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هر کسي که خداوند را عبادت و اطاعت 
کند، خداي متعال همه چيزها را مطيع او 

گرداند

آگهی تفکیک زمین
نظـر بـه اینکـه خانـم زهـرا غامـزاده فرزند مختار بـه اسـتناد گواهی مالکیـت زمین که به امضا اعضا محترم شـورای شـهر اسـیر و سـه 
نفـر شـاهد رسـیده اسـت مدعـی مالکیـت 786 متـر مربـع زمین مسـکونی واقع در شـهر اسـیر محله پاییـن کوه طبق  نقشـه ذیل شـماال 
بطـول 59/25 متـر محـدود بـه کوچـه جنوبـا بطـول 1/23 متر محـدود به منزل حـاج غامحسـین غامزاده غربـا  بطـول 38/33  متر به 
مزرعـه جعفـر غامـزاده شـرقا بطـول 51/31 متـر محـدود بـه مسـکونی  جعفـر غامـزاده می باشـد کـه تقاضایی مبنـی بـر تفکیک این 
زمیـن را بـه شـهرداری تقدیـم نمـوده انـد لـذا چنانچـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقی  مدعـی مالکیـت زمیـن مذکور می باشـند و یـا قبا 
زمیـن مـورد نظـر را خریـداری نمـوده اند حداکثـر ظرف مـدت 15 روز از تاریخ انتشـار آگهی گواهی تقدیم دادخواسـت حقوقـی و یا در 
صـورت داشـتن سـند رسـمی گواهی اعام شـکایت بـه مراجع ذی صـاح  قضایی را به شـهرداری  اسـیر تحویل نمایند بدیهی اسـت پس 
از پایـان مهلـت مذکـور مراحـل قانونـی تفکیـک انجـام خواهد شـد و شـهرداری هیچ گونـه مسـئولیتی در قبـال ادعای احتمالی اشـخاص 

نخواهد داشـت

آگهی تفکیک زمین
نظـر بـه اینکـه آقـای عبدالرسـول نیک منش  فرزنـد مصطفی  قصـد تفکیک زمیـن مورد ادعای خـود به مسـاحت تقریبـی 245 متر مربع 
واقـع در جنـوب محلـه آبشـولی ) جنـوب بلـوار غدیـر (  مطابق کروکـی مختصـات جغرافیائی ذیـل را دارد لـذا چناچه اشـخاص حقیقی یا 
حقوقـی مدعـی مالکیـت زمیـن مذکور می باشـند یـا قبا زمین مورد نظـر را خریداری نمـوده اند حداکثر ظـرف مدت پانـزده روز از تاریخ 
انتشـار ایـن آگهـی ، نسـبت بـه صـدور دسـتور توقیـف موقـت از مراجـع ذی صاح قضائـی اقـدام نمـوده و گواهـی آن را به واحـد اماک 
شـهرداری المـرد تحویـل نماینـد بدیهی اسـت پـس از پایان مهلت مذکـور مراحل قانونـی تفکیک انجام خواهد شـد و شـهرداری هیچگونه 

مسـئولیتی در قبـال ادعای احتمالی اشـخاص نخواهد داشـت . 

واحد امالک شهرداری المرد 

شهرداری اسیر

می گویـد:  تهـران  نماینـده  سیاوشـی  طیبـه 
یکی از اشـکاالت اساسـی ما در کشـور این 
اسـت کـه اولویت هـای مـا طبقه بندی شـده 

و منطقـی نیسـت.
 یـک سـرِ بسـیاری از حوزه هـا در فرهنـگ 
اسـت؛ از ورزش گرفته تا کتـاب، مطبوعات، 
شـکل گیری  در  همـه  و...  سـینما  تئاتـر، 
فرهنـگ یـک جامعـه تاثیرگـذار هسـتند امـا 
نکتـه حائزاهمیـت ایـن اسـت کـه بـه دلیـل 
بودجـه،  ناعادالنـه  توزیـع  و  نظـارت  نبـود 
ایـن بخش هـا دیـده نمی شـود. بیـن  توازنـی 

همیـن عـدم تعـادل و تـوازن باعـث شـده 
توسـط  جامعـه  یـک  فرهنگـی  رسـالت  تـا 
از  و  نـرود  پیـش  درسـتی  بـه  آن  متولیـان 
بودجـه  میـل  و  حیـف  شـاهد  طـرف  یـک 
برخـی  نظاره گـر کمبـود  از سـوی دیگـر  و 

باشـیم. فرهنگـی  محصـوالت 

نبـود متولـی ثابـت در امـر فرهنـگ، همـه 
را سـردرگم کـرده و حـال افـراد نمی داننـد 
بایـد صـدای خـود را دقیقـًا به گـوش کدام 

وزارتخانـه، نهـاد یـا سـازمانی برسـانند.
در همیـن خصـوص، طیبـه سیاوشـی عضـو 
رویـداد۲۴  بـه  مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون 
گفتـه در حـوزه ورزش، فوتبـال را بـا هیـچ 
مقایسـه  نمی تـوان  دیگـر  ورزشـی  رشـته 
کـرد. یکـی از دالیلـی کـه تـب فوتبـال در 
چنـد دهـه اخیـر در کشـور مـا بـاال گرفتـه 
بـه خاطـر پرداختـن بیـش از حـد رسـانه ها 
بـوده اسـت کـه البتـه ایـن رونـد از نظر من 

بـا اشـکال روبروسـت.
مدیریـت  بـه  نگاهـی  اگـر  افـزود:  وی 
پیشـرفته  کشـور های  ورزش  وزارت 
روی  بیشـتر  آن هـا  کـه  می بینیـم  بیندازیـم 
همگانـی  ورزش  در  سـرمایه گذاری  بـه 

آورده انـد. از طرفـی بـا اینکـه بـرای آن هـا، 
ورزش قهرمانـی و فوتبـال مهـم اسـت، امـا 
رسـانه های آن هـا صبـح تـا شـب بـرای این 
متاسـفانه  نمی کننـد.  محتـوا  تولیـد  موضـوع 
چند سـالی اسـت که سـرگرمی ها در کشـور 
بسـیاری  مـا محـدود شـده و فکـر و ذکـر 
بـه  جوانـان  مخصوصـًا  و  جامعـه  افـراد  از 

اسـت. شـده  معطـوف  فوتبـال 
قهرمانـی  ورزش  کـرد:  تصریـح  سیاوشـی 
در  فرهنگ سـازی  اشـاعه  بـه  می توانـد 
جامعـه کمـک کنـد، امـا خیلـی بـا عملکرد 
مدیـران ایـن حـوزه و افـرادی که بـه نوعی 

نیسـتم. موافـق  هسـتند،  فرهنـگ  متولـی 
کمیسـیون  داشـت:  اظهـار  تهـران  نماینـده 
فرهنگـی مجلـس، کمیسـیون تخصصـی برای 
پرداختـن به حـوزه ورزش و مسـائل مربوط 
بـه فرهنگ اسـت. مـا در این رابطه جلسـات 
متعـددی داشـتیم و بار هـا دغدغه هـای خود 
را بـه اطـالع دولـت رسـاندیم، ولـی عمـق 
فوتبـال  مخصوصـًا  و  ورزش  در  فاجعـه 
خیلـی بیشـتر از ایـن اسـت کـه گفتـه شـود 
میـل  و  حیـف  حـال  در  زیـادی  پول هـای 
اسـت یا بواسـطه حضـور بازیکنـان و مربیان 
بی کیفیـت خارجـی ارز زیادی از کشـور در 
حال خارج شـدن اسـت. بطور مثال متاسفانه 
فدراسـیون فوتبـال مـا دولتی اسـت و بخش 
زیـادی از تامیـن بودجـه آن هـا از صنـدوق 
دولـت صـورت می گیـرد کـه همیـن رونـد 
آن  و خروجی هـا  هزینه کرد هـا  باعـث شـده 

باشـد. نگران کننـده  جامعـه  در 
مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  عضـو 
می گویـد: اینکـه وزارت ورزش کشـور های 
پیشـرفته بیشـترین هزینـه را در ورزش هـای 
همگانـی می کننـد بـه خاطـر ایـن اسـت که 
فدراسـیون های ورزشـی آن هـا در هزینـه و 
ایـن  از  دولـت  و  هسـتند  خودکفـا  درآمـد 

بابـت خیالـش راحـت اسـت. حـال در این 
اوضـاع و احـوال نامناسـب اقتصـادی، برخی 
بـه  وابسـته  هـم  مـا  ورزشـی  باشـگاه های 
دولـت هسـتند اما وقتی بـه اسـناد مالی آن ها 
نگاهـی می اندازیـم ایـن بـه هـم ریختگی را 
کامـاًل مشـاهده می کنیـم. از طرفـی بـا ایـن 
در  باشـگاه ها  ایـن  کـه  اسـفناکی  وضعیـت 
هزینه کرد هـا داشـته اند و بدهـی باالیـی کـه 
بـه بـار آورده اند، دولـت هم بصـورت جدی 

روی بـه واگـذاری آن هـا نمـی آورد.
سیاوشـی یـادآور شـد: یکـی از اشـکاالت 
کـه  اسـت  ایـن  کشـور  در  مـا  اساسـی 
اولویت هـای مـا طبقه بنـدی شـده و منطقـی 
نیسـت. بطـور مثـال دولـت بـرای ورزش تـا 
موضـوع  امـا  می کنـد،  هزینـه  انـدازه  ایـن 
در  اسـت  شایسـته  کـه  آن طـور  را  فرهنـگ 
از  یکـی  نمی کنـد.  لحـاظ  برنامه هایـش 
پیشـرفته  کشـور های  کـه  موفقـی  کار هـای 
از  هـم  مـا  کـه  اسـت  نیـاز  و  انجـام شـده 
یـک  اسـت  ایـن  کنیـم  الگوبـرداری  آن  هـا 
تـوازن و تعادلـی را بیـن بخش هـای فرهنگی 
خـود ایجـاد کرده انـد. مثـاًل اگـر ورزش را 
اشـاعه دهنده فرهنـگ دیدنـد به همـان اندازه 
موسـیقی،  مطبوعـات،  کتـاب،  موضـوع  بـه 
همیـن  ولـی  دادنـد.  بهـا  هـم   ... و  سـینما 
بی توجهـی برخـی از مسـئوالن مـا کار را بـه 
جایـی کشـانده کـه اکنون بـا بحـران کاغذ و 
بـه تبـع آن گرانی بیـش از حد کتـاب و حتی 

شـده ایم. روبـرو  مطبوعـات  تعطیلـی 
می گویـد:  مجلـس  زنـان  فراکسـیون  عضـو 
گاهـی بـرای مـن عجیـب اسـت کـه عـده ای 
از مسـئوالن عالقـه ندارنـد واقعیت هـا را بـه 
جامعـه اعـالم کنند. بطـور مثـال می گویند در 
نمایشـگاه کتـاب امسـال نسـبت به سـال قبل 
افزایـش فروش بـوده، اما در ادامـه نمی گویند 
کـه کتـاب چنـد برابـر شـده و ایـن افزایـش 

فـروش بـه معنـای بهبـود اوضاع نیسـت.
وی افـزود: کاش حـاال که تا ایـن اندازه در 
ورزش قهرمانـی و مخصوصـًا فوتبـال هزینـه 
کردیـم الاقـل همیـن انـدازه هـم خروجـی 
دریافـت می کردیـم. قسـمت ناگـوار ماجـرا 
آنجاسـت کـه یک تیـم فوتبال داخلـی، مربی 
خارجـی را اسـتخدام و چنـد میلیـارد بـرای 
نهایـت  در  و  می کننـد  هزینـه  قـراردادش 
کننـد  برکنـار  را  او  می شـوند  مجبـور  هـم 
سـال  قـرارداد  میلیـاردی  چنـد  غرامـت  و 
آینـده او را هـم پرداخـت کننـد. واقعـًا این 
مدیریـت کـه بـه دولـت هـم وابسـته اسـت 
از طرفـی  قبـول کـرد؟  می تـوان  را چطـور 
دیگـر می بینیـم نشـریه ای مسـتقل بـه خاطـر 
نداشـتن حداقل هـا مجبـور اسـت بـه حیات 
کاری خـود خاتمـه دهد. یـا مثـاًل می بینیم با 
ایـن همـه هزینه هایـی که دولـت در ورزش 
رفتـار  لحـاظ  بـه  کـرده حتـی ورزشـگاه ها 
قبولـی  قابـل  شـرایط  تماشـاگران  گفتـار  و 
تـا  ندارنـد و خانواده هـا سـعی می کننـد  را 
جایـی که امـکان دارد از ورود فرزندانشـان 

بـه ورزشـگاه ها جلوگیـری کننـد.
فرهنگـی  مشـکل  اسـت:  معتقـد  سیاوشـی 
دارد:  اساسـی  موضـوع  دو  در  ریشـه  مـا 
1- بودجـه بصـورت عادالنـه بـه بخش هـای 
نمی شـود.  داده  تخصیـص  آن  مختلـف 
۲- دولـت در برخـی قسـمت ها بـا نـگاه و 
تبعیـض بیشـتر ورود پیـدا می کنـد و همیـن 
از  بسـیاری  مانـدن  مغفـول  باعـث  موضـوع 
تقدیـر  هـر  بـه  می شـود.  دیگـر  بخش هـای 
مـا اعضـای کمیسـیون فرهنگـی مجلـس بنـا 
داریـم در روز هـای آتـی به ایـن موضوعات 
بـا  شـاید  تـا  کنیـم  پیـدا  ورود  کلیـدی 
راه حل هـای بهتـر، فضـای عدالت محوری را 
بیـن حوزه هـای مختلـف فرهنگـی، تفریحـی 

و ورزشـی ایجـاد کنیـم.

طیبه سیاوشی:

نیازهای جامعه بر اساس اولویت، طبقه بندی نشده است
 برای فوتبال میلیاردی هزینه می شود اما مطبوعات با بحران کاغذ مواجه هستند

atpoit x= 713239.7500 y=3027758 .0900
atpoit x= 713245.5900 y=3027752 .5900
atpoit x= 713247.8000 y=3027749 .2500
atpoit x= 713254.8100 y=3027741 .7900
atpoit x= 713251.3300 y=3027734 .8500
atpoit x= 713232.8200 y=3027744 .1700


