمک  گلخانه ای  گاز های  انتشار  کاهش 
 )resilience( تاب آوری  روی  نیز  و  کرده 

کنیم. سرمایه گذاری 

بازی حوالی  آذر ساعت ۱۲.۳۰ ظهر مثل هر روز مشغول  پنج ساله و »علی« ۱۰ ساله دوشنبه هفتم  »صهیب« سه ساله،  »مریم« 
خانه شان بودند. صهیب از آنها جدا شد و به خانه رفت.  از مادرش قاشق و چنگالی گرفت و  کنار هوتک پشت خانه سرگرم شستن آنها 
شد. در حال شستن بود که قاشق یا چنگال از دستش داخل آب افتاد و برای گرفتنش خم شد،  دستش نمی رسید،  بیشتر خم شد و 
به یکباره داخل آب افتاد. در این وقت سال هوتک چندان آب ندارد،  عمق آب یک متر هم نبود ولی صهیب سه ساله قدش از یک متر 
کوتاه تر بود. اگر علی آنجا بود کمکش می کرد،  اگر مریم هم بود می توانست او را از آب بیرون بکشد،  هیچکس نبود و نفهمید صهیب آن 
لحظه ها به چه فکر کرده. نیم ساعت بعد روی آب بود و پیدایش کردند. دکتر گفت همه چیز تمام شده،  هم برای صهیب و هم خانواده ای 

پنج نفره که باید با این درد و رنج کنار بیایند که حاال چهار نفر شده است.
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معاونت  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون 
با  خانواده  و  زنان  امور  در  ریاست جمهوری 
اشاره به خالءهای قانونی حوزه زنان، گفت: 
نظام  تکمیل  و  اصالح  تنقیح،  »بازخوانی، 
حقوقی ایران با هدف تدوین قانون جامع زن 
و خانواده، روان سازی و بسترسازی استیفای 
حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده را به عنوان 
رویکرد مهم و اساسی دیده ایم.« به گزارش 
فصلی  نشست  در  فرهنگ متین  الله  ایسنا، 
زنان  امور  در  مشترک معاون رئیس جمهور 
شورای  مجلس  زن  نمایندگان  و  خانواده  و 

قوانین  تنقیح  و  اصالح  راستای  در  اسالمی 
تالش  »با  گفت:  خانواده،  و  زنان  حوزه 
و  خبرگانی  جلسه   ۱۵ از  بیش  معاونت 
مبنای  بر  ضرورت ها  و  شکل گرفت  داخلی 
شد  تدوین  احکامی  عنوان  تحت  چالش ها 
یک  بودجه  و  برنامه  سازمان  همکاری  با  و 
کمیسیون مشترک فرهنگ شکل گرفت و ۹ 
کارگروه داریم که یک کارگروه با عنوان زنان 
و خانواده فعالیت مستمر دارد. همچنین ۴ 
جلسه هم در سطح کالن برای جمع بندی و 

است.« برگزاری  حال  در  نهایی سازی 

معاونت  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون 
خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  ریاست 
سه  در  فعالیت ها  این  اینکه  به  اشاره  با 
»در  داد:  ادامه  است،  انجام  حال  در  سطح 
هفته  و  رسیدیم  حکم   ۷ به  اول  سطح 
آینده تمام احکام دستگاه ها بررسی خواهد 
رویکرد  میزان  چه  شود  مشخص  که  شد 
و...  زندگی  سبک  نوجوانان،  خانواده محور، 
سیاست های  به ویژه  باالدستی  اسناد  در 
مقام معظم رهبری در احکام آنها دیده شده 
است.« متین با بیان اینکه در راستای اجرا 

نشدن برخی احکام برنامه ششم با در نظر 
اعتبارات  نشدن  تامین  و  اجرا  حوزه  گرفتن 
الزم اهمیت دارد، اظهار کرد: »عدم شفافیت، 
بعدی  چند  به  توجه  عدم  احکام،  پراکندگی 
رویکرد  فقدان  خانواده،  و  زن  مسائل  بودن 
چشم انداز  شکل گیری  عدم  سیاستی، 
تحکیم  چون  واژگانی  از  استفاده  و  دقیق 
و  اهداف  احکام،  به  اشاره  بدون  خانواده 
غیر  تعریف شاخص های  و  اقدام مشخص 
شاخص های  بدون  آرمانی  و  واقع گرایانه 
تاثیرگذار و غیره از عوامل اجرا نشدن احکام 
و  برنامه ریزی  معاون  است.«  شده  عنوان 
هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور 
زنان و خانواده گفت: »با بررسی های معاونت 
شده  تعریف  احکامی  خانواده  و  زنان  امور 
احصا  آن  مرتبط  برنامه  حکمی  هر  برای  و 
شده  بررسی  تحقق  عدم  احتمالی  موارد  و 
متناظر،  چالش  مرتبط،  سیاست های  و 
زمان تحقق پذیری، سیاست ها، دستگاه های 
نظر  در  شدن  عملیاتی  پیامدهای  همکار، 

است.« شده  گرفته 

وعده برقراری عدالت جنسیتی 
با نظام واره جامع اشتغال 

فرهنگ متین عنوان کرد: »مسئله مهم دیگر 
آن  راستای  در  بسیاری  اقدامات  که معاونت 
در  آن  احکام  ایجاد  دنبال  به  و  داده  انجام 
یک  تدوین  است،  کشور  کالن  برنامه های 
نظام واره جامع اشتغال در جمهوری اسالمی 
با  زن  شاغالن  از  حمایت  بر  تاکید  با  ایران 
جنسیتی  عدالت  و  خانواده محوری  رویکرد 
هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون  است.« 
و  زنان  امور  در  جمهوری  ریاست  معاونت 
در  موجود  چالش های  به  اشاره  با  خانواده 
»در حوزه  تصریح کرد:  توسعه  برنامه ششم 
متولی  دستگاه های  خانواده،  مشاوره  نظام 
اما یک خال نظارتی  طبق قانون حضور دارند 
وجود دارد و باید یک آیین نامه یکپارچه سازی 
در  ریاست جمهوری  معاونت  شود که  نوشته 
احکام  تمام  به پشتوانه  و خانواده  زنان  امور 
برنامه ریزی الزم را انجام و تدوین کرده است. 
نکته مهم دیگر ارتقای ساختار ماموریت های 
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان است که 
برای حل مسائل زنان اهمیت بسیاری دارد.«

اطلس آماری رصد و دیده بانی زنان
الگو  به  اینکه  بیان  با  متین  فرهنگ 
اجتماعی فراغت و نوجوانان و جوانان نیز در 
»دکتر  است، گفت:  شده  تاکید  احکام  این 
و  دیده بانی  و  رصد  نظام  به  بسیار  خزعلی 
اطلس تحلیلی با برش زنان و خانواده تاکید 
داشتند زیرا برخی شاخص های زنان در نظام 
زمانی که  و  مانده است  آماری کشور مغفول 
پایش  و  رصد  با  می دهند  آمار  دستگاه ها 

ندارد.« را  الزم  ظرافت  و  نیست  دقیقی 

حاکمیت در حوزه زنان
 تسهیل گری کند

ری،  تهران،  مردم  نماینده  قاسم پور  فاطمه 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 

شورای اسالمی تصریح کرد: »برنامه توسعه 
از  باید  و  است  عملی  برنامه  برای  فرصتی 
شود.  استفاده  اجرا  حوزه  در  فرصت  این 
حوزه  در  قوانین  تصویب  و  تدوین  فرایند 
هر  برای  و  است  صعب العبوری  کار  زنان 
خشونت  منع  الیحه  مثل  الیحه ها  از  کدام 
زمان ۱۰ساله گذاشته شده است. ما باید در 
ساختار حوزه زنان بازآرایی کنیم و هنوز در 
برخی دغدغه ها نظام روانشناسی و حاکمیت 
به اجماع نظر نرسیده است و نیاز به ماهیت 
مجلس گفت:  نماینده  این  دارد.«  اجرایی 
»نیاز است حوزه زنان در فضای بین المللی با 
رویکرد مقام معظم رهبری فعالیت بیشتری 
جدی  خالء  موضوع  این  زیرا  باشد  داشته 
این  در  باید  حاکمیت  و  است  زنان  حوزه 
جمعیت  و  دهد  انجام  تسهیل گری  راستا 
الزم  همکاری  نیز  دستگاه ها  بین الملل  امور 
را داشته باشند که آثار آن دیپلماسی فعال و 

شود.« زنان  حوزه  در  جریان سازی 

تا شرایط بحرانی شد، زنان را دیدیم
نماینده  الجوردی  سادات  زهره  همچنین 
و  اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم 
ادامه  در  اسالمی  در مجلس شورای  پردیس 
و  مجلس  حاضر  حال  »در  کرد:  تصریح 
دولت هماهنگی های الزم را با یکدیگر دارند و 
امیدواریم نتایج الزم را بگیریم.« او ادامه داد: 
دهه  از  زمانی که  فعلی  شرایط  به  توجه  »با 
۹۰ مرور می کنیم و مقام معظم رهبری اعالم 
می کنند که مسئله زن و خانواده از مسائل مهم 
کشور است، متاسفانه به این مسئله بها نداده ایم 
و زمانی که با جنگ نرم مواجه می شویم به آن 
توجه می کنیم. در برنامه ششم برنامه جنگ 
نرم در حوزه خانواده آمده اما به آن توجه نشده 

و شرایط فعلی به همین دلیل است.« 

نمایندگان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می خواهند قوانین حوزه زنان را تغییر دهند 

وعده بازنگری در قوانین حوزه زنان
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بازخوانی، تنقیح، اصالح و تکمیل 
نظام حقوقی ایران با هدف تدوین قانون جامع زن و خانواده، روان سازی و بسترسازی استیفای حقوق زنان و تقویت 
نهاد خانواده رویکرد مهم و اساسی ما است

۵۲ هزار ایرانی؛ 
مبتال به ایدز

واگیر  بیماری های  مرکز  سرپرست  به گفته 
وزارت بهداشت همزمان با روز جهانی ایدز، در 
ایران ۵۲ هزار نفر مبتال به اچ آی وی هستند 
و از این افراد ۲۳ هزار نفر شناسایی شده اند. 
به گزارش ایلنا، شهنام عرشی سرپرست مرکز 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت همزمان با 
وضعیت  آخرین  با  رابطه  در  ایدز  جهانی  روز 
این بیماری بیان کرد: »از این ۲۳ هزار نفر، 
مراجعه  درمانی  مراکز  به  نفر  هزار   ۱۷ حدود 
می کنند.  دریافت  درمانی  خدمات  و  کرده 
در  افراد  به  و  بوده  رایگان  اچ آی وی  درمان 
عرشی  می شود.«  ارائه  آسیب،  کنترل  مراکز 
تأکید کرد: »خوشبختانه ۹۰ درصد از افرادی 
متصل  درمان  چرخه  به  شده،  شناسایی  که 
به  توجه  با  اخیر  سال های  در  می شوند. 
آگاهی رسانی  و  آموزش  مناسب  وضعیت 
که   ۱۳۹۰ سال  از  درمان  تحت  افراد  تعداد 
حدود دو هزار و ۵۸۰ نفر بوده در سال ۱۴۰۰ 
به حدود ۱۷ هزار نفر رسیده است.« این مقام 
وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه گرفتن 
درمان عالوه بر کنترل بیماری در پیشگیری 
هم بسیار مهم است، گفت: »داروهای اچ.آی.

و  داده  به شدت کاهش  را  ویروسی  بار  وی 
کمتر  بسیار  هم  آن  انتقال  قدرت  نتیجه  در 
می شود.« او همچنین در مورد افزایش انتقال 
بیماری از طریق رابطه پرخطر جنسی اضافه 
تزریقی  سرنگ  طریق  از  انتقال  »آمار  کرد: 
بود  زیاد  دلیل  این  به  ما  کشور  در  مشترک 
افراد  از  زیادی  میان گروه   در  بار  اولین  که 
مردان  را  مبتالیان  از  درصد   ۹۰ اعتیاد  دارای 
دلیل  به  حاضر  حال  در  می دادند.  تشکیل 
از  دیگر  معتادان  اما  شده  داده  آموزش های 
سوزن مشترک استفاده نمی کنند و شیوع از 
این طریق کمتر شده است. همچنین امروز 
پرخطر  روابط  طریق  از  مبتالیان  درصد   ۵۰
متخصص  این  شده اند.«  شناسایی  جنسی 
حاضر  حال  در  »اچ آی وی  بیان کرد:  عفونی 
کنترل  قابل  عفونی  بیماری  یک  عنوان  به 
به  مبتال  افراد  اگر  می شود،  قلمداد  درمان  و 
صورت  به  و  شوند  درمان  چرخه  وارد  موقع 
طول  دریافت کنند،  را  خود  داروهای  مرتب 
خواهند  عوارض  با کمترین  را  مناسبی  عمر 
داشت.« او همچنین در رابطه با آمارهایی که 
از افزایش زنان مبتال وجود دارد، توضیح داد: 
درصد زنان مبتال هنوز نسبت به مردان کمتر 
مردان  را  معتادان  گروه های  اکثر  زیرا  است 
تشکیل می دهند و انتقال این بیماری تماس 
جنسی پرخطر بین زن و مرد را به درصد برابر 
»همچنان  شد:  یادآور  او  می کند.«  نزدیک 
بین  سنی  گروه  مردان  مبتالیان،  بیشترین 
۲۵ تا ۴۰ ساله هستند. اگرچه در حال حاضر 
ما در تمام سنین افراد مبتال به این بیماری 
در  همچنین  عرشی  می کنیم.«  مشاهده  را 
رابطه با دسترسی اقشار آسیب پذیر به وسایل 
بیماری های عفونی اضافه کرد:  از  پیشگیری 
و  روش ها  به  اقشار  این  دسترسی  نظر  »از 
وسایل پیشگیری از انتقال بیماری، هیچ گونه 
محدودیتی نداشته و امکانات در دسترس آنها 

است.«

ساماندهی مخازن 
پسماند، دردی از 

کودکان کار دوا نمی کند
اینکه  به  اذعان  با  تهران  شهرداری  سخنگوی 
جمع آوری  باندهای  گرفتار  کار  کودکان  برخی 
باید  که  »معتقدیم  که  گفته  هستند،  زباله 
زمینه سودجویی از کودکان کار را از بین ببریم 
که یکی از این زمینه ها در پسماند است، پس 
ساماندهی مخازن را در دستور کار قرار دادیم تا 
یکی از ابعاد زمینه ساز کار کودک را ساماندهی 
کنیم، زیرا بررسی ها نشان داده است کودکان کار 
عمدتا اسیر باندهای جمع آوری زباله می شوند. 
اگر این فرایند پسماند اصالح شود در کاهش 
کار کودک موثر است.« به گزارش ایلنا، منظور 
محمدخانی گفت: »ساماندهی مخازن« ظاهرا 
به نوعی قفل دار کردن سطل های زباله شهری، 
از  مواردی  سایر  و  زیرزمین  در  آنها  دادن  قرار 
مخازن  شکل  تغییر  راستای  در  دست  این 
مکانیزه پسماند است که پیش از این نیز توسط 
مسئوالن سابق مدیریت شهری پایتخت مطرح 
شده بود، اما هیچگاه در سال های گذشته اجرایی 
نشد و همچنان شاهد همان شیوه نسبتا سنتی 
جمع آوری زباله و وجود مخازن قدیمی در سطح 
فعالیت  برای  را  زمینه  تهران هستیم که  شهر 
مافیای پسماند و سوء استفاده آنها از کودکان 
زباله گرد فراهم می کند. در این میان اگر در دوره 
جدید شهرداری، شکل و مکان قرارگیری مخازن 
زباله تغییر کند و سایر وعده های پیشن درباره 
تفکیک زباله از مبدا و موارد دیگری از این دست 
بهره برداری  امکان  در مجموع  و  اجرا شود  نیز 
مستقیم باندهای جمع آوری زباله از پسماندهای 
خشک به صفر برسد، با وجود اینکه اصل این 
اقدام مفید است، اما در عمل مشکلی از کودکان 
زباله گرد حل نخواهد شد، چون شاید با اجرای 
این برنامه ها، فعالیت باندهای مافیای پسماند به 
شکل کنونی متوقف شود، اما عمال تکلیف زندگی 

این کودکان مشخص نمی شود. 

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده قصد دارد قوانین حوزه زنان را بازنگری کند. مرکز 
پژوهش های مجلس اخیرا در گزارشی با بررسی شش برنامه توسعه در حوزه زنان، اعالم کرده مشکالت این حوزه به دلیل نبود اجماع 
گفتمانی کافی بر اهداف و راهبردها، حل نشده باقی مانده است. اکنون معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در 
امور زنان و خانواده در نشست فصلی مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان زن مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به خالهای قانونی حوزه زنان، به ضرورت برآورده کردن حقوق زنان در برنامه ای مدون و قانونی جامع اشاره کرده است. اما پرسش 

این است که با توجه به رویکرد پرانتقاد دولت سیزدهم به مسائل زنان این اقدام تا چه میزان حقوق آنان را تحقق می بخشد. 

الله فرهنگ متین: عدم 
شفافیت، پراکندگی احکام، 

عدم توجه به چند بعدی 
بودن مسائل زن و خانواده، 

فقدان رویکرد سیاستی، عدم 
شکل گیری چشم انداز دقیق 

و استفاده از واژگانی چون 
تحکیم خانواده بدون اشاره 

به احکام، اهداف و اقدام 
مشخص و تعریف شاخص های 

غیرواقع گرایانه و آرمانی بدون 
شاخص های تاثیرگذار و غیره 
از عوامل اجرای نشدن احکام 
برنامه ششم عنوان شده است

|  
کنا

  ر
|

آگهی فراخوان 
شماره 21-1401/پ 

اداره كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان كرمان در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری 
مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی 
دارای گواهینامه معتبر واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت می شود به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد 
و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. حضور شرکت هایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با 

شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.

# امور قراردادها #

نوبت اول

مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سال های آینده

پروژهردیف
برآورد اولیه

)میلیون ریال(
اعتبار مصوب سال 

مالی ۱۴۰۱

مبلغ ضمانت نامه 
فرآیند ارجاع کار )مبالغ 

میلیون ریال(

۱
احداث مدرسه ۶ کالسه بنت الرسول 
علی اباد چاهدگال فهرج )جایگزین 

مدارس کانکسی(
۲,۷۰۰در حد نیاز نقد۵۳,۱۸۵

۲
احداث مدارس LSF کهنوج و مولوی 
ناصرآباد کهنوج )جایگزین مدارس 

کانکسی(
۱,۸۵۰در حد نیاز نقد۳۶,۱۶۱

۳
احداث مدارس LSF نرماشیر و ریگان 

)جایگزین مدارس کانکسی(
۱,۷۰۰در حد نیاز نقد۳۳,۵۰۱

همه ردیف ها ارزیابی ساده می باشند 

شناسه آگهی : ۱۴۱۹۳۲۹

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

آگهی مزایده عمومی
فروش لوازم یدکی نو و مستعمل

لذا کليه متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ لغایت 
به  مزایده  در  شرکت  و  اسناد  دريافت  جهت   ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
نمایند.  مراجعه    www.setadiran.ir اینترنتی  آدرس 
انبار  با هماهنگی مسئول  مذکور  لوازم  از  بازدید حضوری 
و حراست سازمان به آدرس: تبريز- ميدان آذربايجان- 
سازمان  چای-  آجی  پل  به  نرسيده  فرودگاه-  طرف  به 
انتشار  تاریخ  از  تبريز  شهرداری  پسماندهای  مديريت 
بود.  خواهد   ۱۴:۰۰ لغایت   8:۰۰ ساعت  از   ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت ۱۹ روز شنبه 
 ۱۴ ساعت  پیشنهادات  ارسال  و  بوده   ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ مورخ 
روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ می باشد. بازگشایی پیشنهادات 
  ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مورخ  شنبه  روز   ۱۴:۳۰ ساعت  راس  واصله 
اطالعات  ساير  بود.  خواهد  سازمان  مزایده  کمیسیون  در 

. موجود می باشد  اسناد  در  مزايده  به  مربوط 

   سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوز 
اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش لوازم یدکی نو و مستعمل 
از قطعات ماشین آالت سبک،  انبار یدکی  نیاز موجود در  بر  مازاد 
اعالمی مطابق اسناد مزایده  با شرایط  سنگین و کالسیک سازمان 

به فروش می رساند. 

حبیبه هراتی - مدیر عامل سازمان                                                                                                                    

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

به کد ملی  بهروز  فرزند  ماندانا کاکاوند  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرك 
۴٣١٠۶۵۵۶۶١ صادره از قزوین در مقطع كارشناسی رشته معماری صادره 
از واحد دانشگاهی قزوین با شماره مدرک ٣١٣١٧٧٨ مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوین بلوار نخبگان – باالتر از پونك 
كد پستی ۱۵۱۹۵-۳۴۱۹۹ و صندوق پستی : ۳۴۱8۵۱۴۱۶ ارسال نماید.

مدرك فارغ التحصیلی اینجانب ماندانا کاکاوند فرزند بهروز به کد ملی 
۴٣١٠۶۵۵۶۶١ صادره از قزوین در مقطع كارشناسی ارشد رشته معماری 
مفقود   ١١٢٠٣٠٩ مدرک  شماره  با  زنجان  دانشگاهی  واحد  از  صادره 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان به نشانی زنجان-بلوار دانشجو و 

نمایند. ارسال   ۴۵١۵۶-۵٨١۴۵ کدپستی 

قزوین

قزوین

نوبت دوم

نوبت دوم

آب را 
َهدر ندهیم

سازمان مدیریت پسماندهای 
شهرداری تبریز

سعیدی: اغلب مهاجران، با ورود 
غیرقانونی به کشورمان، قصد عبور 
و حرکت به سمت سایر کشورها را 
دارند. البته عده ای نیز ایران را برای 
اقامت انتخاب می کنند

خبر

معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هالل احمر:

تشکیل پرونده جست وجو برای ۱۰۰مهاجر افغانستانی
بشردوستانه  حقوق  و  بین الملل  امور  معاون 
پرونده  تشکیل  از  احمر  هالل  جمعیت 
پناهجوی   ۱۰۰ برای  مفقودین  جست وجوی 
افغانستانی تنها در ۶ ماهه نخست امسال خبر 
داد و گفت: اغلب این مفقودین کودکانی هستند 
که در جریان عبور غیرقانونی در دوسوی مرزهای 
ایران با کشورهای همسایه از خانواده هایشان جدا 

شده اند. به گزارش جمعیت هالل احمر، بهنام 
حکومت  تغییر  از  پس  داد:  توضیح  سعیدی 
و  اداره جست وجو  در سال گذشته،  افغانستان 
بازپیوند خانواده جمعیت هالل احمر جمهوری 
تقاضاهای  افزایش چشم گیر  با  ایران  اسالمی 
جست وجوی مفقودین مواجه شد به طوری که در 
۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ برای ۱۰۰مهاجر افغانستانی، 

پرونده جست وجو تشکیل شده  است. او با بیان 
این مطلب افزود: اینکه گمان کنیم با پیشرفت 
تکنولوژی های ارتباطی در دنیای امروز، امکان گم 
شدن افراد و جداماندن از خانواده وجود ندارد، 
بحران های  و  زیرا جنگ  است.  نادرستی  تصور 
برهم می زند.  را  زندگی  قواعد جاری  مهاجرت، 
سعیدی همچنین گفت: اغلب مهاجران، با ورود 

غیرقانونی به کشورمان، قصد عبور و حرکت به 
نیز  البته عده ای  را دارند.  سمت سایر کشورها 

ایران را برای اقامت انتخاب می کنند.
او در بخش دیگری توضیح داد: اداره جست وجو 
ملی  سایر جمعیت های  در  خانواده  بازپیوند  و 
است.  فعال  نیز  احمر  هالل  و  صلیب سرخ 
بنابراین، پرونده های جست وجوی مفقودین تنها 
در هالل احمر ایران تشکیل نمی شود. بنابراین 
قطعا پرونده های دیگری هم برای سایر مهاجران 
مسیر  کشورهای  دیگر  در  افغانستانی  مفقود 
مهاجرت از ایران تا سایر کشورها مفتوح  است.

بشردوستانه  حقوق  و  بین الملل  امور  معاون 
اضافه کرد: در جریان عبور از مرزها و تردد در 
که  می افتد  اتفاق  بسیار  مرزی،  استان های 
اعضای یک خانواده از هم جدا شوند؛ متاسفانه 
تعدادی از آ ها نمی توانند یکدیگر را پیدا کنند و 
این جدایی ممکن است سال ها ادامه یابد. در 
چنین مواقعی افراد می توانند برای پیدا کردن 
عضو مفقود خانواده به یکی از ادارات جست و جو 
مستقر در هریک از جمعیت های ملی در سراسر 
دنیا مراجعه کنند تا با تشکیل پرونده، فرایند 

آغاز شود. جست و جو 
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شهردار کرمانشاه با اشاره به حضور در مساجد سطح شهر و گفتگوی رو در رو با مردم، گفت: جلسات پیگیری پروژه های در دست اجرا و امورات مناطق برگزار می شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر نادر نوروزی شهردار کالنشهر کرمانشاه در حاشیه برنامه حضور در یکی از مساجد منطقه ۳ شهرداری کرمانشاه اظهار 

داشت: جلسات پیگیری امورات و پروژه های در دست اجرای مناطق با برنامه منظم در حال برگزاری است.
وی به پیگیری جزئی امورات و مشکالت سطح مناطق در این جلسات اشاره کرد.

شهردار کالنشهر کرمانشاه تصریح کرد: در برنامه 
ریزی صورت گرفته، مجموعه معاونین و مدیران 
شهرداری کرمانشاه با حضور در مساجد سطح 
مناطق از نزدیک در جریان مشکالت شهروندان 

قرار می گیرند.
وی ادامه داد: مالقات رو در رو با مردم تاثیر 
خیلی خوبی در حل مشکالت شهروندان دارد که 
در دستور کار مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه 

قرار گرفته است.
خوب  استقبال  به  همچنین  نوروزی  دکتر 
شهروندان از گفتگوی رو در رو با شهردار اشاره 
و بیان کرد: اولویت آسفالت معابر سطح منطقه  
سه، از مواردی بود که پس از تاکید شهروندان 
آن  خصوص  در  و  مطرح  معاونین  جلسه  در 

شد. تصمیم گیری 
که  معبری  آسفالت  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهید  جدید  معبر  به  اتصال  با  را  بار ترافیکی 
دایی پور کاهش می دهد از جمله پروژه هایی بود 

شد. تصمیم گیری  آن  خصوص  در  که 
و  تغییرات  و  سبز  فضای  کرمانشاه  شهردار 
اصالحات هندسی معابر سطح منطقه سه را از 
دیگر اولویت های مطرح شده در جلسه پیگیری 

امورات منطقه سه دانست.

با حضور در سامانه ۱۳7 
شهرداری کرمانشاه؛

شهردار کرمانشاه مستقیم پاسخگوی 
مشکالت شهروندان کرمانشاهی 

می شود
شهردار کرمانشاه با حضور در سامانه سامانه ۱۳۷ 
شهرداری کرمانشاه به صورت تلفنی پاسخگوی 

مشکالت شهروندان کرمانشاهی خواهد بود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه، 
کرمانشاه  کالنشهر  شهردار  نوروزی  نادر  دکتر 
تلفنی  صورت  به   ،۱۳۷ مجموعه  در  حضور  با 
کرمانشاهی  شهروندان  مشکالت  پاسخگوی 

بود. خواهد 
وی از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه یکم آذر ماه 

پاسخگوی شهروندان خواهد بود.
و  مشکالت  می توانند  کرمانشاهی  شهروندان 

درخواست های سطح منطقه  ی خود را به صورت 
مستقیم با شهردار کرمانشاه درمیان بگذارند.

کار و همت جهادی شهرداری 
برای کرمانشاه

- مریم امیری
نمی شود،  باز  معابر  برخی  در  ترافیک  گره 
را  نفس شهروندان  اوقات  هوا گاهی  آلودگی 
بند آورده است، تابلوهای تبلیغاتی از سر و کول 
شهر باال می رود، مبلمان شهری در بسیاری از 
محله ها فرسوده است، در بیشتر چهارراه های 
شهر، تابلوهای راهنمایی نظم مناسبی ندارند 
کرمانشاهی  کالنشهر  معابر  حکایت  این  و... 
این شهر،  زیبایی های طبیعی  است که روی 
است که  حالی  در  این  است.  انداخته  سایه 
ارتباط مستقیمی بین زیبایی شهر و سالمت 
روح و روان انسان ها وجود دارد. اما شهرداری 
کرمانشاه در دوره جدید، چقدر به این موضوع 
پرداخته است؟ این مهم را با برومند نامداری 
قائم مقام و معاون خدمات شهری شهرداری 
کرمانشاه در میان گذاشتیم. وی معتقد است 
سبز،  فضای  سرانه  افزایش  برای  هایی  گام 
تغییر شیوه آبیاری بوستان ها، زیباسازی شهر 
و تفکیک زباله از مبدا برداشته شده که امید 
آفرین است و با مشارکت مردم می تواند برای 
بیشتر به چشم آمدن زیبایی های شهر تاریخی 

کرمانشاه بیش از پیش موثر باشد.
تجربه نشان داده که هر چه یک شهر زیباتر 
باشد، در جذب مشاغل، ساکنان و سرمایه گذاران 
جدید موفق تر عمل می کند؛ آنقدر که می توان 
سهم  زیبایی   ، تصورعموم  خالف  بر  گفت که 
بزرگی در رونق اقتصادی نیز به عهده دارد؛ البته 
اقتصاد تنها یک جنبه از اثرات زیباسازی شهری 
است؛ اقتصادی که این روزها برای همه آدم ها به 
درجه باالیی از اولویت رسیده و شهر کرمانشاه با 
برنامه های توسعه مدارانه ای که در پیش گرفته 
بستر مناسبی برای آرامش روانی ساکنانش و 
جذب اقتصاد فراهم کرده است. اینکه بسترهای 
جدید چگونه می تواند حال خوش ایجاد کند 
این سوالی بود که از برومند نامداری، پرسیدیم. 
به نظر او، اقدامات شکل گرفته به ویژه در بحث 

ساخت بوستان و تفکیک زباله در نوع خود کم 
نظیر است: » طی ۴۵ روز در ورودی شهرک 
زیتون کیانشهر بوستان ایجاد شد که در نوع خود 
یک رکورد محسوب می شود. با نورپردازی های 
ایجاد شده شهر رو زنده نگه داشته ایم. راستش 
را بخواهید، نمره قابل قبولی به شهرداری برای 
موفقیت  چرا که  بدهیم؛  باید  شهر  زیباسازی 
زیباسازی را تابع طرح جامع زیباسازی می دانیم 
و امروز کرمانشاه به مدد تدابیر شهردار محترم 
و شورای شهر و حمایت های بی دریغ استاندار 

محترم روند مناسبی در پیش گرفته است.
در مسیر خوبی  است که شهرداری  معتقد  او 
حرکت کرده اما باید بتواند آن را ادامه بدهد و 
به سرانجام برساند: »حتما متوجه شده اید که 
سرانه فضای سبز در حال گسترش است؛ آقای 
استاندار چندی پیش از اقدامات شکل گرفته 
ابراز رضایت داشتند و این مهم برای مجموعه 

شهری کرمانشاه قوت قلب است.« 
کرمانشاه  در سیمای شهر  تغییر شکل گرفته 
محسوس است و تالشهای شکل گرفته برای 
شهرک  در  پایلوت  به صورت  زباله که  تفکیک 
حافظیه آغاز شده نوید آن را می دهد که با تداوم 
این امر در بعد فرهنگ سازی می توان یکی از 
شاخص های مهم مدیریت شهری به سرانجام 

برسد.
به گفته نامداری اقدامات شکل گرفته با کار و 
همت جهادی تداوم خواهد یافت تا شهروندان 
بیش از هر زمانی نسبت به آرامش و رفاه شهری 

امیدوار شوند.

یک مسئول:  

۱۲ نقطه "حادثه خیز" معابر 
شهری کرمانشاه بی خطرسازی 

می شود
ترافیک شهرداری  اجرای  و  مهندسی  مدیرکل 
کرمانشاه از بی خطرسازی ۱۲ نقطه حادثه خیز 

در معابر شهری کرمانشاه خبر داد.
قربانیان  یادواره  روز  مناسبت  به  غالمی  علی 
به  اشاره  با   ، آذر(  )اول  ترافیکی  حوادث 
شناسایی ۱۶ نقطه حادثه خیز در سطح معابر 

شهر کرمانشاه از سوی پلیس راهور و شورای 
ترافیک استان گفت: این ۱۶ نقطه جهت رفع و 
بی خطرسازی به شهرداری کرمانشاه ابالغ شد و 
خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته تاکنون ۱۲ 

نقطه آن بی خطرسازی شده است.
طریق  از  خطرسازی ها  بی  این  غالمی گفت: 
اقداماتی از جمله نصب سرعت گیر، شیارزن، 
صورت گرفته   ... و  ای  چشم گربه  چراغ های 
است. به طور مثال در یک اقدام، ۱۶۰۰ مترمربع 
شیارزنی در سطح بزرگراه های شهر جهت رفع 

خاطر نقاط حادثه خیز صورت گرفت.
مدیرکل مهندسی و اجرای ترافیک شهرداری 
کرمانشاه با بیان اینکه عمده قربانیان حوادث 
پیاده هستند، گفت:  عابرین  ترافیک شهری 
عابرپیاده  پل   ۳۳ وجود  علیرغم  متاسفانه 
پرخطر  نقاط  در  کرمانشاه که  شهر  سطح  در 
نصب شده اند، عابران همچنان از زیرپل تردد 

می کنند.
در  پل ها  سازی  ایمنی  برای  گفت:  غالمی 
سال های اخیر نرده های فلزی زیر پل ها نصب 
شد، اما متاسفانه با پدیده سرقت این نرده ها 
تردد  امکان  شده  موجب  که  هستیم  مواجه 

شود. فراهم  زیرپل  از  پیاده  عابرین 
ترافیک شهرداری  اجرای  و  مهندسی  مدیرکل 
برای  و  راستا  درهمین  تصریح کرد:  کرمانشاه 
این  در  بتنی  دیوارهای  شهروندان  جان  حفظ 
زمینه جایگزین می شود و در فاز اول قرار است 
در شهرک زین العابدین ۱۰۰ متر از این دیوارها 

شود. نصب 
وی افزود: قرار است ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر دیوارهای 
و  بوده  پرخطر  پیاده که  عابر  زیرپل های  بتنی 

نرده های آن به سرقت رفته، نصب شود.
غالمی گفت: راهکار دیگر در بحث کاهش آمار 
و  آموزش  بحث  پیاده  عابرین  های  کشته 
فرهنگ سازی است که در این زمینه در برنامه 
مشترکی با پلیس راهور قرار است پلیس راهور 
و  آموزش  و  سرزده  مدرسه  چندین  به  روزانه 
فرهنگ سازی انجام دهد و شهرداری هم در این 
مدارس بسته هایی که حاوی نکات مهم ترافیکی 

است را به دانش آموزان اهدا می کند.

"کم عرض بودن" خیابان های کرمانشاه 
عامل اصلی ترافیک است

شهرداری  ترافیک  اجرای  و  مهندسی  مدیرکل   
کرمانشاه به تشریح علل ترافیک شهر کرمانشاه و 

پرداخت. آن  رفع  جهت  شهرداری  راهکارهای 
علی غالمی، با بیان اینکه شهر کرمانشاه هم به عنوان 
یک کالنشهر با معضل "ترافیک" مواجه است، گفت: 
درحال حاضر عمده معضل ترافیک را در مسیر میدان 

آزادی به سمت میدان فردوسی شاهد هستیم.
وی افزود: همچنین در برخی ساعات از جمله ۱۸ تا 
۲۰ نیز در مسیرهای تقاطع کارگر تا میدان فاطمی، 
در شهرک مسکن و نیز در برخی شهرک های دیگر 
به صورت مقطعی معضل  هنگام تعطیلی مدارس 

ترافیک را شاهد هستیم.
غالمی کم عرض بودن معابر شهر کرمانشاه را علت 
خیابان های  افزود:  و  کرد  عنوان  ترافیک  اصلی 
میدان  تا  آزادی  میدان  محدوده  در  ما  پرترافیک 
فردوسی بسیار کم عرض هستند و جوابگوی نیاز 

نیستند. باالی خودروها  با حجم  امروز 
وی افزود: از طرفی تعداد باالی خودروها هم این 
معضل را تشدید کرده و امروزه شاهد هستیم در 
بسیاری خانواده ها دو یا سه و یا به تعداد اعضای 

خانواده خودرو وجود دارد.
خودروهای  از  بسیار  استفاده  این  گفت:  غالمی 
شخصی به دلیل فرهنگ پایین ما در استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی است که معضل ترافیک 

را تشدید کرده است.
وی افزود: در حال حاضر در سطح خیابان ها عمده 
خودروها به صورت تک سرنشین هستند و همین 
تعداد باالی خودرو در ایجاد معضل ترافیک نقش 

مهمی دارد.
غالمی در ادامه به تشریح راهکارهای شهرداری برای 
رفع معضل ترافیک شهر پرداخت و افزود: در برنامه 
کوتاه مدت تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در 
دستورکار قرار گرفته که با پیگیری های شهرداری ۱۲۰ 
دستگاه اتوبوس درون شهری توسط دولت به شهر 
کرمانشاه اختصاص داده شده و در حال  حاضر 
از این تعداد ۲۰ دستگاه اتوبوس وارد شهر شده و 
مابقی نیزبه تدریج به ناوگان حمل و نقل شهری 

اضافه می شود.
شهرداری  ترافیک  اجرای  و  مهندسی  مدیرکل 
بحث  این،  کنار  در  کرد:  تصریح  کرمانشاه 
فرهنگ سازی استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی 

ایم. داده  قرار  کار  دستور  در  هم  را 
غالمی گفت: از طرفی پلیس راهور اجرای طرح زوج 
و فرد را در دستورکار قرار داده که اجرای این طرح در 
نیمه دوم سال که اوج ترافیک را شاهد هستیم یک 

ُمسکن خوب و البته موقت است.
وی تصریح کرد: در گام بعدی و برنامه بلند مدت 
برای رفع معضل ترافیک، شهرداری کرمانشاه به طور 
جد بحث احداث یک رینگ جدید شهری را پیگیری 
می کند که این رینگ جدید شهری از میدان سپاه 
و  می رود  غربی  سمت کمربندی  به  شده  شروع 
از آنجا به سمت آزادگان ادامه پیدا کرده و به بلوار 
خلیج فارس می رسد و در ادامه با رسیدن به شهرک 
صادقیه راهی بلوار شهید سرابیان می شود و در ادامه 

مسیر به بزرگراه امام خمینی)ره( می رسد.
وی افزود: در کنار احداث این رینگ جدید شهری، 
احداث تقاطع های همسطح را هم در برنامه داریم و 
هم اکنون ساخت تقاطع غیرهمسطح "سپاه" درحال 
بهره برداری  به  آینده  سال  اوایل  که  است  انجام 

می رسد.
تقاطع  دو  ساخت  همچنین  تصریح کرد:  غالمی 
میدان آزادگان و دیزل آباد هم در دستور کار بعدی 

دارد. قرار 
این مسئول از پیگیری برای افتتاح فاز اول قطار 
راه  قطعا  افزود:  و  داد  خبر  هم  شهری کرمانشاه 
کاهش  در  موثری  نقش  هم  پروژه  این  اندازی 

داشت خواهد  شهری  ترافیک 

شهردار کرمانشاه:  

جلسات پیگیری پروژه های در دست 
اجرا مناطق برگزار می شود/ گفتگوی رو 

در رو مدیران شهرداری با شهروندان در 
مساجد

شهردار کرمانشاه با اشاره به حضور در مساجد سطح 
شهر و گفتگوی رو در رو با مردم، گفت: جلسات 
پیگیری پروژه های در دست اجرا و امورات مناطق 

برگزار می شود.

شهرداری کرمانشاه،  اطالع رسانی  مرکز  به گزارش 
در  کرمانشاه  کالنشهر  شهردار  نوروزی  نادر  دکتر 
حاشیه برنامه حضور در یکی از مساجد منطقه ۳ 
شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: جلسات پیگیری 
امورات و پروژه های در دست اجرای مناطق با برنامه 

منظم در حال برگزاری است.
امورات و مشکالت سطح  به پیگیری جزئی  وی 

این جلسات اشاره کرد. مناطق در 
برنامه  در  تصریح کرد:  کرمانشاه  کالنشهر  شهردار 
و مدیران  معاونین  ریزی صورت گرفته، مجموعه 
سطح  مساجد  در  حضور  با  کرمانشاه  شهرداری 
مناطق از نزدیک در جریان مشکالت شهروندان قرار 

می گیرند.
وی ادامه داد: مالقات رو در رو با مردم تاثیر خیلی 
خوبی در حل مشکالت شهروندان دارد که در دستور 
کار مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه قرار گرفته 

است.
خوب  استقبال  به  همچنین  نوروزی  دکتر 
با شهردار اشاره  از گفتگوی رو در رو  شهروندان 
و بیان کرد: اولویت آسفالت معابر سطح منطقه  
از تاکید شهروندان  بود که پس  از مواردی  سه، 
آن  خصوص  در  و  مطرح  معاونین  جلسه  در 

شد. تصمیم گیری 
وی خاطرنشان کرد: آسفالت معبری که بار ترافیکی 
را با اتصال به معبر جدید شهید دایی پور کاهش 
می دهد از جمله پروژه هایی بود که در خصوص آن 

تصمیم گیری شد.
و  تغییرات  و  سبز  فضای  کرمانشاه  شهردار 
اصالحات هندسی معابر سطح منطقه سه را از دیگر 
اولویت های مطرح شده در جلسه پیگیری امورات 

دانست. سه  منطقه 

بازدید قائم مقام و معاون محیط زیست و 
زباله  حمل  سکوی  از  شهری  خدمات 

شهرداری کرمانشاه 
و خدمات شهری  معاون محیط زیست  نامداری 
بامداد روز پنچشنبه از سکوی حمل زباله شهرداری 

بازدید بعمل آورد .   
به گزارش روابط عمومی معاونت محیط زیست و 
خدمات شهری شهرداری کرمانشاه؛ برومند نامداری 
در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت سکوی 
حمل زباله شهرداری بر مدیریت صحیح پسماند ، 
جابجایی سریع زباله و جلوگیری از دپو و انباشت آن 

در این محل تاکید کرد.
بنا بر این گزارش مهندس نامداری با حضور در جمع 
نیروهای خدمات شهری ضمن قدردانی از تالش 
بی وقفه این عزیزان گفت: تالش نیروهای پاکبان 
و خروج روزانه زباله از سطح شهر بر کسی پوشیده 
نیست و به طور یقین پاکیزه نگه داشتن شهر در کنار 
تالش بی وقفه همکاران ما در شهرداری کرمانشاه 
نیز  فرهنگ شهروندان  و  عزیز  مردم  همراهی  به 

بستگی دارد.
مراسم غبار روبی مزار شهدا به مناسبت هفته بسیج 

و به همت بسیج کارکنان شهرداری برگزار شد.
این مراسم با حضور مدیران شهرداری روز پنچشنبه 
۳ آبان ماه در محل مزار شهدا سازمان آرامستان ها 

برگزار شد.
مهندس نامداری، ضمن گرامیداشت مقام شهیدان 
عنوان کرد: دشمنان سعی دارند تا فرهنگ ایثار و 
شهادت را در فرهنگ غنی ایرانی از بین ببرند که 
با وجود این شهیدان، این امر هیچ زمان محقق 

نخواهد شد.
نامداری در ادامه گفت؛ این حضورها و ارج نهادن ها 
به شهیدان به مصداق فرمایش مقام معظم رهبری 
است که می فرمایند زنده نگه داشتن یاد شهیدان 
کمتر از شهیدان نیست، این گونه آئین ها باید بیش 

از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در انتهای مراسم نیز شرکت کنندگان با اهدای گل و 
نثار فاتحه یاد و خاطره شهیدان را زنده نگه داشتند.

پیام تبریک شهردار کرمانشاه به مناسبت 
پیروزی تیم ملی ایران در برابر تیم ملی ولز
فوتبال جمهوری  تیم ملی  درخشش غیور مردان 
اسالمی ایران در بازی مقابل ولز باعث شور و سرور و 

شادمانی هموطنان عزیزمان شد.
ملی  آفرین  غرور  و  مقتدرانه  پیروزی  اینجانب 
پوشان کشورمان را به همه هموطنان عزیز خصوصًا 
تبریک  ارزشمند کرمانشاهی  و  فهیم  همشهریان 
عرض نموده و برای دالور مردان تیم ملی در ادامه 
رقابت های جام جهانی آرزوی پیروزی و موفقیت 

آرزومندم. را 

شهردار کرمانشاه: 

جلسات پیگیری پروژه های در دست اجرا مناطق برگزار می شود
 گفتگوی رو در رو مدیران شهرداری با شهروندان در مساجد

اطالع رساین

شهردار کرمانشاه فضای 
سبز و تغییرات و 

اصالحات هندسی معابر 
سطح منطقه سه را از 

دیگر اولویت های مطرح 
شده در جلسه پیگیری 

امورات منطقه سه 
دانست

تغییر شکل گرفته در 
سیمای شهر کرمانشاه 

محسوس است و 
تالشهای شکل گرفته 
برای تفکیک زباله که 

به صورت پایلوت در 
شهرک حافظیه آغاز 

شده نوید آن را می دهد 
که با تداوم این امر 
در بعد فرهنگ سازی 

می توان یکی از 
مهم  شاخص های 

مدیریت شهری به 
برسد سرانجام 

مدیرکل مهندسی 
و اجرای ترافیک 

شهرداری کرمانشاه 
با بیان اینکه عمده 

قربانیان حوادث ترافیک 
شهری عابرین پیاده 

هستند، گفت: متاسفانه 
علیرغم وجود ۳۳ پل 

عابرپیاده در سطح شهر 
کرمانشاه که در نقاط 

پرخطر نصب شده اند، 
عابران همچنان از زیرپل 

تردد می کنند

محیط  کمیسیون  جلسه  اولین 
زیست و خدمات شهری شهرداری 

شد برگزار  کرمانشاه 
خدمات  کمیسیون  جلسه  اولین 
درویشی  هاشم  حضور  با  شهری 
رئیس  کمیسیون محیط زیست و 

خدمات شهری 
و  مهندس نامداری 

و  زیست  محیط  محترم  معاون 
شهری  خدمات 

محیط  معاونت  جلسات  سالن  در 
زیست و خدمات شهری برگذار شد 
مناطق  معاونین  جلسه  این  در   

نه  هشتگا
رئیس سازمان های وابسته 

مدیران حوزه معاونت  حضور داشتند 
.

 گزارش تصویری
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پایان آتش سوزی جنگل های جنوب گیالن/ آتش سوزی جنگل های جنوب گیالن پایان یافت. در این آتش سوزی ۴۵ هکتار از جنگل ها و مراتع گیالن در شهرستان رودبار ، تالش، 
فومن ، رضوانشهر و ماسال طعمه حریق شده بود./ محمد رنجبر

عکس:  تسنیم

پرتره ای از ملکه بریتانیا در یک حراجی واقع در تورنتو به 
قیمت ۸۵۳,۰۰۰ دالر فروخته شد و رکورد جدیدی برای فروش 
چاپ دستی »اندی وارهول«، هنرمند آمریکایی، به ثبت رساند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نشنال،  پرتره »ملکه الیزابت دوم«  
به روش »چاپ سیلک« و بر اساس عکس رسمی سال 

۱۹۷۷ میالدی »ملکه الیزابت دوم«  خلق شده است.
در  »وارهول«  است که  تابلویی  چهار  از  یکی  نقاشی  این 
مجموعه تابلوهای »ملکه حاکم«  سال ۱۹۸۵ قرار داد. این اثر 
هنری با استفاده از گرد الماس تزیین شده است و کمترین 
این حال  با  بود،   برآورد شده  ارزش تخمینی آن ۳۷۳,۰۰۰ 
نخستین قیمت پیشنهادی برای خرید این تابلو در حراجی 
۴۰۰,۰۰۰ دالر بود تا اینکه رقابتی پرشوری برای خرید آن شکل 
گرفت. در نهایت یک خریدار ناشناس از پشت تلفن این 

پرتره را خرید.

من خسته چون ندارم، نفسی قرار بی تو

به کدام دل صبوری، کنم ای نگار بی تو

ره صبر چون گزینم، من دل به باد داده

که به هیچ وجه جانم، نکند قرار بی تو

صنما به خاک پایت، که به کنج بیت احزان

به ضرورتم نشیند، نه به اختیار بی تو

اگرم به سوی دوزخ، ببرند باز خوش خوش

بروم ولی به جنت، نکنم گذار بی تو

سر باغ و بوستانم، به چه دل بود نگارا

که به چشم من جهان شد، همه زرنگار بی تو

نفسی به بوی وصلت، زدنم بهست جانا

که چنین بماند عمری، من دلفگار بی تو

تو گمان مبر که سعدی، به تو برگزید یاری

به سرت که نیست او را، سر هیچ یار بی تو

سعدی

رکورد فروش پرتره ملکه انگلیس

آمریکایی  برگر، جامعه شناس  ال.  پیتر 
به  انسان شناسانه  نگاهی  کتابش  در 
جامعه شناسی انداخته است. او »دعوت 
به جامعه شناسی؛ نگاهی انسان گرایانه« 
را به تمام کسانی که می خواهند بدانند 
کرده  تقدیم  چیست،  جامعه شناسی 
است. برگر این اثر را در دهه ۱۹۶۰ و در 
اوج سرکوب های بیدادگرانه روشنفکران 
برگر  کرد.  منتشر  آمریکا  دانشمندان  و 
جامعه شناسی  دیدگاه  کتاب  این  در 
و  می داند  آگاهی«  از  »گونه ای  را 
برون رفت  را  جامعه شناختی«  »آگاهی 
»چشم انداز  که  می داند  دیدگاهی  از 
زندگی  آن  در  که  جهانی  به  را  تازه ای 
که  برون رفتی  می گشاید،  کرده ایم« 
معنای  است  روزمره  و  آشنا  آنچه  »به 
اثر  این  در  برگر  می بخشد«.  تازه ای 
جامعه شناسی  جایگاه  و  نقش  دربارۀ 
بر  او  می راند.  سخن  امروز  جهان  در 
کارآیی  بر  و  جامعه شناختی  آگاهی 
آدمیان  ساختن  در  کالن  ساختارهای 
می دهد  نشان  و  می کند  پافشاری 
سنت ها و هنجارهای اجتماعی دیرپا به 
راستی از ساخت اجتماعی مهارناپذیری 
گرایش  اثر  این  در  برگر  آمده اند.  پدید 
زیر  به  در  جامعه شناسی  بی پروای 
پذیرفته شدٔه  فرض های  پرسش بردن 
را  اجتماعی  جهان  دربارۀ  همگان 

گسترش می دهد. او دربارۀ اینکه چگونه 
جامعه، درون ما را می سازد و برون ما 
به  فراوانی  نمونه های  می گیرد،  فرا  را 
گوناگون  دیدگاه های  می دهد؛  دست 
و  می کشد  میان  به  را  جامعه شناسی 
به نظریه های سرآمدانی مانند دورکیم، 
گریز  دیگران  و  زیمل  وبر،  ماکس 
اینکه  دادن  نشان  برای  برگر  می زند. 
چگونه نیروهای اجتماعی دست  و پای 
به  را  آدمی  استعارٔه  می بندند  را  آدمی 
در هستٔه چرخه های  میان می کشد که 
نژاد،  دولت،  )قانون،  اجتماعی  کنترِل 
از  چیزهایی  و  مذهب  خانواده،  طبقه، 
این دست( جای دارد. او جامعه شناسی 
علوم  به  اجتماعی که  علوم  به  نه تنها  را 
انسانی و فلسفه نیز پیوند می زند. این 
کتاب را نشر ثالث با ترجمه رضا فاضل 

است. کرده  منتشر 

دعوت به جامعه شناسی؛ 
نگاهی انسان گرایانه

عروسکی  نمایش  بین المللی  جشنواره  نوزدهمین 
برگزار  مهرماه  پایانی  هفته  بود  قرار  که  تهران-مبارک 
درخواست  با  و  کشور  اجتماعی  شرایط  دلیل  به  شود 
موافقت  و  عروسکی(  جشنواره  )دبیر  حجازی فر  هادی 
فرهنگ  وزارت  نمایشی  هنرهای  )مدیرکل  نظری  کاظم 
به  شد.  موکول   ۱۴۰۲ سال  بهار  به  اسالمی(،  ارشاد  و 
جشنواره  نوزدهمین  عمومی  روابط  از  ایرنا  گزارش 
هادی  تهران-مبارک،  عروسکی  نمایش  بین المللی 
به  اشاره  با  و  تصمیم  این  دالیل  ذکر  با  حجازی فر 
تهران- عروسکی  نمایش  بین المللی  جشنواره  اینکه 

جمیع  به  توجه  با  است، گفت:  باارزشی  امانت  مبارک 
فعاالن  و  استادان  گروه ها،  با  صحبت  جمله  از  جهات 
باور  عروسکی  نمایشگران  انجمن  اعضای  و  عرصه  این 
دالیل  به  و  حاضر  حال  در  جشنواره  برگزاری  دارم که 
نبود  گروه ها،  مستمر  تمرین های  عدم  همچون  فنی 
مخاطبان  و  شرکت کنندگان  درست  برخورداری  امکان 
مشارکت  امکان  عدم  بین المللی،  و  داخلی  اجراهای  از 
جام جهانی  با  همزمانی  واسطه  به  بخش های خصوصی 
و... از دست خواهد رفت. حجازی فر با بیان اینکه یک 
برگزاری ناقص آن هم در زمانی که هدف مجموعه اداره 
عروسکی  نمایش  توسعه  و  ارتقا  نمایشی  هنرهای  کل 
محروم  جشنواره  این  برکات  بسیاری  از  را  ما  است، 
خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد با تغییر زمان نوزدهمین 
و  تهران-مبارک  عروسکی  نمایش  بین المللی  جشنواره 
باشکوه  جشنواره  یک  شاهد   ۱۴۰۲ بهار  در  آن  برگزاری 
دانشجویان  تا  فراهم کنیم  فرصتی  و  باشیم  بین المللی 

تمامی  عالقه مندان  خصوص  به  و  مخاطبان  دیگر  و 
از  هم افزایی  و  یادگیری  مشاهده،  امکان  استان ها 
بود  قرار  پیشتر  کنند.  پیدا  را  نقد  و  گفت وگو  طریق 
عروسکی  نمایش  بین المللی  جشنواره  نوزدهمین 
تهران-مبارک هفته پایانی مهرماه برگزار شود اما بعدتر 
این جشنواره  برگزاری  اجتماعی کشور،  به دلیل شرایط 
صورت  به  البته  موضوع  این  شد.  موکول  ماه  آذر  به 
و  شرکت کننده  به گروه های  فقط  و  نشد  اعالم  رسمی 
با  و  حاضر  حال  در  اما  شد  اعالم  میزبان  سالن های 
رسمی  صورت  به  آذرماه   ۸ امروز،  خبری که  به  توجه 
ستاد  شده،  ارسال  جشنواره  عمومی  روابط  سوی  از 
برگزاری این رویداد هنری، برای برگزاری بهتر آن اعالم 
کرده که زمان برگزاری این رویداد را به بهار سال آینده 

است. کرده  موکول 

 کاهش ۶۰ درصدی فروش 
سینماهای چین

با افزایش ابتال به کووید در چین، آمار فروش فیلم ها 
در آخر هفته با کاهش بیش از ۶۰ درصدی روبه رو شد. 
از ورایتی، باکس آفیس چین  به گزارش مهر به نقل 
به پایین ترین سطح خود در ۶ ماه اخیر سقوط کرد و 
بازگشت محدودیت های کووید و اکران نشدن فیلم های 
جدید، مردم را از رفتن به سینما بازداشت. پرفروش ترین 

فیلم این هفته چین، انیمیشن ژاپنی »کارآگاه کانن: 
عروس هالووین« بود که نسبت به هفته قبل افتی 
۷۱ درصدی را تجربه کرد. فروش کل سینماهای کشور 
چین در فاصله جمعه تا یکشنبه تنها ۸.۶ میلیون دالر 
بود که نسبت به آخر هفته قبلی، کاهشی بیش از ۶۰ 
درصدی را نشان می دهد. سینماداران چینی امیدوارند 
خبر هفته گذشته مبنی بر اینکه »آواتار ۲« از ۱۱ دسامبر 
در سینماهای چین همزمان با دیگر نقاط جهان اکران 

می شود، بتواند جان دوباره ای به سینماها بدهد.

نمایشنامه »احمد شمس یا قصه همین روزها« 
و  نظارت  شورای  به  مجوز  دریافت  برای  که 
پذیرفته  توسط شورا  بود،  ارائه شده  ارزشیابی 
نشد و امیر داژاکام، کار گردان و نمایشنامه نویس، 
در این باره می گوید: همه چیز از نظر من نامعلوم 
و گنگ است. دست دوستان درد نکند که چنین 

شرایطی را برای تئاتر ایجاد کرده اند.
امیر دژاکام درباره فعالیت های تئاتری خود، به 
مهر گفت: از زمان مدیریت آقای سعید اسدی در 
مجموعه تئاتر شهر قصد اجرای نمایش »احمد 
شمس یا قصه همین روزها« نوشته خودم را در 
سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر داشتم و بارها 

پیگیری کردم اما نشد.
او ادامه داد: بهار سال ۱۴۰۱ نیز نمایشنامه را به 
شورای نظارت و ارزشیابی هم ارائه داده و حتی 
نمایشنامه را بازنویسی کردم اما اعضای جدید 
شورا چون نمایشنامه به روز است و درد طبقات 
مختلف اجتماعی را خیلی صریح و واضح بیان 

می کند، آن را نپذیرفتند.
دژاکام متذکر شد: به آقای کاظم نظری گفتم 
شورای نظارت و ارزشیابی نماینده ای را معرفی 
کند تا دالیل پذیرفته نشدن متن را بیان کنند 

ولی نه تنها نماینده ای معرفی نشد بلکه همه چیز 
در سکوت گذشته است.

نمایشنامه  موضوع  درباره  تئاتر  کارگردان  این 
»احمد شمس یا قصه همین روزها« توضیح 
داد: این نمایشنامه دارای موضوعات اجتماعی 
و  هنر  دکترای  یک  زندگی  روایتگر  و  است 
به دالیلی دچار  ادبیات است که  یک دکترای 
مشکالت اقتصادی و کاری می شوند و به ناچار 
باز  اما  می آورند.  روی  دیگری  شغل های  به 
هم مشکالتی برایشان پیش می آید که مجبور 

بیاورند. روی  به کارهای خالف  می شوند 

| تئاتر  |

| سینمای جهان |

| تجسمی |

 امیر دژاکام، کارگردان، از دالیل پذیرفته نشدن نمایشنامه اش می گوید:

 نمایشنامه درد طبقات مختلف اجتماعی است

به دلیل شرایط اجتماعی؛
 جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک 

به بهار آینده موکول شد


