
سید حسن خمینی:
 خیلی ها می خواستند 

از»جمهوریت« انتقام بگیر ند
حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی گفت: نباید »جمهوریت« لطمه بخورد 
و به همان اندازه که اسالم برای ما مقدس است، جمهوریت هم رکن بزرگی برای 
حکومت اسالمی است؛ لذا باید به این هم توجه داشت و البته این را هم بدانیم که 
اگر »جمهور« برود اسالم هم لطمه می بیند و حکومت اسالمی هم باقی نمی ماند. 

معاون آبفا مطرح کرد:

 مصرف سر سام  آور آب 
در کولرهای آبی

در  مرکزی  فالت  آبریز  حوضه  در  شهر   104
از  در کشور هستند و پس  آبی  بیش ترین تنش  
آن حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با ۹۳ 
شهر با تنش آبی درگیرند. این در شرایطی است 
که برخی از وسایل مورد استفاده در منازل مصرف 

آب زیادی دارند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران: 

هدف طرح کاپ 
کاهش دفن زباله بود

تولید  کاهش  تهران،  هوای  آالینده های  کاهش 
پسماند و مدیریت آن، افزایش سرانه فضای سبز 
در مناطق تهران تنها تعدادی از وعده ها و شعارهای 
پنجم  دوره  در  شهری  امر  متولیان  زیست  محیط 

پایتخت بود. 

پس از یک دهه کاوش 
باستان شناسان ایرانی-ایتالیایی 

دروازه هخامنشی رونمایی شد

سایت موزه پردیس 
پارسه، جایگاهی برای 

تقویت ارتباطات جهانی 
باستان شناسان  مشترک  فعالیت  دهه  یک 
به  جمشید،  تخت  پارسه  در  ایرانی  و  ایتالیایی 
کشف »دروازه شهر پارسه« انجامید و پیرو آن، 
سایت موزه پردیس پارسه برای شناساندن بهتر 
این کشف  زوایای  ساختن  آشکار  و  دروازه  این 
در تخت جمشید راه اندازی شد. این سایت موزه 
محصول  شده،  رونمایی  گذشته  روزهای  در  که 

ایتالیاست. و  ایران  همکاری 

سوخت های فسیلی به جای انرژی های پاک
  کشورهای گروه7 بین ژانویه 2020 تا مارس 2021، 189 میلیارد دالر برای حمایت از نفت، زغال سنگ و گاز سرمایه گذاری کرده اند

کشورهای ثروتمند به وعده هایشان برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر عمل نکردند

 فرمانده حادثه 
در مدیریت بحران کیست؟ 

عصر روز دوازده خرداد ساعت 1۹:18  حادثه 
آتش سوزی پاالیشگاه شهید تندگویان در 
شهرری به وقوع پیوست که بالفاصله تیم 
های آتش نشانی، اورژانس و هالل احمر 
به محل حادثه اعزام شدند.ح ادثه  مربوط 
به  منجر  لوله گاز   خط  در  آتش سوزی  به 
پاالیشگاه  محل  در  مالی  عمدتا  خسارات 
حدود  با  مخزن  یک  در  حریق  آغاز  شد.  
هزار   ۲0 ظرفیت  )با  بشکه  هزار  شش 
دیگر  به مخزنی  آن  و گسترش  بشکه ای( 
با حدود 18 هزار و پانصد بشکه )و ظرفیت 
عامل  بشکه (   پانصد  و  هزار  بیست ودو 
آتش سوزی پاالیشگاه  بود. در این حادثه 
عمدتا آتش نشانی پاالیشگاه در مهار آتش 
عمل کردند  و البته نیروهای آتش نشانی 

آنها کمک کردند. نیز در این کار به 

 نخستین مناظره انتخاباتی در آغاز هفته محیط زیست  
در حالی برگزار شد که توجه به این حوزه کم رنگ بود 

 محیط زیست محیط زیست
اولویت دست چندم نامز دهااولویت دست چندم نامز دها
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رئیس دفتر ریاست جمهوری، گفت: نادیده انگاشتن 
توفیقات این دولت و سیاه نمایی، عالوه بر اینکه جفا 
در حق خانواده میلیونی دولت است، موجب ناامیدی 

مردم و مشارکت کمتر آنها در انتخابات خواهد شد. 
محمود واعظی با اشاره به مناظره نامزدهای ریاست 
یادداشتی  در  شد،  برگزار  شنبه  روز  جمهوری که 
بود که  این  می رفت  انتظار  آنچه  نوشت:  ایرنا  در 
اقناع  هدف  با  مناظره  این  در  محترم  نامزدهای 
توانایی های  اثبات  و  مشارکت  افزایش  و  مردم 
خود سخن بگویند. در عوض اما محتوای مناظره 
غیرمنصفانه  تخطئه  سیاه نمایی،  بیشتر  متاسفانه 
دولت و درشت گویی حضار نسبت به یکدیگر بود. 
او تاکید کرد: در این مناظره، نامزدهایی که سابقه 
به  دارند،  قوای سه گانه  مسئولیت های  در  طوالنی 
گونه ای نسبت به گذشته صحبت می کردند که گویی 
هیچ نقشی در ایجاد شرایط امروز نداشته اند. قبل 
از مناظره انتظار این بود که نامزدها با بیان برنامه ها 
راستای  در  مشکالت کشور،   برای  راه حل  ارائه  و 
نتیجه  در  و  آینده کشور  به  مردم  امید  افزایش 

بردارند. مشارکت گام  افزایش 

او اضافه گرد کرد: اما آنچه در عمل بر مناظره سایه 
بود  دولتی  تخریب  و  پوپولیستی  شعارهای  افکند 
اقتصادی  مقابل جنگ  در  در چهار سال گذشته  که 
همه جانبه آمریکا سینه سپر کرده و همزمان با آن، در 
یک و نیم سال گذشته در نبرد دشوار دیگری در مقابل 
بیماری منحوس کرونا صف آرایی کرده بود.  واعظی 
با اشاره به مساله تحریم و بحران کرونا و تاثیرش 
مناظره  برگزارکنندگان  از  داد: سوال  ادامه  اقتصاد  در 
و نامزدهای محترم این است که در تحلیل شرایط 
اقتصادی کشور، آیا مردم نباید بدانند که دولت آینده 
مولفه های  اصلی ترین  با  مواجهه  در  سیاستی  چه 
تاثیرگذار بر اقتصادی کشور در سال های گذشته یعنی 
سنگین ترین تحریم های تاریخ معاصر و بحران کرونا 
انگاشتن  نادیده  تاکید کرد:  بست؟او  خواهد  به کار 
توفیقات این دولت در هشت سال گذشته که بسیار 
فراوان است و سیاه نمایی، عالوه بر اینکه جفا در حق 
خانواده میلیونی دولت است، موجب ناامیدی مردم 
و مشارکت کمتر آنها در انتخابات خواهد شد. دوران 
اتمام  از دو ماه دیگر به  مسئولیت این دولت کمتر 
خواهد رسید اما این رویکرد غیرمنصفانه در خاطره و 

یاد ملت بزرگ ایران خواهد ماند. واعظی در پایان با 
اشاره به بی اخالقی ها علیه دولت روحانی اضافه کرد: 
این روزهای تلخ تجربه ای برای دولتمردان آینده هم 
هست. وقتی رییس جمهوری که با ۲4 میلیون رای و 
مشارکت کم نظیر مردم روی کار آمد و پنجه در پنجه 
دشوارترین مشکالت داخلی و خارجی انداخت و برای 
اینچنین  ایران همراه مردم مردانه جنگید،  موفقیت 
مورد بی حرمتی قرار گیرد، آیا تضمینی وجود دارد که 

برای دولت بعدی این بی اخالقی ها افزایش نیابد؟

معاون اطالع رسانی و ارتباطات دفتر رییس جمهوری 
در توییتی با تاکید بر این که دولت روحانی نه در 
پاسخگویی و نه در عذرخواهی لکنت نداشته است، 
گفت: رسانه ملی باید فرصتی متناسب برای راستی 
آزمایی اتهامات علیه دولت در نظر بگیرد.به گزارش 
ایرنا، علیرضا معزی در رشته توییتی نوشت: وقتی 
در مهم ترین رویداد تلویزیونی، پرسش ها عامدانه 
واقعیت  را سانسور می کنند و کاندیداهای مخالف 
هم با خونسردی از تحریم و کرونا می گذرند و به 
دولت حق خود  دولت می پردازند؛  علیه  اتهامات 
می داند که در زمان پرمخاطب متناسب با مناظره، 
اتهامات را پاسخ دهد و شهروندان راستی آزمایی 

جمهوری  رییس  دفتر  رسانی  اطالع  کنند.معاون 
تاکید کرد: دولت روحانی نه در پاسخگویی و نه 
در عذرخواهی لکنت نداشته، نشست های خبری 
برقرار  همواره  رییس جمهور  رسانه ای  دیدارهای  و 
بوده و کرونا هم نتوانسته تعطیلشان کند. سخنگو، 
وزرا و حتی وزارتخانه های خارجه و بهداشت نیز در 
اَبربحران های  تحریم و کرونا همواره در دسترس 
کرده  اضافه  همچنین  او  بوده اند.  عمومی  افکار 
رئیس جمهور  خبری  نشست های  اهمیت  است: 
آنجا برجسته تر می شود که به یاد بیاوریم در تمام 
این سال ها دیگر رؤسای قوا چند بار خود را در برابر 

آزموده اند. رسانه ها 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد از حمله 
اراذل اوباش به بافت تاریخی و خسارت و آسیب به برخی نقاط 

این بافت خبر داد.
آسیب های  و  تخریب ها  خصوص  در  فاطمی«  »سیدمصطفی 
اتفاق افتاده، به ایسنا گفت: متاسفانه در تعطیالت کنونی ااذل و 

زیادی رسانده اند. تاریخی آسیب  بافت  به  اوباش 
اراذل  آسیب  دستخوش  بافت  و  تاریخی  آثار  اینکه  بیان  با  او 
از  افراد  این  شناسایی  درصدد  چند  هر  شده اند، گفت:  اوباش 
انتظامی  نیروی  از  اما  هستیم  مداربسته  دوربین های  طریق 

داریم. جدی  کمک  تقاضای 
فاطمی در پایان گفت: این خسارات توسط میراث فرهنگی جبران 

می شود اما تداوم این روند در بافت تاریخی نگران کننده است.

روسیه  دائم  نماینده  اولیانوف«  »میخاییل 
المللی در وین اعالم  در سازمان های بین 
انرژی  آژانس  کرد که جلسه شورای حکام 
ژوئن)1۷   ۷ فردا  المللی  بین  ای  هسته 
به  آغاز  کار گسترده  با یک دستور  خرداد( 
کار می کند، اما با توجه به مذاکرات احیای 
برجام انتظار می رود که مشکلی برای این 
مذاکرات رخ ندهد. به گزارش ایرنا اولیانوف 
آتی حکام  نوشت: »در نشست  توئیتی  در 
چندان  ایران  برای  مدیرکل که  دو گزارش 
مطلوب نیستند مورد بررسی قرار می گیرد، 
اما انتطار می رود تحول خاصی رخ ندهد. 

همه غیرقابل قبول بودن مداخله در مذاکرات 
کنند.« می  درک  را  برجام  مورد  در   وین 

برجام  مشترک  کمیسیون  دور  پنجمین 
هفته گفت وگوهای  یک  از  بیش  دنبال  به 
فشرده در قالب های دوجانبه و چندجانبه 
هفته  شب  چهارشنبه  مختلف،  سطوح  در 
جلسه  تشکیل  وین  گراندهتل  در  گذشته 
های  هیات  روسای  نشست  این  در  داد. 
آخرین  ارزیابی  به  برجام  عضو  کشورهای 
وضعیت گفت و گوها پرداختند. همه هیات ها 
های  پیشرفت  از  خرسندی  ابراز  ضمن 
صورت گرفته تا این مرحله، یک بار دیگر بر 

عزم و جدیت خود برای پیگیری روند گفت 
راه  یافتن  با هدف  آتی  روزهای  در  و گوها 
حل هایی برای چند موضوعی که هنوز حل 
و فصل نشده اند تاکید کردند. در نشست 
تداوم  کمیسیون مشترک مقرر شد ضمن 
تماس ها و گفت و گوها در سطح کارشناسی، 
برای  روز  چند  مدت  به  ها  هیات  روسای 
رایزنی و مشورت به کشورهای خود عزیمت 
کرده و مذاکرات ظرف روزهای آتی مجددا از 
سر گرفته شود. بر اساس این گزارش جلسه 
بعدی کمیسیون توافق هسته ای ایران قرار 
است در 11 ژوئن )۲1 خرداد( برگزار شود.

 واعظی:
تخریب و سیاه نمایی دولت به جای اقناع افکار عمومی 

 معاون اطالع رسانی و ارتباطات دفتر رییس جمهوری:

دولت در پاسخگویی و عذرخواهی لکنت نداشت  حمله به آثار تاریخی یزد   نماینده روسیه: 
نشست آتی شورای حکام، مذاکرات برجام را در نظر دارد
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برای  را  خود  بریتانیا  که  همچنان  
می کند،  آماده   ۷ گروه  نشست  میزبانی 
کرده اند  آشکار  جدید  تجزیه وتحلیل های 
این  در  شرکت کننده  کشورهای  که 
نشست، بین ژانویه ۲0۲0 تا مارس ۲0۲1، 
نفت،  از  حمایت  برای  دالر  میلیارد   18۹
زغال سنگ و گاز سرمایه گذاری کرده اند. در 
ایاالت  بریتانیا،   – همین کشورها  مقابل، 
فرانسه،  ایتالیا،  کانادا،  آمریکا،  متحده 
روی  دالر  میلیارد   14۷ ژاپن-  و  آلمان 
کرده اند. صرف  پاک  انرژی های   انواع 
به گزارش گاردین، حمایت از سوخت های 
ثروتمند  کشور  هفت  سوی  از  فسیلی 
یا  حذف  برای  اقداماتی  شامل  جهان، 
همچنین  و  زیستی  محیط  قوانین  تنزل 
و  گاز  نفت،  برای  مستقیم  بودجه  ارائه 
بوده است. تجزیه وتحلیل های  زغال سنگ 
موسسه »تی یرفاند«، موسسه »بین المللی 
توسعه پایدار« و موسسه »توسعه خارج از 
کشور« نشان داده است که این کشورها، 
فرصت ها  کرونا،  پاندمی  به  واکنش  در 
دست  از  را  سبز  سرمایه گذاری  برای 
فراهم شده  پول  موارد،  بیشتر  در  داده اند. 
برای صنایع سوخت های فسیلی، به جای 
گازهای  انتشار  کاهش  به  مشروط  آنکه 
گلخانه ای یا کاهش آلودگی، مشروط باشد، 
است.  شده  ارائه  شرطی  هیچ گونه  بدون 
 10 هر  از  داده که  نشان  تجزیه وتحلیل ها 
غیرتجدیدپذیر  انرژی های  روی  دالری که 
هزینه شده، 8 دالر بدون هیچ گونه تعیین 

شرایطی بوده است. اینها شامل کمک هایی 
اتومبیل  و  هوایی  صنایع  برای  که  بود 
صرف شد؛ صنایعی که از کشورهای گروه 
 80 کردند.  دریافت  دالر  میلیارد   115  ،۷
درصد از این پول، بدون هیچ تالشی برای 
وادار کردن این بخش ها به کاهش تولید 
دریافت  ازای  در  خود  گلخانه ای  گازهای 
 10 هر  از  فقط  است.  شده  ارائه  کمک ها، 
کووید-1۹  به  واکنش  در  دالر  یک  دالر، 
انرژی های  مانند  پاک  انرژی های  نفع  به 
بهره وری  برای  اقداماتی  و  تجدیدپذیر 
انرژی صرف شده است. بوریس جانسون، 
نخست وزیر بریتانیا، قرار است در 11 ژانویه، 
نشست گروه ۷ را در کورن وال آغاز کند. او 
آمده  از فرصت پیش  گفته که می خواهد 
آینده ای  ساختن  برای  کرونا،  همه گیری 
سبزتر و بهتر، استفاده کند و کشورها را برای 
عالوه  متحد کند.  آینده  بهتر«  »بازسازی 
آفریقای  از  بریتانیا  بر کشورهای گروه ۷، 
برای  جنوبی  و کره  هند  استرالیا،  جنوبی، 
تجزیه وتحلیل  است.  دعوت کرده  شرکت 
اقدامات هفت کشور ثروتمند غربی در 15 
آنها  کرده که  آشکار  را  این  ماهه گذشته، 
فناوری هایی  روی  مقیاس کافی  در  هنوز 
که از کربن زدایی از اقتصاد حمایت می کند، 
واکنش  در  آنها  و  نمی کنند  سرمایه گذاری 
به همه گیری کرونا، به اندازه کافی مشاغل 
رئیس  کوک،  پاول  نکرده اند.  ایجاد  سبز 
برخی  در  تی یرفاند، که  از  حمایت  بخش 
از فقیرترین کشورها در جهان که به علت 

گرمایش زمین به شدت آسیب دیده اند، کار 
عملیاتی می کند، گفته است: »هر روز، ما 
تبعات بحران آب وهوایی  بدترشدن  شاهد 
جهان  سراسر  در  مختلف  جوامع  برای 
محصوالت کشاورزان،  نابودی  از  هستیم؛ 
و  شهرها  که  آتش سوزی هایی  و  سیل 
با  تا خانواده هایی که  روستاها درمی نوردد 

مواجه اند.« نامعلوم  آینده ای 
او افزوده است: »انتخاب های صورت گرفته 
از سوی کشورهای گروه ۷، یا سرعت انتقال 
به آینده ای بی خطر به لحاظ آب وهوایی را 
برای همه تسریع می کند، یا تالش هایی را 
که تاکنون برای مقابله با بحران آب وهوایی 

صورت گرفته، به خطر می اندازد.«
آلوده کننده ترین  کشورهایی گروه ۷، جزء 
مجموع  در  آنها  هستند.  جهان  کشورهای 
دهمین جمعیت جهان را دارند اما مسئوِل 
تقریبا یک چهارم انتشار دی اکسیدکربن در 
جهان هستند. کوک می گوید: »اقدامات آنها 
می تواند زمینه موفقیت یا عدم موفقیت را 
در گفت وگوهای آب وهوایی سازمان ملل به 
میزبانی بریتانیا در ماه نوامبر، فراهم کند.«

ملل، موسوم  آب وهوایی سازمان  نشست 
نوامبر  ماه  در  است  قرار  Cop۲6 که  به 
نشست  مهم ترین  شود،  برگزار  )آبان( 
اقلیمی  نشست  زمان  از  آب وهوایی 
پاریس به شمار می آید. در طول همه گیری 
بی سابقه ای  هزینه های  کشورها  کرونا، 
می شود  تخمین زده  کرده اند؛  صرف  را 
جهان،  در  برتر  اقتصادی  قدرتمند   50 که 

صرف  دالر  میلیارد  هزار   14.6 دست کم 
 ۲0۲0 سال  در  اقتصادی  محرک  اقدامات 
می گویند که  نویسندگان گزارش  کرده اند. 
محرک های خوب طراحی شده و هدفمند 
برای  پرشی  سکوی  به عنوان  می توانند 
استفاده شوند. در  ایجاد جوامع کم کربن 
این گزارش، حمایت هفت کشور به اضافه 
چهار کشور دعوت شده دیگر برای شرکت 
در اجالس کورن وال، در پنج حوزه انرژی، 
است:  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد 
پاک ترین انرژی ها مانند انرژی خورشیدی 
ممکن  همچنان  که  پاک  انرژی  باد؛  و 
است به قدرت سوخت های فسیلی متکی 
باشد، مانند خودروهای الکتریکی؛ انرژی 
انرژی  مشروط؛  فسیلِی  سوخت های 
سوخت های فسیلی غیرمشروط؛ و سایر 
سوخت های  جمله  از  انرژی  بخش های 
حمایِت  بیشترین  هسته ای.  و  زیستی 
 ۷ گروه  کشورهای  توسط  صورت گرفته 
کمک های  است.  بوده  حمل ونقل  برای 
ایرفرانس،  جمله  از  به شرکت هایی  مالی 
ایزی جت،  رایان ایر،  بریتیش ایرویز، 
و  رنو  آلیتالیا،  ایرالینز،  ژاپن  لوفت هانزا، 
هوندا داده شد. به گفته نویسندگان گزارش، 
حمایت مالی بدن هیچ گونه فشاری برای 
بسیار  صنایع  می تواند  »سبز شدن«، 
حفظ  آینده  دهه های  برای  را  آلوده کننده 
مالی،  این کمک های  ارائه  زمان  از  کند. 
برخی از کشورهای گروه ۷، تعهدات خود را 
در زمینه پاک سازی انرژی، از جمله وسایل 
نقلیه ریلی و برقی افزایش داده اند؛ اما این 
در  »سرمایه گذاری ها  می افزاید:  گزارش 
بخش حمل ونقل به طور قابل توجهی به 
سمت سوخت های فسیلی متمایل است و 
با تعهدات کشورهای گروه ۷ برای بازسازی 

دارد.« مغایرت  بهتر، 
تقویت بخش های نفت و گاز به ویژه در کانادا 
تولید  دو  هر  آمریکا، که  متحده  ایاالت  و 
کننده عمده نفت و گاز هستند، کامال مشهود 
بوده است. این دو کشور عالوه بر حمایت 
سوخت های  با  شرکت های  از  مستقیم 
در  را هم  زیستی  قوانین محیط  فسیلی، 

قبال آنها پس گرفته یا کاهش داده اند.
برخی از کشورهای گروه ۷، گام های مثبتی 
از  حمایت ها  متوقف کردن  سوی  به  را 
صنایع کثیف، برداشته اند. چهار ماه پیش 
برای  حفاری  ممنوعیت  ایتالیا  فوریه،  در 
سال  سپتامبر  تا  را  فسیلی  سوخت های 
فرانسه  و  انگلیس  کرد.  تمدید  جاری، 
دادن  خاتمه  برای  را  سیاست هایی  هم 
سوخت های  از  بین المللی  حمایت  به 
فسیلی، طراحی کردند. انگلیس همچنین 
و  بنزینی  جدید  خودروهای  ممنوعیت  از 
دیزلی را تا سال ۲0۳0 خبر داده است. در 
این گزارش آمده است: »این اقدامات باید 
برای سایر کشورهای  نمونه هایی  به عنوان 

باشد.«  ۷ عضو گروه 
از  جامع  مطالعه  اولین  در  ماه،  در همین 
حرکت به سوی انتشار صفر کربنی، آژانس 
بین المللی انرژی )IEA( گفته که تعهدات 
به  هم  کامل  طور  به  اگر  حتی  دولت ها 
تحقق بپیوندد، باز هم کمتر از چیزی است 
که بتواند انتشار دی اکسید کربن را تا سال 
افزایش  از  مانع  و  برساند  صفر  به   ۲050
درجه   1.5 از  بیش  به  زمین  کره  دمای 
سانتی گراد باالتر از سطح پیشاصنعتی شود؛ 
عددی که در توافقنامه پاریس تعیین شده 
و افزایش دما بیش از این اندازه می تواند 
جهان را با خطراتی از جمله نابودی بسیاری 

از گونه های جانوری تهدید کند.

 کشورهای ثروتمند به وعده هایشان برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر عمل نکردند

سوخت های فسیلی به جای انرژی های پاک
کشورهای گروه 7 در این نشست، بین ژانویه 2020 تا مارس 2021، 189 میلیارد دالر برای حمایت 
از نفت، زغال سنگ و گاز سرمایه گذاری کرده اند

فعاالن انرژی های تجدیدپذیر 
تاکید کردند

لزوم توجه نامزدهای 
ریاست جمهوری توجه 
به انرژی های تجدیدپذیر

رئیس کمیته تجدیدپذیر سندیکای  نایب 
جای  به  اینکه  بر  تاکید  با  برق  صنعت 
خورشیدی  نیروگاه های  توسعه  برق  قطع 
گیرد،  قرار  آینده  دولت  کار  دستور  در 
این  در  کشور  عقب ماندگی  به  نسبت 
داد.  هشدار  همسایه  کشورهای  از  حوزه 
با  گفت وگو  در  موسوی  محمد جواد  سید 
پتانسیل کشور  به  توجه  با  ایسنا، گفت: 
که  تجدیدپذیر  نیروگاه های  توسعه  در 
موجب  برق،  تولید  کنار  در  می تواند 
مناطق  متوازن  توسعه  و  اشتغال  ایجاد 
ریاست  نامزدهای  از  انتظار  شود،  کشور 
جمهوری این است که توسعه انرژی های 
در  جدی  صورت  به  را  تجدیدپذیر 
برنامه های خود قرار دهند. به گفته او در 
سال های گذشته شاهد شکل گیری بیش 
و  طراحی  زمینه  در  فعال  شرکت   ۲00 از 
تامین  و  تولید  پیمانکاری،  مهندسی، 
تجهیز و خدمات مشاوره در سراسر کشور 
بوده ایم که موجب اشتغال ۲0 هزار نفری 
رئیس جمهور  و  شده اند  حوزه  این  در 
آینده در صورت توجه جدی به این حوزه 
و کمک گرفتن از تشکل های مرتبط برای 
شغل  هزار  صدها  می تواند  برنامه ریزی، 
تاکید  موسوی  ایجاد کنند.  حوزه  این  در 
ما  باشد که  هشدار  یک  این  شاید  کرد: 
در توسعه انرژی های تجدیدپذیر حتی از 
کشورهای همسایه داریم عقب می مانیم. 
نایب رئیس کمیته تجدید پذیر سندیکای 
صنعت برق ادامه داد: عالوه بر این کمینه، 
کارگروه های فعال در انجمن سازندگان و 
انرژی های  خدمات  و  تامین کنندگان کاال 
تجدیدپذیر پیشنهاداتی را برای نامزدهای 

کرده اند. تهیه  جمهوری  ریاست 
نیروگاه های  کارگروه  مدیر  داد،  علیرضا   
خورشیدی در شهرک های صنعتی انجمن 
جمهوری  ریاست  نامزدهای  به  خطاب 
خاموشی  برنامه  دادن  جای  به  بیان کرد 
ظرفیت  مگاوات   1۲00 نصب  صنایع،  به 
در  را  صنایع  سقف  روی  خورشیدی 
سوله های  او  دهید.  قرار  برنامه های تان 
نیروگاه های  توسعه  »بهشت  را  صنعتی 
افزود:  و  کرد  توصیف  خورشیدی« 
برای  هم  خورشیدی  نیروگاه های  توسعه 
هم  و  هستند  واحدهای صنعتی سودمند 
به وزارت نیرو برای تامین برق واحدهای 
صنعتی کمک می کنند و هم برای توسعه 
سودمند  حوزه  این  فعاالن  کسب و کار 
هستند. پیشنهاد کارگروه ما به نامزدهای 
جای  به  که  است  این  ریاست جمهوری 
خاموشی دادن به صنایع، برق خورشیدی 
نامزدها  به  او خطاب  ببریم.  صنایع  به  را 
نیروگاه های  احداث  با  شما  افزود، 
خورشیدی روی سقف صنایع در حقیقت 
یک خط تولید جدید)خط تولید برق( در 
می کنید. راه اندازی  صنایع  تولید  خط  کنار 

  نسترن رفیعی، مدیر کارگروه خورشیدی 
خانگی انجمن سازندگان و تامین کنندگان 
کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر هم 
حدود  گفت:  خانگی  برق  مصرف  درباره 
به  ایران مربوط  برق  از مصرف  یک سوم 
مصارف خانگی است. ما از طرف کارگروه 
نامزدهای  به  انجمن  خانگی  خورشیدی 
که  می کنیم  پیشنهاد  جمهوری  ریاست 
را  خورشیدی  نیروگاه  یک  خانه  هر  طرح 
درباره  او  دهند.  قرار  برنامه های شان  در 
افزود: نصب یک  این طرح  انجام  امکان 
سقف  روی  خورشیدی  نیروگاه  میلیون 
چهار  ظرف  ایران  در  مسکونی  خانه های 
مجموع  ظرفیت  و  است  امکان پذیر  سال 
آن 5 هزار مگاوات خواهد بود. با تولید برق 
خاموشی  خانگی،  مصرف  محل  در  دقیقا 
از طرف  برای همیشه فراموش کنیم و  را 
تولید  بخش  در  شغل  هزار  دهها  دیگر 
طراحی  خدمات  بخش  در  و  تجهیزات 
رفیعی  کنیم.  ایجاد  نگهداری  و  نصب  و 
زمینه  این  در  دنیا  جهت گیری  درباره 
ریاست  نامزدهای  خدمت  کرد:  اضافه 
امروزه  که  می کنیم  عرض  جمهوری 
خورشیدی  نیروگاه های  سمت  به  جهان 
خانگی و تولید برق در محل مصرف رفته 
نگاه  پیشرفته  کشورهای  به  اگر  است. 
نیروگاه  میلیون ها  نصب  شاهد  کنیم، 
خورشیدی خانگی هستیم، برای مثال در 
سیستم  میلیون   ۲ از  بیش  آلمان  کشور 
که  است  شده  نصب  خانگی  خورشیدی 
حدود دو سوم از کل ظرفیت نصب شده 
گفته  به  می دهند.  تشکیل  را  خورشیدی 
انجمن  خانگی  خورشیدی  کارگروه  مدیر 
سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات 
ترکیه  کشور  در  تجدید پذیر  انرژی های 
)6 گیگاوات(  مگاوات  هزار   6 حدود  نیز 
 ۹۷ که  شده  احداث  خورشیدی  نیروگاه 
از یک  به سایز کمتر  آن مربوط  از  درصد 

است. مگاوات 

حادثه   فرمانده 
در مدیریت بحران کیست؟ 

مواجهه  شیوه  کشور  در  حادثه ای  هر  بروز  با 
که  است  گونه ای  به  بحران  با  امدادی  نیروهای 
معموال  که  سواالتی  دارد.  پی  را  فراوانی  سواالت 
می مانند.  بی پاسخ  حادثه  شدن  تمام  از  پس 
که  است  این  سواالت  این  کلیدی ترین  از  یکی 
مسئولیت مدیریت حادثه با کدام دستگاه مسئول 
شهردار  تهران،  در  گفته گذشته  حادثه  در  است؟ 
تهران و وزیر نفت هم در محل حاضر شدند. وزیر 
است.  تهران  حادثه شهردار  فرمانده  نفت گفت که 
پاالیشگاه گفت:  از  بازدید   در  نیز  تهران  دار  شهر 
نفت  وزارت  با  پاالیشگاه  فرماندهی  اینکه  با وجود 
آتش نشانی  الزم  ایستگاه های  تمامی  اما  است 
مناطق  آب  تانکرهای  و  اعزام  موجود  تجهیزات  با 
مهم  سوال  شدند.  بسیج  آتش  مهار  برای  نیز 
است؟  کی  با  فرماندهی  باالخره  که  است   آن 
 18 و   1۹ ساعت   ) خرداد   1۲( چهارشنبه  روز 
پاالیشگاه  محوطه  در  آتش سوزی  حادثه  دقیقه 
ماموران  به  ری(  )پاالیشگاه  تهران  جنوب 
آتش نشانی شهر تهران اعالم شد. آتش سوزی در 
 1۷ ساعت  حوالی  ساعت    ۲0 از  پس  پاالیشگاه 
شد. خاموش  آتش  و  مهار  خرداد   1۳  پنج شنبه 
  آنچه در مهار آتش سوزی پاالیشگاه تهران رخ داد،   
زمان  سریع ترین  در  و  تلفات  بدون  خوشبختانه 
فرمانده  تکلیف   ولی  شد،  مهار  آتش  نیز  ممکن 
 حادثه در مدیریت بحران در تهران هنوز مبهم است. 
 در 1۹ تیر 1۳۹۹ وزیر کشور به عنوان نایب رئیس 
شورای عالی مدیریت بحران کشور ، شهردار تهران 
را " نظر به شرایط ویژه و اهمیت کالن شهر تهران به 
حادثه  میدان  فرمانده  عنوان  به   .. پایتخت  عنوان 
منصوب"  تهران  کالن شهر  ...در  محلی  سطح  در 
فرمانداران  بحران،  مدیریت  قبلی  قانون  در  کرد. 
شهرستان  در  را  احتمالی  حوادث  مسئولیت 
با  استان  در  مسئولیت  این  و  داشتند  عهده  بر 
داشت  وجود  استثنا  تهران  شهر  در  بود.  استاندار 
 که متولی کار به جای فرماندار، شهردار تهران بود. 
16 مهر ۹۹ گفت در شرایط بحران،   شهردار تهران 
بنابراین  به روز شده است  نیاز ما نقشه های  اولین 
مدیریت  سازمان  کار  دستور  در  باید  موضوع  این 
مورد  در  گیرد.  قرار  کشور  وزارت  و  کشور  بحران 
دارد  اختیار  در  که  امکاناتی  با  شهرداری  تهران، 
دیگر  مورد  در  اما  است  داده  انجام  را  اقداماتی 
شود. آماده  به روز  نقشه  و  عکس  باید   شهرها 

و  پیشگیری  سازمان  رئیس   ۹۹ اسفند   ۲۳ در 
مدیریت بحران شهر تهران مرکز عملیات اضطراری 
همواره  است...   شده  هوشمند  تهران  شهر   EOC
حوادث،  یکپارچه  مدیریت  و  فرماندهی  وحدت 
مدیران  و  فرماندهان  دغدغه  مهم ترین  جمله  از 
در  است.  بوده  تهران  شهر  در  خصوصًا  حوادث 
ستادهای  سامانه،  این  از  بهره برداری  نخست  فاز 
ارزیاب  عنوان  به  ۲۲ گانه  مناطق  بحران  مدیریت 
اساس  بر  آن،  بررسی  ضمن  و  حاضر  صحنه  در 
سامانه،  در  شده  تعریف  پیش  از  ساختار 
می کنند. اقدام  حوادث  گزارش  درج  به   نسبت 
حال پاالیشگاه تهران که در محدوده منطقه بیست 
زیر  تخصصی،  محلی  و  گرفته،  قرار  تهران  شهر 
نظر و  زیر  بحران  در هنگام  نفت است،  وزارت  نظر 
فرماندهی شهردار تهران است؟  حادثه اخیر نشان 
داد که این موضوع بر اساس نامه تیرماه سال ۹۹ 
وزیر کشور به شهردار تهران باید مورد بررسی دقیق 
قرار بگیرد و نسبت به آن تصمیم دقیق گرفته شود. 
حادثه های مختلف ممکن است در تهران رخ دهد. 
مدیریت بحران در تهران موضوعی حیاتی در سطح 
ملی است. این حادثه باید تلنگری مهم برای چاره 

اندیشی در این زمینه شود.

از زمان ارائه کمک های 
مالی، برخی از کشورهای 
گروه ۷، تعهدات خود را در 
زمینه پاک سازی انرژی، از 
جمله وسایل نقلیه ریلی و 
برقی افزایش داده اند اما 
سرمایه گذاری ها در بخش 
حمل ونقل به طور قابل توجهی 
به سمت سوخت های فسیلی 
متمایل است و با تعهدات 
کشورهای گروه ۷ برای بازسازی 
بهتر، مغایرت دارد.

زمانی که کرونا باعث تعطیلی سراسری در بسیاری از کشورها شد و انتشار گازهای کربنی را کاهش داد، بسیاری آن را 
فرصتی طالیی برای انجام دادن اقداماتی در جهت سبز کردن اقتصاد توصیف کردند. بسیاری از دولت ها با شوق و شور، 
از احیای اقتصاد کشورشان با سرمایه گذاری روی انرژی های پاک سخن گفتند اما ظاهرا در عمل، اتفاق دیگری روی داده 
است. از آغاز همه گیری کرونا، کشورهای عضو گروه 7، با وجود تعهداتی که برای احیای سبز اقتصاد داده اند، میلیاردها دالر 

بیشتر از آنکه در انرژی پاک صرف کنند، در سوخت های فسیلی سرمایه گذاری کرده اند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
برای  سازمان  این  تالش  از  زیست  محیط 
مدیریت  بین المللی  عملیاتی  برنامه  تعریف 

گرد و غبار خبر داد.
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
تجریشی  مسعود  زیست،  محیط  حفاظت 
درباره نتیجه جلسه این سازمان با نهادهایی 
متوجه  پیش  هفته های  گفت:  بین المللی، 
شدیم که در مورد کانون های گرد و غبار، بین 
ما -به عنوان دستگاه اجرایی- و دفتر فائو 
در ایران هماهنگی با کانون ها و فعالیت های 
جلسه  یک  بنابراین  ندارد،  وجود  بین المللی 

هماهنگ کردیم. را  اداری 
با  جلسه ای  نیز  پیش  هفته  دو  افزود:  او 
دفتر فائو در تهران، سفیرمان در فائو در رم و 
مجموعه وزارت امور خارجه داشتیم و اشاره 
کردیم که درباره گرد و غبار، سازمان محیط 
رهبری  قانون،  اساس  بر  می خواهد  زیست 
و مرجعیت هماهنگی و همکاری های داخل 
کشور و بین المللی را انجام دهد چرا که ستاد 
سازمان  داخل  در  گرد و غبار  مدیریت  ملی 
حفاظت محیط زیست و یکی از سه کمیته 

است. بین الملل  آن کمیته  فعال 
عنوان  به  خواستیم  فائو  از  تجریشی گفت: 
دهد که  ما گزارش  به  ملل  سازمان  نماینده 
نهایت  در  چه کردند،  ائتالف  این  نتیجه  در 

دیدیم کار خاصی انجام ندادند؛ گفتند قرارداد 
بگیرید. مشاور  بود  قرار  شما  بستیم، 

او تاکید کرد: این مساله را مطرح کردیم که 
در این سوی دنیا دچار تغییر اقلیم شده ایم، 
درحال  مردم  و  داشتیم  بارندگی  کاهش 
کشورها  از  بسیاری  هستند؛  جابه جایی 
محوریت  با  که  خواستند  ملل  سازمان  از 
دستگاه های خودش موضوع را بررسی کند و 
گزارش دهد. ما گزارشی که داده شد را متقاعد 
ارائه شده پاسخگو  کننده ندانستیم، اطالعات 
نیست. بنابراین از وزارت امور خارجه خواستیم 
نماینده  عنوان  به  و  منعکس کند  را  موضوع 

دهد. انجام  را  بعدی  پیگیری های  ایران 

با  می توانم  من  کرد:  اضافه  تجریشی 
کشور ایکس مشکل سیاسی داشته باشم 
ملی  منافع  حوزه  در  نمی شود  دلیل  اما 
دو  در  ما  سیاست  بنابراین  بکشم.  کنار 
مسائل  درمورد  بوده که  چنین  اخیر  سال 
با  منطقه  در  مردم  که  محیطی  زیست 
فراهم  را  شرایطی  هستند  درگیر  آنها 
نهادهای  و  بین المللی  نهادهای  که  کنیم 
موضوعات  این  مورد  در  کشور  داخل 
در  مثال  طور  به  کنند.  صحبت  مشترک 
سال 1۳۹6 دانشگاه ایالم با دانشگاه های 
زمینه  در  منطقه، نشستی  و  عراق، سوریه 

کرد. برگزار  گرد و غبار 

 معاون محیط زیست انسانی خبر داد:
تعریف برنامه عملیاتی بین المللی برای مدیریت گرد و غبار

محیط زیست

سید حسن خمینی: خیلی ها 
می خواستند در این آب 
گل آلود مسائل سیاسی انتقام 
خودشان را از جمهوریت 
بگیرند و فراموش کرده 
بودند که میراث بزرگ امام 
»جمهوری اسالمی« است و 
باید با حفظ احترام و تکریمی 
که رهبر معظم انقالب نسبت 
به بحث جمهوریت داشتند و 
تاکیدی که روی این مساله 
کردند به هوش باشیم در 
مقام عمل هم کسانی نباشند 
که این را لطمه بزنند.

حسن  سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
»جمهوریت«  نباید  کرد:  تاکید  خمینی 
اسالم  اندازه که  همان  به  و  بخورد  لطمه 
برای ما مقدس است، جمهوریت هم رکن 
لذا  است؛  اسالمی  حکومت  برای  بزرگی 
باید به این هم توجه داشت و البته این 
را هم بدانیم که اگر »جمهور« برود اسالم 
هم لطمه می بیند و حکومت اسالمی هم 
باقی نمی ماند. به گزارش ایسنا به نقل از 
با  دیدار  در  جماران، سید حسن خمینی 
خرداد   15 آموزش و پرورش گفت:   وزیر 
است که  مبارزه  از  جدیدی  نوع  سرآغاز 
او  از  قبل  نیست.  ایران  در  او  از  قبل  تا 
مسلمانان داخل مبارزه بوده اند ولی محور 
بعد  است.  نبوده  »مرجعیت«  و  »دین« 
هم در پیروزی انقالب این امر با اندیشه 
قالب  در  داریم،  سراغ  امام  از  بلندی که 
»جمهوری اسالمی« به ثمر رسیده است. 
»رای  نام  به  عنصری  آوردن  آن  معنای 
مردم« و دخالت دادن آن در »مشروعیت 
حکومت« در »فقه اسالمی« است. یعنی 
پیوند دادن »دینداری« با »مردم« و اینکه 
مردم  عمیق  ریشه های  از  باید  حکومت 
برآید. او اظهار داشت: من جا دارد تقدیر 
کنم و عرض ارادت کنم خدمت رهبر معظم 
این  امام  ارتحال  سالگرد  در  که  انقالب 
مساله را خوب توضیح دادند؛ چرا که شاهد 

بودیم خیلی ها می خواستند در این آب 
خودشان  انتقام  سیاسی  مسائل  گل آلود 
فراموش کرده  و  بگیرند  جمهوریت  از  را 
»جمهوری  امام  بزرگ  میراث  که  بودند 
با حفظ احترام و  باید  اسالمی« است و 
تکریمی که رهبر معظم انقالب نسبت به 
که  تأکیدی  و  داشتند  جمهوریت  بحث 
باشیم  هوش  به  مساله کردند  این  روی 
در مقام عمل هم کسانی نباشند که این 
را لطمه بزنند. یادگار امام تاکید کرد: در 
حوزه نظری نیز نباید »جمهوریت« لطمه 
بخورد و به همان اندازه که اسالم برای ما 
مقدس است، جمهوریت هم رکن بزرگی 
به  باید  لذا  برای حکومت اسالمی است. 
را هم  این  البته  و  این هم توجه داشت 
اسالم هم  برود  اگر »جمهور«  بدانیم که 
لطمه می بیند و حکومت اسالمی هم باقی 
نمی ماند. یادگار امام اظهار داشت: دومین 
آرمان ما »آزادی« است. آزادی به معنای 
استقالل در مقیاس فردی است، کما اینکه 
استقالل به معنای آزادی در مقیاس ملی 
است. آزادی هم تقابل با استبداد و آن هم 
آرمان ملت ایران است.  او  ادامه داد: رکن 
سوم »جمهوری« است که مردم تصمیم 
البته وقتی می گوییم مردم  گیر هستند. 
همه که  چون  است  اکثریت  معنای  به 

نمی توانند با هم همراه باشند.

 سید حسن خمینی:
 خیلی ها می خواستند از »جمهوریت« انتقام بگیرند
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کاندیداهای  میان  مناظره  نخستین  در 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  سیزدهمین 
به  پاسخ  در  که  کاندیداهایی  جمله  از 
محیط  تهدید  از  شده،  مطرح  سواالت 
مهرعلیزاده  محسن  کرد،  صحبت  زیست 
ما در خطر  او گفت: »محیط زیست  بود. 
است و یکی از دالیل عمده آن این است 
که با تشکیل شوراهای اسالمی در روستا 
و معین نبودن اختیارات آن ها در مقایسه 
مسئله  در  ارگان ها  سایر  اختیارات  با 
اتفاق  نفوذهایی  اعمال  بعضا  زمین، 

است.« افتاده 
در  سوالی  به  پاسخ  در  که  مهرعلیزاده 
می کرد  صحبت  کاربری  تغییر  خصوص 
تاکید کرد که تغییر کاربری یا برای ایجاد 
ساختمان  احداث  برای  یا  است  صنایع 
به  توجه  با  که  است  مسکونی  منازل  و 
این که هرکدام در جاهای مختلفی گرفته 
توجه کنیم.  این مسئله  به  باید  می شوند، 
که  نظامی  آن  هم  صنایع  مسئله  »در 
آینده  نگاه  یک  داریم،  بودجه نویسی  در 
اما  دارد  وجود  طراحی  در  عمیق  و  نگرانه 
منطقه گرایی  نگاه  به  مجلس  در  عمل  در 
می شود  تبدیل  انتخابیه  حوزه  به  توجه  و 
محیط  حوزه  در  مخربی  تصمیمات  که 
اینکه  بیان  با  ادامه  در  او  است.«  زیست 
سازمان  تقویت  اساسی،  راه های  از  یکی 
بگذاریم  اینکه  و  است  زیست  محیط 

زیست  محیط  به  مربوط  سازمان های 
فعاالن  بازداشت  به  بپردازند،  نظارت  به 
»من  گفت:  و  کرد  اشاره  زیست  محیط 
زیستی ها  محیط  برچسب  با  متاسفم که 
آقای  یا  کردند  ایجاد  مشکل  افراد  برای 
در  بود که  جوانی  معاون  مدنی که  کاوه 
مشکل  هزاران  اما  کرد  زیست کار  محیط 

شد.« ایجاد  برایش 

کشاورزی؛ 75 درصد آب 
را می گیرد کشور 

کشور  در  آب  کمبود  و  کشاورزی  مسئله 
عبدالناصر  که  بود  مواردی  جمله  از  هم 
گفته  به  کرد.  صحبت  درباره اش  همتی 
در بخش کشاورزی حدود  آب  او مصرف 
۷5 درصد آب کل کشور است و به همین 
آبیاری  و  کشت  نوع  نظر  از  باید  دلیل 
در  »سالی   انجام گیرد.  جدی  اقداماتی 
کشاورزی  نهاده  دالر  میلیارد   14 حدود 
وارد می کنیم که بخشی از آن با ارز 4۲00 
تومانی است و بخشی با ارز نیمایی. این 
قیمت گذاری  و  آب  بحران  کنار  در  مسئله 
مشکل کشاورزی است.« همتی همچنین 
از  تضمینی  خرید  تاکنون  که  کرد  تاکید 
باید  اما  می گرفت  انجام  کشاورزان 
و  باشد  داشته  وجود  خرید  در  تضمین 
مصرف  بازار  به  انتقال  مشکل  همچنین 
بروند.  بین  از  واسطه ها  و  شود  حل  هم 
را  بورس کاالیش  طریق  از  باید  »کشاورز 

با  نباید  کشاورزی  تولیدکننده  و  بفروشد 
قیمتی در این میزان کم مجبور به فروش 
کاال شود. در حال حاضر آب و بذر و کود و 
سم قیمتی باال دارد و در نهایت باید گفت 
پیچیده  مسئله ای  کشور  در  کشاورزی 
را که  مناطقی  نتوانسته ایم  و  است  شده 
به  را  کشور  شمال  مانند  دارند  توانایی 

ببریم.« صنعتی  کشاورزی  سمت 
این اظهارات در حالی مطرح شد که محسن 
سیزدهمین  دیگر  نامزد  رضایی میرقائد، 
دوره انتخابات ریاست جمهوری در تشریح 
برنامه های خود اشاراتی به برنامه اش برای 
رشد کشاورزی داشت. او به خرید تضمینی 
از  باالتر  5درصد  با  کشاورزی  محصوالت 
کشاورزان،  بیمه  حل  وارداتی،  قیمت های 
واسطه گران  و  دالالن  دست  کردن  کوتاه 
بخش کشاورزی اشاره کرد. او پیش از این 
هاب  به  تبدیل  قابلیت  ایران  بود که  گفته 
میلیون   500 غذایی  مواد  تولید  منطقه ای 

نفر را دارد. 

تالش برای معدن کاری و ساخت 
قیمت هر  به  شهرک صنعتی 

کاندیداهایی  دیگر  جمله  از  جلیلی  سعید 
معدنی  فعالیت  افزایش  بر  که  بود 
افزایش  بگوید  آنکه  بدون  و  کرد  تاکید 
تا  می تواند  فعالیت ها  این  افسارگسیخته 
باشد  مخرب  زیست  محیط  بر  میزان  چه 
اشتغال زایی  عامل  را  فعالیت  نوع  این 

دانست. او گفت: »در دولت سایه بحث ها 
گفتیم  آن  در  که  داشتیم  طرح هایی  و 
نسبی  مزیت  بخشی که  عنوان  به  معدن 
ارزش  و  استخراج  و  اکتشاف  با  است 
افزوده در داخل کشور باشد و خام فروشی 
معدن داشته باشیم. هر میزان که ارزش 
ارزآوری  هم  باشیم  داشته  بیشتر  افزوده 

اشتغال زایی. هم  است،  بیشتر 
که  است  معدن  فرصت ها  از  یکی   
و  بیندازد  راه  را  اقتصاد  موتور  می تواند 
هزینه های کشور  از  بخشی  یک  می توان 

کرد.« تامین  را 
فرصت های  کشور  در  ما  او  اعتقاد  به 
صنعت  معدن  کشاورزی  در  مختلفی 
می توانند  کدام  هر  و  داریم  شیالت  و 
هر  با  بتواند  باید  دولت  و  باشند  پیشران 
اداره  را  کشور  تنهایی  به  این ها  از  کدام 
معدن کار  چند  مشکل  بگوییم  نباید  کند. 
موانع  باید  بلکه  حل کنیم  می خواهیم  را 

کرد. برطرف  را 
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  او 
سال   8 در  که  صنعتی گفت  شهرک های 
گذشته از شهرک های صنعتی بازدید کرده 
داشته  مفصل  جلسات  صنف   ۲4 با  و 
شده  مطرح  مشترک  مسئله   16 است که 
از مهم ترین  آنهاست. »یکی  که موانع کار 
تامین  بحث  می کنند،  مطرح  که  بحث ها 
میلیارد  هزار   ۲ روزانه  ما  اگر  است.  مالی 
چگونه  پس  کنیم،  می  پول  خلق  تومان 

افراد حاضر در تولید مشکل مالی دارند؟ 
چه  به  و  رود  می  کجا  پول  خلق  این 
تولید  به  می خواهید  اگر  می رسد؟  کسی 
حل کنید.  را  مشکل  این  باید  بدهید،  بها 
برای این که تولیدکنندگان بخواهند صادر 
در  و  مواجه اند  قانونی  مشکالت  با  کنند 
مقررات تجاری عدم ثبات وجود دارد. از 
متعارض  بخش نامه هایی   ۹۹ تا   ۹۷ سال 

است.« شده  صادر 
سازمان  پای  دیگر  بار  همچنین  جلیلی 
کشید  میان  به  زیست  محیط  حفاظت 
عباس آباد  صنعتی  شهرک  »در  گفت:  و 
گرفته ایم  مجوز  جا   10 از  که  می گفتند 
از  باید  نمی دهد.  اما محیط زیست مجوز 
استفاده کنیم  الکترونیک  دولت  امکانات 
و به صورت فوق هوشمند به تولیدکنندگان 
شرایط راه اندازی را بگوییم.« او اما درباره 
دالیل محیط زیست برای مجوز ندادن به 
نگفت؛  چیزی  صنعتی  شهرک های  برخی 
صنعتی  شهرک های  این  از  برخی  اینکه 
و  آب  اشتغال زایی  بهانه  به  میزان  چه  تا 

می کنند. آلوده  را  هوا  و  خاک 

نیست اولویت  زیست  محیط 
حوزه محیط زیست در اغلب دولت ها 
و  بود  درگیر شعارها  اغلب  در گذشته هم 
رسیدگی  شعار  مواقع  از  بعضی  در  حتی 
یازدهم  دولت  نمی شد.  داده  هم  آن  به 
که  بود  دولت هایی  جمله  از  دوازدهم  و 
خود  به  را  زیستی  محیط  دولت  عنوان 
داد و در همین راستا رسیدگی به دریاچه 
اولین مصوبه حسن  ارومیه و احیای آن، 
محمدی، کارشناس  احسان  بود.  روحانی 
به  ارتباط  این  در  هم  زیست  محیط 
فیلم  در  »حتی  می گوید:  »پیام ما« 
موضوع  این  به  هم  روحانی  تبلیغاتی 
شروع  در  هم  آن  از  بعد  و  شد  پرداخته 
برای  زیادی  تالش  و  اعتبارات  دولت  کار 

داد. رخ  دریاچه  نجات 
شاهد  این  بر  عالوه  دولت  این  در  ما   
و  بودیم  محیط بانان  استخدام  افزایش 
این  نقاط مثبت  را هم می توان جزو  این 
کارنامه دانست. با این حال انتقادات هم 
کاستی های  و  است  زیاد  دولت  این  به 
فراوانی وجود دارد که افزایش خشکسالی 
بوده  موثر  آن  تشدید  در  بارش  و کمبود 

است.«
روز  مناظره  به  توجه  با  و  او  گفته  به 
یک  هیچ  اولویت  زیست  محیط  شنبه، 
کشوری  در  که  چرا  نیست  کاندیداها  از 
آن  در  معیشت  و  نان  غم  که  هستیم 
مسائل  کاندیداها  طبعا  و  است  برجسته 
و  نمی شمرند  مهم  را  زیستی  محیط 
می کنند  دیگر  مسائل  خرج  را  توجه شان 
اولویتشان  و معضلی مثل کسب و کار در 

می گیرد.  قرار 
حالی  در  »این  می دهد:  توضیح  محمدی 
پیدا  افزایش  اگر سخت گیری ها  است که 
کند و بعضی از کارخانه ها  کسب و کارها 
باز  شوند  تعطیل  زیستی  محیط  دلیل  به 
معیشت  بردن  بین  از  مقصر  دولت  هم 

بود.  خواهد 
اغلب  که  است  این  واقعیت  اما 
ریشه  هستیم  درگیرش  که  بحران هایی 
برق  قطعی  اگر  دارند.  زیستی  محیط 
نتوانسته ایم  است که  دلیل  این  به  داریم 
مدیریت  درستی  به  را  کشور  آبی  منابع 
دهیم.  را گسترش  سبز  مدیریت  و  کنیم 
و  نگرفته  صورت  انرژی  درست  مصرف 
زنجیروار  طور  به  بی توجهی ها  این  همه 
زیست  محیط  و  است  متصل  یکدیگر  به 
تبدیل کرده است.« ابرچالش کشور  به  را 

نخستین مناظره انتخاباتی در آغاز هفته محیط زیست در حالی برگزار شد که توجه به این حوزه کم رنگ بود

محیط زیست؛ اولویت دست چندم نامزدها
محسن مهرعلیزاده: با برچسب محیط زیستی برای افراد مشکل ایجاد کردند

محسن رضایی: کشور را به هاب  تامین مواد غذایی 500 میلیون نفر تبدیل می کنم
احسان محمدی، کارشناس محیط زیست: محیط زیست در اولویت کاندیداها نیست اما بیشتر بحران هایی که با آنها 

درگیریم ریشه محیط زیستی دارند

حمایت اعضای گروه 
هفت از اجباری شدن 
افشای گزارشات اقلیمی

از   )G۷( هفت  گروه  عضو  کشورهای 
تالش هایی که بانک ها و شرکت ها را مجبور 
می کند قرار گرفتن در معرض خطرات مربوط 
می کند. حمایت  افشا کنند،  را  هوا  و  آب  به 

عضو  کشورهای  آنالین،  زیست  گزارش  به 
گروه هفت )G۷( از تالش هایی که بانک ها 
و شرکت ها را مجبور می کند قرار گرفتن در 
افشا  را  آب و هوا  به  مربوط  خطرات  معرض 
کنند، حمایت می کند. اقدامی که برای تالش 
در جهت محافظت از سیستم مالی در برابر 
شوک های ناشی از تغییرات آب و هوایی بسیار 

ارزیابی می شود. مهم 
در جلسه وزرای دارایی گروه هفت در لندن، 
آنها همچنین خواستار هماهنگی بیشتر برای 
اندازه گیری اثر شرکت ها بر آب و هوا و محیط 
زیست شدند، و در مورد خطر تقسیم شدن به 
دلیل اتخاذ رویکردهای مختلف در حوزه های 

قضایی محلی هشدار دادند.
در بیانیه پایانی که پس از دو روز گفت وگو 
به  حرکت  از  ما  است:  آمده  شد،  منتشر 
سمت افشای مالی اجباری مربوط به شرایط 
آب و هوایی که اطالعاتی سازگار و مفید را برای 
بازار فراهم می کند، حمایت می کنیم. فعاالن 

روزافزون  تعداد  مورد  در  بیانیه  این  در 
وعده های اقتصادهای بزرگ برای دستیابی به 
انتشار صفر خالص آمده است: این، به بسیج 
میلیارد ها دالر اعتبار بخش خصوصی کمک و 
سیاست دولت را برای پاسخگویی به تعهدات 

صفر خالص تقویت می کند.
تنظیم کنندگان  دیگر  و  مرکزی  بانک های 
مالی از این که در مناطق آنها، اطالعات قابل 
با  مشاغل  مواجهه  میزان  مورد  در  اعتمادی 
خطرات اقلیمی و سازگار بودن فعالیت های 
ابراز  ندارد،  وجود  زیست  محیط  با  آن ها 

می کنند. گله مندی 
این داده ها اکنون اغلب به صورت داوطلبانه 
جمع آوری می شوند، اگرچه برخی از حوزه های 
قضایی مانند فرانسه پیش از این تهیه چنین 

گزارش هایی را اجباری کرده اند.
فشار برای اجباری کردن تهیه گزارش در تعداد 
زیادی از کشورهای G۲0 در حال بررسی است 
و برخی معتقدند توافق بین المللی درباره آن 
تا کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در گالسگو 

بدست می آید.
 G۷ اطالعیه  در  رویترز  گزارش  اساس  بر 
اعالم شده است که افشای اجباری باید طبق 
توصیه های موجود توسط گروه ویژه افشای 
انجام شود.  )TCFD( اقلیم مالی مربوط به 

دومین گور ایرانی 
در کویر متولد شد 

بوم زاد  اولین گورخر  تولد  از  پس  هفته  دو 
پارک ملی کویر، گور ایرانی دیگری در این 

شد. متولد  زیستگاه 
محیط  حفاظت  مدیرکل  عبدوس،  امیر 
زیست استان سمنان با اعالم این خبر در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: »به فاصله 
پانزده روز از تولد اولین گورخر بومزاد طبیعت 
دومین  مهربان،  طبیعت  کویر،  ملی  پارک 
هدیه خود را به محیط بانان عاشق و پرتالش 

داشت.« ارزانی  ملی کویر  پارک 

سعید جلیلی از دیگر 
کاندیداهایی بود که بر افزایش 

فعالیت معدنی تاکید کرد 
و بدون آنکه بگوید افزایش 

افسارگسیخته این فعالیت ها 
می تواند تا چه میزان بر 

محیط زیست مخرب باشد 
این نوع فعالیت را فقط عامل 

اشتغال زایی دانست

نخستین مناظره بین هفت کاندیدای ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که حتی با طرح سواالتی کوتاه در حوزه محیط زیست، باز هم 
به مسئله خشکسالی و بی آبی کشور اشاره چندانی نشد. موضوع این مناظره انتخاباتی که دو روز مانده به نخستین روز از هفته محیط 
زیست برگزار شد، مسائل اقتصادی بود و به بیان کلی گویی هایی در این خصوص گذشت اما معرفی سازمان حفاظت محیط زیست به 

عنوان مانع فعالیت شهرک های صنعتی، بی توجهی به محیط زیست را در برنامه های کاندیداها آشکارتر کرد.

محمدی، کارشناس محیط 
زیست: اگر قطعی برق داریم به 
این دلیل است که نتوانسته ایم 

منابع آبی کشور را به درستی 
مدیریت کنیم و مدیریت سبز را 
گسترش دهیم. مصرف درست 

انرژی صورت نگرفته و همه این 
بی توجهی ها به طور زنجیروار به 

یکدیگر متصل است و محیط 
زیست را به ابرچالش کشور 

تبدیل کرده است
|  

رنا
 ای

 |

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست ارتباط قطعی های اخیر 

برق با توافق آب و هوایی پاریس را رد کرد.
عضو  طاهری،  مصطفی  پیش  چندی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود 
که علت قطعی های اخیر برق توافق پاریس 
است چون در آن بر کاهش ساخت نیروگاه ها 
در کشور اشاره شده است. اما محمد مهدی 
میرزایی قمی معتقد است که توافق پاریس 
هیچ نقشی در قطعی های اخیر برق در کشور 
و  امسال  برق  داد: قطعی  توضیح  او  ندارد. 
به موافقتنامه  ارتباطی  سال های قبل، هیچ 
پاریس ندارد. افرادی که این مسائل را مطرح 
کنند.  توجه  مطلب  چند  به  باید  می کنند 
تاکنون  ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  یکی 
به توافق نپیوسته؛ الیحه الحاق دولت ایران 
 ۲۳ در  پاریس  آب و هوایی  موافقت نامه  به 
آبان 1۳۹5 توسط مجلس تصویب شد اما 
ابهامات از طرف شورای  از  برای رفع پاره ای 
نگهبان به مجلس عودت داده شد. در واقع 
شورای نگهبان مصوبه را رد نکرد و مقرر شد 
که مجلس پاسخ ابهامات و سواالت مربوطه 
به  پروسه  این  کنون  تا  اما  کند  ارسال  را 
انجام نشده و مسکوت مانده  صورت کامل 
یا  بخشنامه  ابالغیه ،  هیچ  تاکنون  است. 
دستورالعملی مربوط به موافقت نامه پاریس 

نگرفته است. از طرف دولت صورت 
میرزایی قمی ادامه داد: درباره مصوبه  برنامه 
مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای هم دو نکته وجود دارد. یکی اینکه 
وزیران  هیات  مصوب  مشارکت  سند  این 
بحث  از  قبل  یعنی   ۹4 آبان   ۲6 تاریخ  در 
بار  اولین  است؛  بوده  پاریس  موافقت نامه 
موضوع برنامه مشارکت کشورها در کاپ 1۹ 
در سال ۲01۳ )سال 1۳۹۲( مطرح شد که 
ارائه  برای  عضو  از کشورهای  دعوت  بر  ناظر 
برنامه مشارکت ملی داوطلبانه بود. مجددا در 
اجالس کنفرانس اعضا یا همان کاپ ۲0 در 
به عنوان  این موضوع  بعد آن ) ۲014(  سال 

تصمیم شماره یک مطرح و از تمام کشورهای 
عضو خواسته شد تا قبل از برگزاری کاپ ۲1 
در دسامبر ۲015 نسبت به اعالم برنامه معین 
مشارکت ملی با هدف کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای کشور خود به دبیرخانه کنوانسیون 

اقدام کنند.
اظهار  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  رئیس 
داشت: ایران هم طبق مصوبه هیات وزیران 
زمینه  در  مشارکت  برنامه  تصویب  به  اقدام 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کرد که دقیقا 
قبل از موافقت نامه پاریس بوده؛ بنابراین اینکه 
ربط  پاریس  توافق  به  این مساله  می گویند 

نیست. دارد، صحیح 

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم

قطعی های برق به توافق اقلیمی پاریس ربطی ندارد

اقلیم

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر

آگهی مناقصه عمومی
با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که دارای گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه و یا مجوزات و شرایط اعالم شده هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به 
سامانه مذکور به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

-محل و آخرین مهلت تحویل اسناد: کلیه پاکات می بایست در مهلت مقرر به شرح جدول فوق در سامانه الکترونیکی دولت )ستاد ( بارگذاری گردد . ضمنا اصل پاکت الف ) تضمین شرکت در 
مناقصه ( در مهلت مقرر به اداره امور قراردادهای شهرداری مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایید . 

-پاکتهای مناقصه در ساعت 11/یازده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود. 
-تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد 

به حساب سپرده شماره 1003288684 بانک شهر مرکزی ارائه گردد.
-ضمنا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس:Www.Bushehr.ir درج گردیده است. 

-هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد. 
-مدت اعتبار پیشنهادها سه /سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد. 

-شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 
-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 

-محل دریافت و تحویل استاد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد . 
-اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس : بوشهر - میدان شهرداری - شهرداری مرکزی - طبقه دوم – اداره امور پیمان 

تلفن: 07733340571 
-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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پارسه،  پردیس  موزه  سایت  پروژه 
حوزه   در  بین المللی  همکاری های  محصول 
میراث فرهنگی و روابط علمی بین دانشگاهی 
کاوش های  است.  فرهنگ  شناخت  برای 
سرپرستی  به   محوطه  این  باستان شناسی 
هیات علمی  عضو  عسکری چاوردی  علیرضا 
یر  پی  و  شیراز  دانشگاه  تاریخ  بخش 
فرانچسکو کالیری از دانشگاه بولونیای ایتالیا 
انجام شد. آیین رونمایی از سایت موزه دروازه 
حضور  با   1400 خرداد  دهم  پارسه  پردیس 
صنایع دستی  میراث فرهنگی،  وزیر  مجازی 
سرپرست  فارس،  استاندار  گردشگری،  و 
مقامات  و  فارس  میراث فرهنگی  اداره کل 

شد. برگزار  شیراز  دانشگاه  در  مسئول 
پیش از این حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث 
جهانی تخت جمشید پیش از این گفته بود:  
»با توجه به پیشرفت هم زمان عملیات اجرای 
سقف حفاظتی بر روی این محوطه تاریخی، 
این  نزدیک  آینده  ای  در  که  می رود  امید 

بتواند  مهم  سایت موزه  یک  به عنوان  محوطه 
شود.  عرضه  پارسه  بازدیدکنندگان  عموم  به 
حفاظت و توسعه مراحل مختلف بهره برداری 
از این محدوده تاریخی را گام مهمی در حوزه 
میراث فرهنگی و گردشگری کشور است. این 
تخت جمشید  نزدیکی  در  تاریخی  محوطه 
را  پارسه  از شهر  ارزشمندی  و  شواهد مهمی 
درکی  ارائه  برای  و  است  در خود جای  داده 
هخامنشیان،  پایتخت  گستره  از  ملموس 
گام  منطقه  گردشگری  توسعه  در  می تواند 

شود.« تلقی  مهمی 
در سه  تل آجری  در محوطه  دروازه مکشوفه 
کیلومتری شمال غرب تختگاه تخت جمشید 
قرار دارد. این طور که علیرضا عسکری چاوردی، 
بین المللی  پروژه  این  ایرانی  سرپرست 
این  بود،  این گفته  از  پیش  باستان شناسی 
دروازه بنایی به ابعاد ۳0 در 40 متر به ارتفاع 
تقریبی 1۲ متر بوده است. بنا دارای کریدوری 
را  آن  مرکزی  است که بخش  بوده  مرکز  در 

اتاقی مستطیل به ابعاد 8 در 1۲ متر تشکیل 
مرکزی  اتاق  این  دورن  در  و  است  داده 
است.  داشته  وجود  نشیمن  صندلی  چهار 
راهروی مرکزی از دو طرف به سوی پردیس 
از  دروازه  این  است.  باز می شده  هخامنشی 
بنا شده است  آجر  و  مواد و مصالح خشت 
بیرونی آن مزین  و  نمای داخلی  و سرتاسر 
به آجرهای رنگین بوده است. بخش پایین 
و ازاره دیوارها مزین به گل های لوتوس، بدنه 
و نمای دیوارها مزین به انواع پنل های رنگین 
سمبل های  و  نمادها  اسطوره ای  حیوانات  از 
و  عیالم  باستان، هخامنشی،  ایران  اعتقادی 
بین النهرین بوده است. مهم تر از همه این که 
در اتاق مرکزی کتیبه هایی به خط و نگارش 

بابلی و عیالمی وجود داشته است.

 سایت موزه پردیس پارسه و توسعه 
اقتصاد فرهنگی

میراث فرهنگی،  وزارت  میراث فرهنگی  معاون 

به  زمینه  این  در  صنایع دستی  و  گردشگری 
به  پارسه  پردیس  موزه  »سایت  ایرنا گفت: 
ارتباطات  ایجاد  و  فرهنگی  اقتصاد  توسعه 
توزیع  و  می کند  شایانی  کمک  فرهنگی 
فراهم  منطقه  این  در  را  مناسب گردشگران 

می کند.«
دروازه  اینکه  بیان  با  طالبیان  محمدحسن 
با  پارسه تخت جمشید  از شهر  کشف شده 
انجام اقدامات حفاظتی به سایت موزه تبدیل 
شد، عنوان کرد: »با شروع فعالیت های بنیاد 
پژوهشی پارسه پاسارگاد از سال 1۳80، برای 
استفاده از ظرفیت های موجود در شهر پارسه، 
کارهای ژئوفیزیکی مربوط صورت گرفت و از 
اقدامات  تمام  تالش کردیم که  ابتدا  همان 
در این مجموعه تاریخی_فرهنگی به صورت 
تخصصی و کارشناسی شده پیگیری شود و از 
گروه های مختلفی که مسئولیت این کار را به 
عهده داشتند درخواست کردیم که اطالعات و 
شناخت خود را نسبت به شهر پارسه افزایش 

دهند.«
او به کاوش های باستان شناسی صورت گرفته 
در  ایرانی_ایتالیایی  مشترک  هیات  توسط 
پارسه تخت جمشید اشاره کرد و ادامه داد: 
آجری  تل  به  معروف  باستانی  »محوطه 
غربی  شمال  کیلومتری  فاصله  سه  در  که  
تخت جمشید قرار دارد، تا قبل از انجام این 
متر  سه  ارتفاع  به  تپه ای  شکل  به  حفاری 
هرچند که  و  بود  اطراف  زمین های  از سطح 
داریوش  از  پیش  تا  پارسه  و  تختگاه  از  ما 
این  انجام  اما  بودیم  مطلع  هم  هخامنشی 
کاوش ها و کشفیات اخیر در شهر پارسه نشان 
داد که این محوطه باستانی از دوره هخامنشی 
است .«  بوده  توجه  مورد  ویژه ای  صورت  به 

طالبیان اضافه کرد: »در حقیقت دروازه کشف 
توسط  بابل  فتح  از  پس  پارسه که  در  شده 
بین  ارتباط  و  اقوام  نزدیکی  برای  و  کوروش 
است،  شده  بنا  باستان  بین النهرین  و  ایران 
محسوب  دروازه شهر  قدیمی ترین  عنوان  به 
می شود و با کشف و بازسازی این مجموعه 
و  تاریخ  باستان شناسی،  در  بزرگ  تحولی 

آید.« می  وجود  به  فرهنگ 

دهنده  بازتاب  پارسه،  شهر  دروازه   
پیوند بین النهرین و پارس

به  اشاره  با  میراث فرهنگی  وزارت  معاون 
شباهت دروازه یادمانی شهر پارسه با دروازه 
دروازه  »این  گفت:  بین النهرین،  »ایشتار« 
ایشتار  دروازه  به  بسیاری  شباهت  یادمانی، 
دارد؛ در حقیقت این دروازه با خشت و آجر 
بنا شده و سرتاسر نمای آن با آجرهای لعابدار 

است.« شده  مزین 
و  تاریخی  اثر  این  مشخصه های  درباره  او 
مفاهیم به کار رفته در آن نیز گفت: »در زمینه 
دیوارهای این دروازه، گل های زیبای لوتوس 
و پنل های ترکیبی حیوانی درخشش و شکوه 
کرده  صدچندان  را  شهر  به  ورود  تشریفات 
است. مفاهیم هنری به کار رفته در موضوع 
حیوانات  و  بن مایه های گیاهی  پنل ها،  این 

ارتباطات  دهنده  نشان  که  دارد  اسطوره ای 
فتح  با  می توان گفت  است.  فرهنگی  عمیق 
اسطوره ای  نمادهای  از  مهمی  بخش  بابل 

شد.« داده  انتقال  پارس  به  بابل  سرزمین 
چنین  وجود  و  اینکه کشف  به  اعتقاد  با  او 
آثاری برای تمام جهان و به ویژه کشور ایران 
از اهمیت بسیاری برخوردار است، اضافه کرد: 
و  دانش  انتقال  زمینه ساز   آثار  این  »کشف 
ایجاد ارتباطات فرهنگی می شود و البته برای 
میراث فرهنگی نیز حفاظت و مرمت این آثار 
با هدف تولید دانش و توسعه اطالعات درباره 

پیشینیان ما بسیار حائز اهمیت است.«
میراث فرهنگی،  وزارت  میراث فرهنگی  معاون 
»این  افزود:  دستی،  صنایع  و  گردشگری 
کاوش ها که با همکاری های بین المللی بین 
دو کشور ایران و ایتالیا در حوزه میراث فرهنگی 
صورت گرفته است، به افزایش سطح دانش 

در دانشگاه های کشور کمک می کند.«

پارسه  پردیس  دروازه  موزه  سایت   
آماده بازدید گردشگران

موزه  سایت  افتتاح  و  کشف  این  طالبیان 
دروازه پردیس را نشان دهنده اهمیت پارسه 
به عنوان بزرگترین و غنی ترین شهر دانست 
و گفت: سایت موزه دروازه پردیس پارسه که 
در حال حاضر آماده بازدید گردشگران است، 
و  مناسب  توزیع  تا  می کند  فراهم  شرایطی 
متوازن در حوزه خدمات رسانی به گردشگران 
صورت بگیرد و عالوه بر اینکه به توسعه اقتصاد 
فرهنگی کمک می کند، باعث می شود که مردم 
از  بتوانند  نیز  منطقه  این  اطراف  روستاهای 

ببرند. بهره  اتفاق خوب  این  دستاوردهای 

یادمان تاریخی تخت جمشید که متعلق به 
ثبت  آثار  از  یکی  است  هخامنشیان  دوره 
آثار جهانی  در فهرست  فارس  استان  شده 
شماره  با  میالدی   1۹۷۹ سال  در  است که 
فرهنگی   علمی،  جهانی  سازمان  در   114
سلسله  شد.  ثبت  )یونسکو(  متحد  ملل 
پیش   550 تا   ۳۳0 سال  از  هخامنشیان 
در  تخت جمشید  حکومت کردند.  میالد  از 
حدود 60 کیلومتری شمال شیراز و در حوزه 

است. فارس  مرودشت  شهرستان 

قدمت  با  مقبره  یک  باستان شناسان 
در  بنات  تل  محوطه  در  را  سال  4هزار 
شباهت  که  کردند  شناسایی  سوریه 
سقاره  باستانی  پلکانی  هرم  به  بسیاری 

دارد. مصر  در 
به گزارش میراث آریا، طبق مطالعات انجام 
شده در این محوطه، تابش سفید این بنا 
آن  در  رفته  به کار  علت مصالح خاص  به 
است و همین امر موجب شده است این 
اثر با نام »بنای سفید« نیز شناخته شود. 
اولین  جزو  دست ساز،  باستانی  تپه  این 
چند  طی  در  باستان شناسان  کاوش های 

بوده است. این منطقه  دهه گذشته در 
است  کرده  مشخص  جدید  مطالعه  یک 
میالد  از  پیش   ۲400 سال  در  بنا  این 
)یعنی حدود 44۲0 سال پیش( به محل 
یک تپه باستانِی مخصوص تدفین که در 
آن حداقل ۳0 قبر مهر و موم شده با گچ 

است. شده  اضافه  داشته،  قرار 
به  بین النهرین  به  مربوط  باستانی  متون 
که  می کنند  اشاره  جنگی  یادبود  بناهای 
انباشته  هم  روی  دشمنان  اجساد  آن  در 
بناها  این  از  هیچکدام  البته  می شده اند. 
به  حال،  این  با  نشده اند.  تاکنون کشف 
بنات  تل  در  سفید«  »بنای  می رسد  نظر 
این  در  ساکن  مردگان  برای  یادبود  یک 

باشد. بوده  محل 
می گوید:  تورنتو  دانشگاه  از  پورتر  آن 

فرضیات  از  برخی  نه تنها  کشفیات  »این 
بلکه  کشیده،  چالش  به  را  کاوشگران 
باستانی  و  اساسی  سنت های  از  برخی 
برده است.  زیر سوال  نیز  را  نزدیک  خاور 
این بنا ممکن است از نظر شکل و اندازه 
نظر  به  سقاره  پلکانی  هرم  با  مشابه 
برسد، اما از جهت مصالح به کاررفته کامال 
ساخته  خاک  از  که  چرا  است،  متفاوت 

سنگ.« از  نه  است  شده 
افرادی که در بنای سفید دفن شده اند با 
دقت بسیار و طبق رسوم خاصی به همراه 
کنار  در  موارد  برخی  در  و  نظامی  ادوات 
حیوان  )نوعی  کونگا  پوست  و  اسلحه ها 

به خاک سپرده شده اند. به اسب(  شبیه 
که  دادیم  »تشخیص  داشت:  بیان  پورتر 
دارد؛  وجود  قبرها  در  واضح  الگوی  یک 
یک جفت از اجساد با پوست کونگا و در 
بخشی دیگر از بنا یک جسد با گلوله های 
جفت  بود.  گرفته  قرار  کنارش  در  گلی 
روی  که  است  کسانی  به  متعلق  اجساد 

می ایستاده اند.« مشترک  ارابه  یک 
بنا  این  که  دریافتند  باستان شناسان 
جنگی  سربازان  برای  دسته جمعی  گوری 
جای  از  اجساد  این  بعدها  بلکه  نیست؛ 
و  شده  کشیده  بیرون  خاک  از  دیگری 
شده اند. دفن  یادبود  بنای  این  در  دوباره 

پس از یک دهه کاوش باستان شناسان ایرانی و ایتالیایی دروازه هخامنشی رونمایی شد

سایت موزه پردیس پارسه 
جایگاه تقویت ارتباطات جهانی 

 معاون میراث فرهنگی کشور: این سایت با توسعه اقتصاد فرهنگی و ایجاد ارتباطات فرهنگی
 به توزیع مناسب گردشگران در این منطقه کمک می کند

کشف مقبره ای 4هزارساله در سوریه

وزیر گردشگری خبر داد
ورود گروه های 

گردشگری به ایران 
و روسیه بدون روادید

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
اعالم  مسکو  به  سفر  در  دستی  صنایع  
کرد: با امضای برنامه اقدام مشترک در 
راستای موافقت نامه لغو روادید گروهی 
گردشگر  گروه های  تهران-مسکو  میان 
50 نفره ایرانی و روسی می توانند  5 تا 
سفر  روسیه  و  ایران  به  روادید  بدون 

. کنند
پاسخ  در  مسکو  در  مونسان  علی اصغر 
یکی  دوازدهم  دولت  در  افزود:  ایرنا 
ورود  روان سازی  مهم  موضوعات  از 
و  بود  کشور  به  خارجی  گردشگران 
گردشگری  برای  هدفی  بازارهای 
اقدامات  از  یکی  شد  قرار  و  مشخص 
باشد. هدف  کشورهای  با  روادید  لغو 
او افزود: یکی از این مقاصد و بازارهای 
روان سازی،  برای  گردشگری  هدف 
اجرایی  سفر  این  در  که  بود  روسیه 
می شود و گردشگران دو کشور در قالب 
 50 حداکثر  و  پنج   حداقل  گروه های 
نفری می توانند بدون داشتن روادید به 

کنند. سفر  دو کشور 
لغو  برای  کرد:  تصریح  مونسان 
سفرهای  اول  مرحله  در  برنامه  روادید 
قالب  در  که  است  مطمئن تر  گروهی 
تّجار،  از  اعم  مختلف  گروه های  آن 
بر  در  را  گردشگری  و  واکسیناسیون 
خواهد گرفت و در این مرحله برنامه ای 
برای لغو ویزای انفرادی میان دو کشور 
ابتدا  که  است  طبیعی  ندارد.  وجود 
روادید گروهی  لغو  نتیجه تجربه  منتظر 
باشیم و پس از آن اگر نیازی احساس 
شد به فکر روادید انفرادی نیز خواهیم 

بود.

اجرایی شدن لغو روادید
 با چین و عمان

نیز  چین  و  عمان  گفت:  همچنین  او 
با  روادید  لغو   بودند که  کشورهایی  از 
انجام شد و شاهد رشد و افزایش  آنها 
چشمگیر گردشگران بودیم که با شرایط 

شد. متوقف  کرونا  همه گیری 

لغو روادید با روسیه اجرایی می شود
از  دیگر  یکی  داشت:  اظهار  مونسان 
برای  دوازدهم  دولت  هدف  بازارهای 
که  بود  روسیه  گردشگری  روانسازی 
و  کشور  دو  خوب  روابط  به  توجه  با 
ایران  گردشگران  عالقه مندی  همچنین 
در  موجود  ظرفیت های  و  روسیه  به 
تاریخی  و  فرهنگی  بخش  برای  کشور 
هم  مسکو  با  روادید  لغو  گردشگران 
این  در  که  است  اهمیت  حایز  بسیار 

می شود. عملیاتی  سفر 
موافقت نامه  کرد:  تصریح  همچنین  او 
در  دو کشور  میان  روادید گروهی  لغو 
سال 1۳۹6)۲8 مارس ۲01۷( در مسکو 

بود. رسیده  طرفین  امضا  به 
 برای اجرای آن، ضرورت داشت برنامه 
فرایند  تا  شود  تنظیم  مشترکی  اقدام 
اکنون   سازد  مشخص  را  آن  اجرای 
تهیه  کشور  دو  مشترک  اقدام  برنامه 
شده و در روز دوشنبه به امضا دو طرف 

می رسد.
با  که  کرد  امیدواری  اظهار  مونسان 
و  مشترک  اقدام  برنامه  امضای 
واکسیناسیون  افزایش  روند  همچنین 
و عبور از شرایط کرونایی بتوانیم شاهد 
ایران  افزایش گردشگران بین دو کشور 

باشیم. روسیه  و 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
عنوان کرد:  دیگر  سوی  از  صنایع  دستی 
 60 از  از همه گیری کرونا بیش  تا قبل 
 ۳6 و  روسیه  به  ایرانی  گردشگر  هزار 
سفر  ایران  به  روسی  گردشگر  هزار 
طرح  شدن  عملیاتی  اما  کردند  می 
و  به مسافت کم  توجه  با  روادید،   لغو 
امیدواریم  دو کشور  خوب  ظرفیت های 
افزایش  گردشگر  تعداد  این  که 

کند. پیدا  بیشتری 
مهم  بسیار  اقدام  این  داد:  ادامه  او 
است و عزم دو کشور را جزم می کند تا 
یابد. توسعه  طرف  دو  بین  گردشگری 

ایران  سفیر  جاللی،  کاظم  همچنین 
طرح  باره  در  نیز  روسیه  فدراسیون  در 
که  روسیه  واکسیناسیون  گردشگری 
عنوان  شود،  اجرایی  بزودی  است  قرار 
راستای  در  هستیم که  تالش  در  کرد: 
پوتین،  که  سالمت  گردشگری  طرح 
اجرایی  دستور  روسیه  رئیس جمهوری 
دانشجویان  و  تّجار  داده  را  آن  شدن 
استفاده  آن  مزایای  از  بتوانند  ایرانی 
شوند،  روسیه  وارد  راحتی  به  و  کرده 
طرح  این  قالب  در  اینکه  ضمن 
توانست  خواهند  نیز  ایران  شهروندان 
کنار  در  هم  و  واکسیناسیون  برای  هم 

شوند. روسیه  وارد  گردشگری  آن 

طالبیان: دروازه کشف شده 
در پارسه که پس از فتح 
بابل توسط کوروش و برای 
نزدیکی اقوام و ارتباط بین 
ایران و بین النهرین باستان بنا 
شده، قدیمی ترین دروازه شهر 
محسوب می شود و با کشف و 
بازسازی این مجموعه تحولی 
بزرگ در باستان شناسی، تاریخ 
و فرهنگ به وجود می آید

یک دهه فعالیت مشترک باستان شناسان ایتالیایی و ایرانی در پارسه تخت جمشید، به کشف »دروازه شهر پارسه« انجامید و پیرو آن، 
سایت موزه پردیس پارسه برای شناساندن بهتر این دروازه و آشکار ساختن زوایای این کشف در تخت جمشید راه اندازی شد. این سایت 
موزه که در روزهای گذشته رونمایی شده، محصول همکاری ایران و ایتالیاست. باستان شناسان این دو کشور از سال 1390 تا 1399 در 
10 فصل کاوش باستان شناسی مجموعه اسناد و مدارک گسترده باستان شناسی از این محوطه کشف کردند. این گروه دو سال پیش 
با مشارکت دانشجویان توانستند دروازه شهر پارسه را در تل آجری بیابند. آن ها در کاوش های خود که »از کاخ  تا  شهر« نام گرفته بود، 
مطالعات آب وهواشناسی عهد باستان، زیست باستان شناسی، استخوان باستان شناسی و به کارگیری فنون پیشرفته مطالعات ژئوفیزیک 
و نقشه برداری و همچنین مطالعات شیمی کانی شناسی را در پارسه به کار گرفتند تا زوایای بیشتری را از شهر باستانی پارسه و تخت جمشید 
آشکار کنند. هیئت مشترک ایرانی ایتالیایی پس از انجام مراحل مختلف کاوش های باستان شناسی در تل آجری مرودشت، فصل دهم 
کاوش در محوطه تل آجری را از آذرماه پارسال آغاز کردند و برای تکمیل کاوش های فصل های پیشین، تالش هایی برای شناساندن این 

اثر تاریخی پیش گرفتند.

محوطه

ایران تا کنون فقط از 
دعوت عراق برای حضور در 
طاق کسری خوشحال بوده و 
هیچ خبری از دیگر اقدامات 
خود برای آغاز همکاری با 
طرف عراقی یا دست کم 
»بنیاد الیف« منتشر نکرده 
است

میراث  وزارتخانه  متولیان  سو  یک  از 
می گویند که مسئوالن عراقی از ایران برای 
مرمت طاق کسری دعوت کرده اند و از سوی 
دیگر اخبار منتشر شده از سوی دولت عراق 
تمهیداتی  و  مطالعاتی  اقدامات  پایان  از 
آغاز  برای  برنامه ریزی ها  و  طاق کسری 
عملیات مرمت و نجات بخشی این بنای 
تاریخی ارزشمند و تاریخی خبر می دهد.

طالبیان،  محمدحسن  ایسنا،  به گزارش 
معاون میراث فرهنگی ۲8 اردیبهشت، از 
این  برای مرمت  دعوت مسئوالن عراقی 
ایران  حضور  به  نسبت  و  داده  خبر  اثر 
برای شرکت در مرمت طاق کسری بسیار 
جهانی  روز  در  حدی که  به  بود،  امیدوار 
موزه تاکید کرده بود: »این پروژه جهانی 
مشارکت  آن  در  می توانند  همه  و  است 
داشته باشند. ما سه بار با یونسکو تماس 
گرفتیم که مشارکت داشته باشد. ایکوم 
هم اعالم آمادگی کرده.« اما حدود 10 روز 
بعد این اظهارات؛ متولیان میراث فرهنگی 
و  مطالعاتی  کارهای  می گویند  عراق 
تمام  طاق کسری  تاریخی  اثر  تمهیداتی 
نجات بخشی  مرحله  در  اینک  و  شده 
است.وزیر فرهنگ عراق تاکید کرده است 
که »بنیاد بین المللی الیف در طول چهار 
کارهای  مرحله  دو  در  گذشته  ماه  پنچ 
مرمت  برای  سازی  آماده  و  مطالعاتی 
اثر طاق کسری در منطقه »مدائن« )۳0 

و  کرده  آغاز  را  بغداد(  کیلومتری جنوب 
هستیم.« عملیاتی  مرحله  در  اینک 

هر چند حسن ناظم اعالم کرده است که 
»بازسازی و مرمت طاق کسری به ائتالف 
بین المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی 
 " بین المللی  بنیاد  به  موسوم  جهان 
ALIPH الیف" واگذار شده«، اما آخرین 
از  نمی توان  »معتقدیم  یعنی  آن  جمله 
تجارب ایرانی در این خصوص صرف نظر 
کرد«، شاید تنها روزنه امید ایرانی ها برای 
مرمت مهم ترین اثر تاریخی به جای مانده 
بلندترین  که  اثری  است،  ساسانیان  از 
دست  به  ساخته شده  خشتی  طاق 
به  زمانی که  و  می شود  محسوب  انسان 
سال های  فاصله   در  »شاپور اول«  دستور 
ساخته شد  میالد  از  تا ۲۷۲ پس   ۲41
معماری  از شاهکارهای  یکی  امروز  تا  و 
آن  حتی  و  است  مطرح  باستان  دنیای 
شناخته شده   ضربی  طاِق  بزرگ ترین  را 

می دانند. جهان 
با این همه، بعد از اظهار نظرهای طالبیان 
و اقداماتی که بنیاد فرانسوی الیف برای 
تا  ایران  شده،  انجام  طاق کسری  نجات 
کنون فقط از دعوت عراق برای حضور در 
طاق کسری خوشحال بوده و هیچ خبری 
از دیگر اقدامات خود برای آغاز همکاری 
با طرف عراقی یا دست کم »بنیاد الیف« 

منتشر نکرده است.

ایران از نجات طاق کسری جا ماند

تل آجری تا قبل از انجام این 
حفاری به شکل یک تپه  بود. 
هرچند از تختگاه و پارسه تا 
پیش از داریوش هخامنشی 

هم مطلع بودیم اما انجام این 
کاوش ها و کشفیات اخیر 

در شهر پارسه نشان داد که 
این محوطه باستانی از دوره 
هخامنشی به صورت ویژه ای 

مورد توجه بوده است 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره140060۳1۹0۷۹00011۲-1400/0۳/0۲هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
آقای عبدالحسین مهیمی فرزند علی بشماره شناسنامه ۳5455صادره ازکرمان درششدانگ یک 
قطعه باغ مرکباتی به مساحت 11۲018متر مربع پالک 16۳6فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –تاج اباد خریداری از مالک رسمی خانم 
ایران دخت خدادادی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  15روزآگهی می شود 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۳/1۷ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۳/۳1

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
قانون  موضوع  دوم   140060۳1۹008000۷۲۷هیات  شماره  رای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
علی  اسالمی  سیدمحمدرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
زرند  از  صادره   ۲6 شناسنامه  شماره  به  سیدعلی  فرزند  آبادی 
به قسمتی از خانه به مساحت 5۲.50 مترمربع از پالک 6۲6۳ 
اصلی)جهت الحاق به پالک مجاور( واقع در زرند خیابان استاد 
زاده  حسن  حاجعلی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  جعفری 
زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م/الف88-تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۳/1۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۳/۳1
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
برابر رای شماره 140060۳1۹008000686هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
زرند تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد ضیاءالدینی دشتخاکی 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 16 صادره از زرند در یک باب 
خانه به مساحت ۲۹4.45 مترمربع از پالک ۷561 اصلی واقع 
از مالک رسمی  امیرکبیر کوچه ۲1 خریداری  زرند خیابان  در 
آقای مجتبی نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف8۹
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۳/1۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۳/۳1
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 140060۳1۹008000444هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
فرزند  زرندی  پور  تهامی  آقای سیدمحمد  متقاضی  بالمعارض 
در یک  زرند  از  به شماره شناسنامه 466۷ صادره  سیدرمضان 
باب ساختمان )خشت و گلی( به مساحت 6۷.50 مترمربع از 
پالک 6۷41 اصلی واقع در زرند خیابان رستگار کوچه شماره 11 
خریداری از مالک رسمی آقای سیدجواد تهامی پور زرندی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۹0
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۳/1۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۳/۳1
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060۳1۹0۷۹0001۲1-1400/0۳/0۳هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عیسی سنجری فرزند مراد 
بشماره شناسنامه ۲64صادره ازعنبراباد دریک باب ساختمان تجاری به مساحت 606متر مربع پالک 
16۳۷فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب 
–بلوار امام –بعد از پل اموزش وپرورش خریداری از مالک رسمی عبدالحسین ،محمد مهدی ،مهسا 
مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۳/1۷ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۳/۳1

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد 

سند رسمی
 برابر رای  شماره 140060۳180۲00004۲۹- مورخ 1400/۲/۲6 هیات  موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  
بالمعارض  متقاضی آقای  اسماعیل یوسفی  فرزند  حسین  به شماره  
از  رودسر  و کدملی  ۲6۹058۹84۲ بصورت   شناسنامه  10۲4 صادره 
ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت 1۹1/5۹ متر مربع  پالک  
4۲5 فرعی  در قسمتی  از قطعه ۳6۳ تفکیکی  سنگ ۲۲۳ اصلی واقع  
در قریه چایجان بخش ۲۹  گیالن  خریداری  از مالکیت  رسمی  اداره کل 

اموال  و امالک  استان  گیالن محرز  گردیده  است.
   لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  
دو  ماه  اعتراض خود رابه 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 : 1400/۳/1۷

تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1400/4/1
167- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد 

سند رسمی
 چون در اجرای قانون فوق  الذکر و بموجب رای  شماره  
1۳۹۹60۳1801100۲۷06- 1۳۹۹/۳/۲6 هیات حل  اختالف مستقر در ثبت 
اسناد  صومعه سراتصرف مالکانه اعظم شاه آبادی فرزند اکبر به شماره  
از ۲ اصلی  واقع در  از پالک 1  از  اصفهان   شناسنامه 6۹8۹ صادره 
قریه  سیاهگلوندان  بخش بخش ۲۲ گیالن  از نسق ابراهیم  مصطفی 
قاسمی  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر اعیان احداثی 
بمساحت ۳۹۷/5۷ متر مربع  از طرف  هئیت  مذکور احراز  گردیده  و 
پالک ۹4برای ان منظور شده لذا  بر اساس  مفاد ماده 1 قانون  فوق  
در دو نوبت  به فاصله  15 روز آگهی  می شود  چنانچه  کسی نسبت 
به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  
می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  ۲ ماه  اعتراض خود رابه 
این  اداره  تسلیم و رسید اخذ نماید و از تاریخ  تسلیم  اعتراض به اداره  
ثبت  ظرف  مدت  یک  ماه  دادخواست  به مراجع  ذیصالح  قضایی  
تسلیم  نماید  و گواهی  تقدیم دادخواست  خود را  به اداره  ثبت  اسناد 
صومعه  سرا ارائه  نماید .در غیر اینصورت  پس از  انقضای  مدت  مذکور  
متقاضی  می تواند  به  محاکم  قضایی  مراجعه  و گواهی  عدم  تقدیم  
دادخواست  معترض  به  محاکم  را اخذ و برابر مقررات  نسبت بصدور 
سند مالکیت اقدام  می گردد و صدور  سند مالکیت جدید مانع  مراجعه  

متضرر به دادگاه  نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/۳/1۷- تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/۳/۳1
910/125- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا
یداله شهبازی

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفا مطرح کرد:

مصرف سرسام آور آب در کولرهای آبی
کولرهای آبی به طور متوسط 200 لیتر آب در شبانه روز مصرف می کنند

وضعیت بارش ها در حوضه 
آبریز شرق کشور نسبت به 

دوره درازمدت 5۲ ساله حدود 
80درصد کاهش نشان می دهد، 

در حوضه آبریز فالت مرکزی 
که 1۷ استان کشور را متاثر 

می سازد، این کاهش 50 درصد 
بوده است 

 حضور روس ها در شبکه ریلی ایران
با گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز رسمی 
حضور ایران در توافق تجاری اوراسیا، به نظر 
همکاری های گسترده  برای  شرایط  می رسد 
است. شده  فراهم  اتحادیه  این  اعضای   با 
با   ١٣٩٨ آبان  در  ایران  ایسنا،  گزارش  به 
امضای توافقی حضور سه ساله و آزمایشی 
را  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  در  خود 

این  از  پس  طرف  دو  شد  بنا  و  کرد  آغاز 
کردن  دائمی  و  شرایط  بررسی  به  دوره 
بپردازند. گروه  این  در  ایران   عضویت 

در  حضور  از  ایران  گذشته  سال های  در 
که  گفته  و  کرده  استقبال  اتحادیه  این 
این  کشورهای  بعضی  با  آینده  در  شاید 
کند. امضا  آزاد  تجارت  توافق   اتحادیه، 

حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت 
که در روزهای گذشته به روسیه سفر کرده، 
اقتصادی  مقام های  از  تعدادی  با  دیدار  در 
خاص  طور  به  و  اورسیا  عضو  کشورهای 
روسیه، از آمادگی ایران برای افزایش سطح 
است. اقتصادی صحبت کرده   همکاری های 
با تخفیف های تعرفه ای  این که  به  با توجه 

میان  کاال  ترانزیت  امکان  کشورها،  میان 
کشورها فراهم شده، یکی از موضوعات مهم 
سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل 
می رسد گزینه  نظر  به  است که  همسایگان 
به  و  ایران  راه آهن  روس ها،  برای  جذاب 
است. جنوب  به  شمال  خاص کریدور   طور 

ایران  راه آهن  می تواند  که  ریلی  خط  این 
از  دهد،  اتصال  خلیج فارس  تا  خزر  از  را 
فراوانی  اهمیت  ترانزیتی  و  تجاری  نظر 
این رو  از  و  دارد  همسایه  کشورهای  برای 

به  تا  کرده اند  آمادگی  اعالم  روس ها 
کنند. خدمات رسانی  کریدور  این   فعالیت 

زمینه  این  در  تجارت  توسعه  سازمان 
اعالم کرده: مدیر کل مرکز صادرات روسیه 
کاری  جلسه  در  نیکیشینا  رونیکا   ،RCE
دفترهمکاری منطقه ای  اعالم کرد که  خود 
اوراسیا و مرکز صادرات روسیه آماده ارائه 
ساخت  برای  روسی  شرکت های  خدمات 
بخشی از کریدور راه آهن شمال-جنوب در 

است. ایران 

تازه ترین گزارش شرکت 
آب و فاضالب تهران نشان 

می دهد که میزان مصرف آب 
تهران در ۲۷ اردیبهشت 1400، 

سه میلیارد و ۲81 میلیون لیتر 
بوده که 0.۹ درصد نسبت به 
پارسال افزایش یافته است.
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جریمه های سنگین تر 
درانتظار تکرار تخلف 

ایرالین ها
تورج دهقان زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  مورد  در 
بهداشت،  تا زمانی وزارت  ایرالین ها گفت: که 
همه  بداند،  ضروری  پزشکی  آموزش  درمان 
پروتکل های بهداشتی از جمله اعمال محدودیت 
60 درصدی پذیرش مسافر در پروازهای داخلی 
وضعیت  و  شرایط  افزود:  او  می شود.  رعایت 
وزارت  درمانی،  و  بهداشتی  نظر  از  را  کشور 
آموزش پزشکی مشخص  و  درمان  بهداشت، 
و  هواپیمایی  شرکت های  بنابراین  و  می کند 
صنعت هوانوردی ملزم هستند تا زمانی که کشور 
از نظر شیوع ویروس کرونا به وضعیت تعادلی 
تشخیص  بهداشت کشور  متولیان  و  نرسیده 
بدهند، همه پروتکل های بهداشتی ابالغ شده 
هواپیمایی  سازمان  رئیس  می شود.  رعایت 
در  مردم  سالمت  مسلما  داد:  ادامه  کشوری 
شرکت های  بنابراین  و  است  همه  اولویت 
هواپیمایی باید پروتکل های بهداشتی از جمله 
محدودیت 60 درصدی پذیرش مسافر را رعایت 
کنند. زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با 
ایرالین هایی که تخلفات کرونایی شان را تکرار 
کرده و محدودیت 60 درصدی پذیرش مسافر 
را رعایت نمی کنند چه برخوردی می شود؟ تاکید 
کرد: در گذشته جرایم بسیاری برای شرکت های 
هواپیمایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کردند در نظر می گرفتیم و به عنوان مثال 
مسیرهای پروازی شان را لغو می کردیم اما با 
توجه به اینکه برخی شرکت های هواپیمایی، 
تخلفاتشان در این زمینه مانند پذیرش مسافر 
کردند،  تکرار  را  شده  تعیین  سقف  از  باالتر 

جرایم شان را سنگین تر می کنیم. 
در  هوانوردی  رو کمیته  پیش  جلسه های  در 
سازمان هواپیمایی کشوری در صددیم تا جرایم 
دیگری برای این شرکت ها در نظر بگیریم و 

به زودی آن را اعالم می کنیم.

شایعه قطع برق در زمان 
مناظره ها  تکذیب شد

و  کامل  باش  آماده  از  توانیر  عمومی  روابط 
انتخابات  ایام  در  برق  صنعت  خدمت رسانی 
ساعات  در  خصوص  به  و  ریاست جمهوری 
برگزاری مناظره کاندیداهای کشور خبر داد. در 
نیروگاه ها  آمادگی کامل  بر  عالوه  حاضر  حال 
و شبکه های انتقال و توزیع برای تامین برق 
انتخابات  برگزاری مناظره های  پایدار، در زمان 
اکیپ   ۳00 از  باال،  بیش  حساسیت  دلیل  به 
عملیاتی، امدادی و برق رسانی در نقاط مختلف 
شهری و روستایی سراسر کشور مستقر هستند 
زمان  کمترین  در   ، حادثه  بروز  صورت  در  تا 
پایداری  به رفع نقص شبکه و  ممکن نسبت 
برق مشترکان اقدام کنند.روابط عمومی توانیر با 
اشاره به برخی شایعات مطرح شده مبنی بر 
قطع برق در زمان مناظره ها ضمن تکذیب این 
شایعه افزود: این مطلب کامال خالف واقع و 
به دور از اخالق مداری است. صنعت برق یک 
صنعت زیربنایی و خدمت رسان است و به دور 
از سیاست زدگی با تمام توان فارغ از جریانات 
سیاسی برق مشترکان کشور را تأمین می کند. 
امسال به دلیل افزایش بی سابقه ۲0 درصدی 
مصرف برق، محدودیت هایی برای تامین  برق 
به وجود آمده است اما تمام تالش هزاران نفر 
مهندسان و تکنسین های این صنعت جلوگیری 
بخش های  در  محدودیت  هرگونه  اعمال  از 

است. مختلف 

پنج  سال های  خشک ترین   از  یکی  امسال 
نیرو  وزارت  رسمی  آمارهای  اخیراست.  دهه 
از  بارش هایی که  میزان  است که  آن  بیانگر 
تا   1۳۹۹ )مهرماه  جاری  آبی  سال  ابتدای 
انتهای شهریور1400( تا بیست و ششمین روز 
نسبت  افتاده  اتفاق  کشور  در  ماه  اردیبهشت 
با کاهش 5۳  سال گذشته  مشابه  مدت  به 

است. شده  همراه  درصدی 
روی  بر  مستقیم  اثر  بارش ها  کاهش  این 
موجودی آب مخازن سدها گذاشته و حجم 
موجودی آنها را به شدت کاهش داده و همین 
موضوع به نگرانی درباره نوع مصرف آب و نیز 
تامین آب در شرایطی که کشور درگیر با بیماری 

کرونا است دامن زده است.
بر  نظارت  و  راهبری  معاون  پیش  چندی 
بهره برداری آبفای کشور گفت: سال آبی جاری 

گسترده  شیوع  و  بارش ها  کاهش  دلیل  به 
آب  تامین  برای  سختی  سال  بیماری کرونا 
الزامی  را  مصرف  در  صرفه جویی  که  است 

می کند.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا کشفی در مورد تنش 
آبی و بررسی شرایط تامین آب در تابستان 
1400 گفت: »امسال به طورمتوسط از ابتدای 
سال آبی جاری تاکنون حدود 40درصد بارش ها 
در هم سنجی با پارسال با کاهش همراه بوده که 
در برخی نقاط وضعیت بارش ها وخیم تر بوده 
است. او ادامه داد: وضعیت بارش ها در حوضه 
آبریز شرق کشور نسبت به دوره درازمدت 5۲ 
ساله حدود 80 درصد کاهش نشان می دهد، در 
حوضه آبریز فالت مرکزی که 1۷ استان کشور 
را متاثر می سازد، این کاهش 50 درصد بوده 
است و در حوضه خلیج فارس و دریای عمان 

41 درصد کاهش روی داده و کاهش بارش ها 
شامل  نیز  را  خزر  دریای  آبریز  حوضه  حتی 
18درصد  حوضه  این  در  به گونه ای که  شده، 

کاهش بارش اتفاق افتاده است.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفا ادامه 
داد: »کاهش بارش ها اثر خود را بر روی ورودی 
کاهش  سبب  و  گذاشته  سدها  مخازن  آب 
حجم موجودی آب مخازن سدهای کشور شده 
است به گونه ای که 50 درصد ورودی به سدها 
نسبت به پارسال کاهش یافته است به این 
معنی که ورودی آب به سدها پارسال 80 درصد 
بود که این میزان به  50 درصد کاهش پیدا 

کرده است.
بارشی  اینکه  شرایط کاهش  بیان  با  کشفی 
در  سدها  به  ورودی  آب  حجم  کاهش  و 
شرایطی است که هنوز به فصل گرم تر سال و 

افزایش بیشتر مصرف نرسیده ایم اظهار کرد: 
»تازه ترین گزارش شرکت آب و فاضالب تهران 
نشان می دهد که میزان مصرف آب تهران در 
۲۷ اردیبهشت 1400، سه میلیارد و ۲81 میلیون 
پارسال  به  نسبت  درصد   0.۹ که  بوده  لیتر 

است.« یافته  افزایش 
روشن شدن  با  است  که  حالی  در  روند  این 
کولرهای آبی طی روزهای اخیر به طور متوسط 
۲00 لیتر آب در شبانه روز بر مصرف هر خانوار 
استاندارد  از  میزان  این  است.  شده  افزوده 
ایرانی بیش تر است،  روزانه یک فرد  مصرف 
در  خانوار  بنابراین می توان فرض کرد که هر 
صورتی که از یک کولر آبی استفاده کند گویی 
افزوده شده  افراد  مصرف  سرانه  به  نفر  یک 
است. معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری 
آبفای کشور درباره مصرف آب در کولرهای آبی، 

گفت: »حدود 16 میلیون کولر آبی اکنون در 
کشور درحال استفاده است و به طور متوسط 
این تعداد  به  حدود 500 هزار دستگاه جدید 
افزوده می شود.« به گفته این مقام مسئول 
در شهر یزد ۲60 هزار کولر آبی در حال استفاده 
است و این عدد در کل استان 400 هزار دستگاه 
است، براساس برآوردی که انجام شده در شهر 
یزد فقط به طور متوسط در هر کولر آبی حدود 
40 متر مکعب از زمان شروع استفاده از کولر تا 

پایان آن آب مصرف می شود.
او ادامه داد: »به این ترتیب در استان یزد با 
وجود 400 هزار کولر فعال، حدود 16 میلیون 
مترمکعب آب تبخیر می شود که این امر در 160 
روز پیک مصرف شرب و بهداشت است و این 

موضوع را می توان در کل کشور تعمیم داد.«
در  آب  مصرف  بهینه سازی  ضرورت  بر  او 
برای  تالش  از  و  کرد  تاکید  آبی  کولرهای 
برای  کولرها  نوع  این  سازندگان  واداشتن 

داد. خبر  آنها  بهینه سازی 
در تهران حدود سه میلیون کولر آبی وجود دارد 
که با چند راهکار ساده می توان میزان مصرف 
آب کولرها را کاهش و از هدررفت آن جلوگیری 
کرد. چنانچه کولرها در معرض نور آفتاب قرار 
گیرند آب داخل آن ها با سرعت زیادی تبخیر 
می شود و در نتیجه مصرف آب  آنها افزایش 
پیدا می کند این در حالی است که قرارگرفتن 
کولرها در سایه و یا نصب سایه بان روی آنها، 
و کاهش مصرف  افزایش کارایی کولر  ضمن 
نیز  تبخیر  از  ناشی  آب  هدررفت  از  انرژی، 

جلوگیری می کند.
نشتی کولر و تنظیم نبودن شناور آنها نیز موجب 
هدررفت آب می شود. با کنترل شناور، شیلنگ، 
اتصاالت و یا تعویض قطعات فرسوده آن در 
ابتدای فصل گرما از نشتی های احتمالی آب 

کولر جلوگیری می شود.
ظرفیت هوادهی کولر  باید با توجه به حجم 
فضایی که کولر باید خنک کند انتخاب شود.
بی توجهی به هدر رفت آب در کولرها می تواند 
به بروز بحران بی آبی کمک کرده و از طرف دیگر 

وضعیت خشکسالی را در کشور عمیق ترکند.
یکی از اثرهای بی توجهی به هدر رفت آب در 
تنش  تحت  شهرهای  تعداد  افزایش  کولرها 
آبی است و آنطور که حمیدرضا کشفی توضیح 
داد تنش آبی  به معنای پیشی گرفتن مصرف 

آب نسبت به تامین است.
شهرهای کشور در تنش آبی به چهار دسته 
نخست شهرهای  تقسیم شده اند که دسته 
 ۳46 و  از یک هزار  و  بدون مشکل هستند 
این  جزو  شهر   64 و  یک هزار  کشور،  شهر 
دوم  دسته  می آیند.   حساب  به  دسته 
شهرها را دارای تنش خفیف و دسته سوم  
دسته  و  درصدی   ۲0 تا   10 بین  تنش  با  را 
چهارم را شهرهای با تنش باالی ۲0 درصد 
حوضه  در  آبی  تنش  بیشترین  هستند. 
و  شهر   104 حدود  با  مرکزی  فالت  آبریز 
و  فارس  خلیج  آبریز  حوضه  آن  از  پس 

است. شهر   ۹۳ با  عمان  دریای 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
گفت که علی رغم کاهش بارندگی ها و ایجاد 
تالش  اما  تهران  آب  تامین  در  محدودیت 
تهران  از  نقطه ای  هیچ  در  است که  این  ما 
قطع آب نداشته باشیم و به طور کل موضوع 
جیره بندی آب در تهران در دستور کار نیست.

بختیاری  محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
تصفیه خانه  از  بهره برداری  اینکه  بیان  با 
ششم آب تهران باعث شد تا شهر تهران با 
اظهار  نشوند،  مواجه  آب  نوبت بندی  دغدغه 
این  از  ثانیه  در  آب  لیتر   500 اکنون  کرد: 
وارد شبکه می شود و طی چند  تصفیه خانه 
روز آینده با تکمیل فرایند تصفیه به 1000 لیتر 

می رسد. ثانیه  در 
او با بیان اینکه فروردین امسال بی سابقه ترین 
شرایط بارش در استان تهران بوده یعنی ۲.۳ 
میلی متر که این رقم در مدت مشابه سال 
است، گفت:   شده  ثبت  میلی متر   1۳۲ قبل 
بیانگر کاهش ۳۷ درصدی  آمارهای رسمی 
بارش های استان نسب به سال آبی گذشته 
بوده به طوری که از ابتدای سال جاری آبی 
تا پنجم خردادماه ۲8۹ میلی متر در استان 
تهران بارش ثبت شده که این مقدار، سال 

گذشته 45۷ میلی متر بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
حاکی  هواشناسی  گزارش های  داد:  ادامه 
امسال  در خرداد  هوا  دمای  است که  آن  از 

از کشور  تابستان در بخش بزرگی  پایان  تا 
به طور میانگین یک درجه گرم تر از میانگین 
متولیان  مسئله  این  است  که  ساله    50
روبه رو  بزرگ  چالشی  با  را  آب رسانی  امر 
اینکه امسال تنها  بیان  با  می کند. بختیاری 
از  هیچ یک  بارندگی  میزان  است که  سالی 
شمالی  استان های  حتی  استان های کشور 
است،  نرسیده  پارسال  بارندگی  میزان  به 
و  سو  یک  از  هوا  دمای  افزایش  گفت: 
بارندگی های کشور در نیم  کاهش بی سابقه 
فراهم  را  دیگر شرایطی  از سوی  اخیر  قرن 
لیتر آب هم  برای مصرف هر  باید  کرده که 
برنامه ریزی وجود داشته باشد اما گزارش ها 
حاکی از بی توجهی به مدیریت مصرف آب 

در بخش های مختلف است. به گفته او، در 
نیز  سدها  برفی  ذخیره  وضعیت  میان  این 
 44 لتیان  سد  ندارد؛  خوشی  روز  و  حال 
و  درصد   ۷۷ )کرج(  امیرکبیر  سد  درصد، 
سال  با  مقایسه  در  درصد   88 طالقان  سد 
بر  افزون  دارند.  برفی  ذخیره  قبل کاهش 
این، قطع مکرر برق در شهر تهران افزایش 
داشت. دنبال  به  را  آب  مصرف  محسوس 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
با بیان اینکه تمام تالش این شرکت بر این 
است که هیچ نقطه ای از این استان با قطع 
قطع  ساعت  یک  گفت:  نشود،  مواجه  آب 
باقی  تن مان  بر  را  خستگی  تهران،  در  آب 

می گذارد.

جیره بندی آب در تهران در دستور کار نیست
آب

این خط ریلی که می تواند 
راه آهن ایران را از خزر تا 

خلیج فارس اتصال دهد، 
از نظر تجاری و ترانزیتی 

اهمیت فراوانی برای 
کشورهای همسایه دارد

|پیام ما| 104 شهر در حوضه آبریز فالت مرکزی در بیش ترین تنش  آبی در کشور هستند و پس از آن حوضه آبریز خلیج فارس و دریای 
عمان با 93 شهر با تنش آبی درگیرند. این در شرایطی است که برخی از وسایل مورد استفاده در منازل مصرف آب زیادی دارند برای 
نمونه  کولرهای آبی به طور متوسط 200 لیتر آب در شبانه روز مصرف می کنند که این این میزان از استاندارد مصرف روزانه یک فرد ایرانی 

بیش تر است.
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 معاون سازمان تامین 
اجتماعی: متاسفانه طی 
سال های گذشته سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها به تکلیف 
خودش در ارتباط با پرداخت 
سهم 1۳.5 درصدی حق بیمه 
رانندگان عمل نکرده است.

حمل و نقل عمومی 

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

آخرین وضعیت بیمه تاکسیرانان
اجتماعی  تامین  سازمان  بیمه ای  معاون 
رانندگان  بیمه  وضعیت  آخرین  درباره 
در  جدید  رانندگان  جایگزینی  و  تاکسی 
فهرست بیمه شدگان گفت: چون منابع مالی 
تامین  یارانه ها  هدفمندی  سازمان  محل  از 
اعالم  ما  به  متعددی  نامه های  در  می شود 
نمی توانیم  هم  جایگزین  افراد  کرده اند که 

بپذیریم.
بیمه  وضعیت  آخرین  درباره  قریب  مهرداد 

درباره  گفت:  ایسنا  به  تاکسی  رانندگان 
دو  شهری  برون  و  شهری  درون  رانندگان 
متاسفانه  اما  کردیم  ارسال  تفاهم نامه 
منابع  تامین  متولی  که  دستگاه هایی 
نرفتند.  بار  زیر  و  نکردند  امضا  هستند 
شهری  برون  رانندگان  پیرامون  را  جلساتی 
با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار و در آنجا 

است. شده  گرفته  خوبی  تصمیمات 
او افزود: تفاهم نامه هایی آماده شده که باید 

شهرداری ها،  سازمان  کشور،  وزارت  برای 
مدیریت  سازمان  راه و شهرسازی،  وزارت 
هدفمندسازی  سازمان  و  برنامه ریزی  و 
تفاهم نامه ها  این  اگر  شود.  ارسال  یارانه ها 
رانندگان  بیمه  حق  پرداخت  و  شوند  امضا 
تاکسی جزو تعهد دولت قرار بگیرد طبیعی 
هم  اجتماعی  تامین  سازمان  که  است 
جدید  مشموالن  بیمه ای  پوشش  به  نسبت 

می کند. اقدام  پرتالش  قشر  این 

اجتماعی  تامین  سازمان  بیمه ای  معاون 
محل  از  بیمه  این  منابع  اینکه  به  اشاره  با 
شود گفت:  تامین  باید  یارانه ها  هدفمندی 
رانندگان  درصدی   ۲۷ بیمه  حق  درصد   50
و  می شود  پراخت  خودشان  توسط  تاکسی 
50 درصد از محل هدفمندی یارانه ها تامین 
گذشته  سال های  طی  متاسفانه  می شود. 
تکلیف  به  یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان 
 1۳.5 سهم  پرداخت  با  ارتباط  در  خودش 
نکرده  عمل  رانندگان  بیمه  حق  درصدی 
داد: سازمان هدفمندی  ادامه  قریب  است. 
پرداختی  هیچ  گذشته  سال های  طی 
نداشته اند. 1۲ هزار میلیارد تومان از سازمان 

این  اینکه  برای  و  داریم  طلب  هدفمندی 
بودجه  به  توجه  با  دهیم  ادامه  را  بیمه 
سازمان  بین  تفاهم نامه  این  اگر   1400
هدفمندی  سازمان  برنامه ریزی،  مدیریت 
به  راه و شهرسازی  و  کشور  وزارتخانه های  و 
از  خطی  پشت  رانندگان  همه  برسد  امضا 
می شوند.  بهره مند  دولت  کمک  درصد   50
جدید  رانندگان  فعلی  شرایط  در  افزود:  او 
می توانند  بیمه  حق  درصد   ۲۷ پرداخت  با 
بهره مندی  برای  اما  بیمه کنند  را  خودشان 
که  بودجه ای  به  توجه  با  دولت  کمک  از 
شود  امضا  تفاهم نامه  اگر  شده،  مصوب 
نخواهیم داشت. باره  این  در  دیگر مشکلی 

برای  برنامه  دو  با  اما  پنجم  مدیریت شهری   
طرح  آن  اولین  بود،  روبه رو  پسماند  کاهش 
کاپ بود. طرحی با شش گام که گام اول آن، 
تغییر در فرم ذخیره سازی در مخازن و تاکید بر 
سپردن مسئولیت به تولید کنندگان زباله است. 
گام دیگر تغییر سیستم حمل ونقل زباله و ایجاد 
ایستگاه های میانی برای کاهش ورودی زباله ها به 
مراکز دفن و گام های دیگر آن توسعه زیرساخت 
فرهنگی، هوشمند سازی و استقرار دستگاه های 
rvm  است و گام دیگر آن استفاده بهینه پسماند 
به کود کمپوست  آن  تبدیل  مانند  خروجی  در 
است. طرح کاپ چند ماه است در چند منطقه به 

صورت پایلوت اجرا می شود و دیگری الیحه طرح 
است که چشم اندازی  پسماند  مدیریت  جامع 
بیست ساله دارد و به گمان مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری تهران، طرح کاپ تنها 
پسماند  مدیریت جامع  از طرح  برش کوتاهی 
است که به تازگی در شورای شهر تهران مصوب 
پسماندی  برنامه های  به  انتقادات  است.  شده 
از کم  بسیاری  است،  زیاد  اما  تهران  شهرداری 
نشدن زباله ها بعد از اجرای پایلوت در چند منطقه 
می گویند و بسیاری دیگر معتقدند اگر طرح کاپ، 
طرح موفقی است چرا تنها در چند منطقه اجرا 
شده است، تصاویر انبوه زباله هایی که در مناطق 

فاقد سطل مکانیزه  دست به دست می شود، از 
دیگر انتقادات به طرحی است که به نظر هنوز 
است.  نشده  ایجاد  شهر  در  زیرساخت هایش 
این انتقادات را اما صدرالدین علیپور نمی پذیرد، 
او به عنوان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری که پیشتر در مقام مدیرعامل سازمان 
محیط زیست شهرداری تهران بوده، معتقد است 
که هدف طرح کاپ لزوما کاهش پسماند نبوده 

است.
او در گفت وگو با روزنامه »پیام ما«، می گوید طرح 
کاپ فرآیند سیستمی از مبدا تا مقصد است که 
یک قسمت آن در شروع کار سازمان مدیریت 

پسماند است. او می گوید: »گام اول مخازن، گام 
بعدی ایستگاه میان، و گام بعدی در سیستم 
و  پسماند حجیم  بعدی  است، گام  حمل ونقل 
الکترونیکی است که ما در تمام قسمت ها درحال 
فعالیت هستیم.« درحالی که او می گوید طرح 
کاپ برش دو ساله ای از طرح جامع مدیریت 
پسماند است، بسیاری می گویند علت داشتن دو 
طرح یکسان در حوزه مدیریت پسماند چیست، 
علیپور می گوید: »ما نمی توانستیم منتظر بمانیم 
زیرا طرح جامع تازه االن به پایان رسیده است، 
برای اینکه زمان را از دست ندهیم، با همان تیم 
طرح جامع و مطالعاتی که خودمان انجام داده 
ادامه  او  رسیدیم.«  دوساله ای  طرح  به  بودیم، 
می دهد و تاکید می کند که در تمام طرح های 
مدیریت پسماند در دنیا موضوع در نهایت باید 
به کاهش دفن ختم شود. او می گوید در بخش 
تنها  و  ندارند  نقشی  شهرداری ها  زباله  تولید 

می توانند در حوزه دفن تاثیر گذار باشند. 

ابزارهای کاهش دفن زباله 
ابزارهایی  چه  با  پسماند  دفن  اما کاهش 
انجام می شود، این مقام مسئول در شهرداری 
با  تفکیک  سهم  باالبردن  با  می گوید،   تهران 
جداکردن پسماند حجیم که پیشتر دفن می شد، 
بازیافت پسماند الکترونیک، شیشه و ... ایجاد 
ایستگاه های میانی برای تفکیک زباله ها از جمله 
این ابزارها هستند. او می گوید در بحث پسماند 
ساختمانی نیز شهرداری به بازیافت 50 درصدی 
تن  هزار  »از ۲۳  است:  رسیده  پسماندها  این 
پسماند که اکنون به آبعلی می آید 11 هزار تن 
در همین لحظه ای که با شما صحبت می کنم، 
با مشارکت بخش خصوصی بازیافت و به شن و 

تبدیل می شود.« ماسه 
اقدامات  این  باوجود  اینجاست که  اما پرسش 
آرادکوه  دفن  مرکز  در  زباله  میزان  چه  امروز 
تهران،  شهردار  چنانچه  می شود،  دفن  تهران 
خبرنگار  به  پیش  مدتی  نیز  حناچی  پیروز 
به  ورودی  زباله  میزان  بود که  »پیام ما«گفته 
آرادکوه به 5 هزار و ۳00 تن رسیده است، علیپور 
حاال از کاهش دفن می گوید. او تاکید می کند: 
»در شهرداری در زمانی حدود 5 تا 6 هزار تن 
زباله دفن می شد اما اکنون میزان دفن به ۳ 
هزار تن رسیده است. یعنی تقریبا نصف شده 

است.« 

جمع شدن سطل های زباله مشارکت 
عمومی می طلبد 

نهایی مدیران حوزه پسماند در  غایت و هدف 
شهرداری تهران اما جمع شدن مخازن و سطل های 
مکانیزه و انتقال به آن درون ساختمان ها بود، 
علیپور درباره این هدف نهایی و زمان جمع آوری 
تمام سطل های زباله می گوید: این مساله نیازمند 
مشارکت مردم است، ما باید تدریجی آموزش 
به  عادت کردند  مردم  سال   15 حدود  دهیم، 
مخازن سربازی که هر زمانی می شود زباله درون 
آن ریخت در حالی که این مساله دقیقا مغایر 

بحث تفکیک است. او همچنین خبر می دهد 
که تاکنون 10 هزار ساختمان اداری و تجاری به 
سیستم تفکیک مجهز شده است و شهرک ها و 
ساختمان های منطقه نیز رفته رفته به این لیست 

افزوده می شوند. 

فناوری در کاهش پسماند 
اپلیکیشن ها و نقش آنها در جمع آوری زباله  
در شهر تهران که اتفاقا در یکی از گام های طرح 
کاپ به حضور آن ها نیز اشاره شده است، یکی 
دیگر از ابزارهای کاهش دفن اند. علیپور می گوید 
اپ ها روزانه به طور میانگین بین 10 تا ۲0 تن 

پسماند خشک جمع آوری می کنند. 

تغییر ریل گذاری انجام شد 
بعد از تغییر مدیریت شهری پنجم اما 
بیم آن می رود که طرح هایی که تاکنون اجرا 
شدند، از رده خارج و مدیران تازه به میدان 
تهران  زباله های  برای  داستان دیگری  آمده، 
خلق کنند، علیپور می گوید طرح جامع معیار 
جامع  طرح  طبق  باید  مدیری  هر  و  است 
پیش برود او که مانند بسیاری دیگر از مدیران 
شهر قائل به تغییر الگو در مدیریت پسماند 
شهرداری  افتخار  پیشتر  می گوید  است، 
تهران این بود بود که ۹ هزار تن پسماند به 
آرادکوه منتقل و دفن می کند درحالی که امروز 
افتخار شهرداری تهران کاهش دفن و کاهش 
پسماند است. او اما می گوید به رغم اقدامات 
انجام شده، هنوز نافی مسیر طوالنی و صعب 
»موضوع  نیست:  نشده  انجام  اقدامات  و 
ترافیک  مانند  تهران  در  پسماند  مساله  و 
است، هرچند که ما مترو می سازیم، اتوبوس 
می سازیم اما ترافیک هنوز وجود دارد و تهران 
هنوز با این مشکل دست و پنجه نرم می کند، 

زیرا توسعه ادامه دارد.« 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران: 

هدف طرح کاپ کاهش دفن زباله بود
اپلیکیشن ها روزانه به طور میانگین حدود 10 تا20 تن پسماند خشک دریافت می کنند 
در شهرداری زمانی، حدود 5 تا 6 هزار تن زباله دفن می شد اما اکنون میزان دفن به 3 هزار تن رسیده است

افزایش غلظت ازن 
در بعضی مناطق تهران 

بر اساس اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران افزایش غلظت آالینده ازن در برخی مناطق 
سبب  ازظهر  بعد  ساعات  طی  به ویژه  تهران، 
کاهش کیفیت هوا می شود. به گزارش ایسنا، 
بر اساس پیش بینی های انجام شده در شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران، طی صبح یکشنبه 
)16 خرداد( کیفیت هوا در بیشتر مناطق تهران 
به دلیل وزش باد موثر و کاهش تردد خودروها در 

محدوده قابل  قبول قرار خواهد گرفت.
بر این اساس وزش باد موثر در طول روز پراکندگی 
عوامل  حضور  با  اما  دارد  به دنبال  را  آالینده ها 
افزایش غلظت  ازن،  آالینده  تولید  برای  کافی 
این آالینده در برخی مناطق به ویژه طی ساعات 
ازظهر سبب کاهش کیفیت هوا می شود.  بعد 
بر اساس این گزارش افزایش تدریجی تندی 
باد تا صبح روز دوشنبه )1۷ خرداد( پراکندگی 
آالینده ها را به دنبال دارد، هرچند افزایش ترافیک 
صبحگاهی سبب افزایش غلظت برخی آالینده ها 
به ویژه ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا در برخی 

مناطق پرتردد می شود.
افزایش  و  جوی  ناپایداری  رشد  با  به تدریج 
برای  مناسب  شرایط  دوشنبه  طی  باد  تندی 
پراکندگی آالینده ها فراهم می شود. با وزش باد 
به نسبت شدید در برخی ساعات، احتمال گسیل 
گرد و خاک از مناطق مستعد و کاهش کیفیت 
هوا در تهران وجود دارد. با وجود این با تداوم 
وزش باد موثر تا اواخر وقت دوشنبه )1۷ خرداد( 
پراکندگی آالینده ها و برقراری وضعیت قابل قبول 
در بیشتر مناطق پایتخت پیش بینی می شود، 
ترافیک شامگاهی در مناطق  افزایش  با  البته 
معلق  ذرات  غلظت  بر  می رود  احتمال  پرتردد 

افزوده شود و کیفیت هوا کاهش یابد.
هوای  شرکت کنترل کیفیت  اعالم  اساس  بر 
تهران، کیفیت هوای پایتخت طی ۲4 ساعت 
گذشته منتهی به 8 صبح یکشنبه با شاخص 
میانگین ۷0 در شرایط قابل قبول قرار داشت و 
کیفیت هوای هم اکنون نیز با شاخص میانگین 

۷۹ همچنان در شرایط قابل قبول است.

نگرانی بسطامی ها 
از آلودگی کارخانه 
سیمان شاهرود

مردم  نگرانی  به  اشاره  با  بسطام  شهردار 
این شهر نسبت به آالیندگی شرکت سیمان 
شاهرود گفت: با توجه به قرارگیری باغ های 
این  پیرامونی  محیط  در  بسطام  مردم 
واحد  این  آالیندگی  دغدغه  باید  شرکت، 

شود. برطرف  تولیدی 
به گزارش فارس، محمد سلیمان پور، شهردار 
وضع  به  نسبت  مردم  نگرانی های  از  بسطام 
آالیندگی شرکت سیمان شاهرود اظهار کرد: 
با توجه به قرارگیری بخش بزرگی از باغ های 
مردم بسطام در محیط پیرامونی این شرکت، 
باید دغدغه آالیندگی آن به صورت حداکثری 

برطرف شود.
محیط  حفاظت  اداره  معاون  جاللی،  صمد 
جدیت  بر  نیز  شاهرود  شهرستان  زیست 
ناقضان سالمت محیط زیست  با  برخورد  در 
سیمان  شرکت  تعامل  افزود:  و  کرد  تاکید 
شاهرود با اداره محیط زیست این شهرستان 
و استان سمنان مطلوب است و گزارش های 
به صورت  ماه  سه  هر  را  هوا  آالیندگی  وضع 

می دارد. اعالم  مکتوب 

تاکنون 10 هزار ساختمان اداری 
و تجاری به سیستم تفکیک 

مجهز شده است و شهرک ها و 
ساختمان های مناطق پایلوت 

طرح کاپ نیز رفته رفته به این 
لیست اضافه خواهند شد

|پیام ما | کاهش آالینده های هوای تهران، کاهش تولید پسماند و مدیریت آن، افزایش سرانه فضای سبز در مناطق تهران تنها تعدادی از 
وعده ها و شعارهای محیط زیست متولیان امر شهری در دوره پنجم پایتخت بود. محیط زیست و مسائلش که عموما از دیدگاه بسیاری از 
مسئوالن و مدیران شهری مغفول می ماند و به آن کم توجهی می شود، قرار بود که در شورا و شهرداری تهران دغدغه اصلی باشد. پسماند 
اما یکی از مسائل اندک جدی تر برای مدیران شهری و شهروندان است. جدای از آلودگی های محیطی، زباله در دهه های اخیر موجب بروز 
پدیده  های اجتماعی نظیر زباله گردی نیز شده است. مساله ای که هرچند مدیران شهری قائل به کاهش آن هستند اما شواهد میدانی 

کارشناسان و پژوهشگران خالف آن را نمایان می کند.

موضوع و مساله پسماند در 
تهران مانند ترافیک است، 
هرچند که ما مترو می سازیم، 
اتوبوس می سازیم اما ترافیک 
هنوز وجود دارد و تهران هنوز با 
این مشکل دست و پنجه نرم 
می کند، زیرا توسعه ادامه دارد

| مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران |

  | علیپور |

|  
سنا

 ای
 |

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

تکلیف تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع   اگهی 
رسمی سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی   وضعیت 

قانون موضوع  دوم   / اول  هیات   140060۳01060000۳۳۷ شماره  رای   برابر 
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
 در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامين تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
ورامین از  صادره   ۳06 شناسنامه  پشماره  علی  فرزند  جمال  الهه   خانم 
 ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲45 مترمربع
 پالک شماره ۳0 فرعی از 10۳ اصلی واقع در ده شريفا بخش حوزه ثبت
 ملک ورامین از مالکیت مشاعی متقاضی الهه جمال محرز گردیده است. لذا
 به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
 باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
 به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم
 اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است
 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سید

مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 11۳80۷0 -میم الف 61
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۳/0۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۳/1۷ 
محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   140060۳01060000105 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از  صادره   186۷۹ شناسنامه  بشماره  بهمن  فرزند  رساطلب  مژگان  خانم 
ورامین ** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹1/۲5 
مترمربع از پالک شماره ۳886 فرعی از 1۲ اصلی واقع در خیرآباد بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین مالکیت مشاعی متقاضی مژگان رسا طلب ** 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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. شناسه آگهی 

11۳80۷۷ میم الف 6۲
 : دوم  نوبت  انتشار  تاریخ    -1400/0۳/0۲  : اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

1400 /0۳ /1۷
محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
اول  هیات   140060۳01060000۳۳6 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

بالمعارض  مالکانه  ورامین تصرفات  ثبت ملک  حوزه 
بیشه  آجی  نجاتی  موسی  خانم   / آقای  متقاضی 
فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 1۳60 صادره از رشت 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مساحت 1۷0 مترمربع پالک شماره 46۷ فرعی از 111 
اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
خریداری از مالکیت فاطمه حاج محمد ابراهيم محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسيد، 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. شناسه آگهی 11۳8081 میم الف 6۳
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۳/0۲-  تاریخ انتشار 

نوبت دوم : 1400/0۳/1۷
محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده )اجاره(
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد تعداد: 1قطعه زمین به مساحت 500متر مربع واقع در شهر جیرفت 

–بلوار معلم در محوطه هنرستان فنی شهید بهشتی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) setadiran.ir( و با شماره مزایده:1402 )شماره سیستمی( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند.

زمان انتشار درسایت تاریخ : 1400/3/17ساعت :10صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ :1400/3/26 ساعت :13

تاریخ بازدید:1400/3/18 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 1400/3/26 

ساعت :14 
زمان بازگشایی تاریخ : 1400/3/27ساعت : 10صبح  

زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/3/27
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  صرفًا  مزایده  1-برگزاری 
دریافت  شامل  مزایده  فرآیند  مراحل  کلیه  و  باشد  می  دولت 
اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین 
بازگشایی   ، قیمت  پیشنهاد  ارسال   ) )ودیعه  مزایده  در  شرکت 
پاکات ، اعالم برنده ، و واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این 

طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید 

به عمل آورید. 

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام 
و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن ( با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

، در سایت سامانه  استانها  نام سایر  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
)www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر« 

موجود است. 
مزایده  برنده  عهده  بر  کارشناسی  و  آگهی  نشر  هزینه   -4

می باشد. 
5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد. 
6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه 
و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد. 

8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت واحد 
کارپردازی :03443210380

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

شهرستان جیرفت
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افقی
آنرا  بی محل  بد حساب  آدم   1 - سیلی، 
زنانه،  تعجب  تعجب،  حرف   - می كشد 
گشوده - آخرین حرف التین - یسار بدون 
ته۲ - کلید - الیه جوی، الیه سوراخ شده 
جو زمین - از آثار تولستوی۳ - یكی از دو 
جنس، مذکر، جنس به ظاهر قوی - گیاه 
دارویی - پسر قزوینی - قلیل، اندك، زیاد 
نیست،ناچیز،انگشت شمار4 - ابر رقیق، ماه 
اثر، عالمت - اثری از استیون  کارگری - 
گرین - امر از روبیدن5 - از بازیکنان اسبق 

منچستر - باران بدون ته - چوب خوشبو، 
عود - مدل غربی، الگوی اروپایی6 - سو 
وارونه - هکر ناتمام - بانگ نزدیک، بانگ 
چوپان، ضمیر عربی - نیك نگریستن۷ - 
اندازه،  و کالری -  پروتئین  بیماری کمبود 
مقدار و اندازه، مقدار8 - جام ورزشی - گاونر 
- درخت جنگلهای مازندران۹ - مقید ، گرفتار 
- روستا، عدد روستایی - مردمان - نه بی 
ادبانه10 - گوسفند - پیرو - عدد کار خراب 
کن، عددی یک رقمی، عدد خیطی - نت 
چهارم، نت قبل از سل، کلید آن در موسیقی 
معروف است11 - صفت بهشت، باالیی - 

آرزومند - اثری از ابوالفضل ركنی1۲ - فقر 
- رنگی از خانواده سیز - هرگز نه عرب1۳ 
- آفریدگان - پرنده دریاچه، معروف است 
که این پرنده تنها می میرد - مدرسه قدیم، 
قدیم  نام   - تاالب  آبگیر،   - خانه14  ادب 
پایین حوض   زنجان - گوش ماهی15 - 
- پیامبر نقاش - تفاله عسل16 - رایگان، 
پسر طهماسب - آگاهی، خبر - جهانگرد1۷ 
- تاالب، آبگیر - نقشه انگلیسی - خودم، 
ضمیر وزنی، سه کیلو - نکوهش - مخفف 

آتش - استوار ساختن، محکم کردن

عمودی
بازی،  در  زدنی  - کشیدن،  بند  آب   -  1
کشمکش و نزاع - فنجان - پنج تركی - 
بريدن با شمشير و جز آن۲ - شایعه - تلخ، 
پیمانه ، اندازه ، شماره و حساب ، گذشتن بر 
چیزی - صد و یازده - کاغذ کاهی، شبكه 
زندگی کن، طرف، جانب۳ -  ای -  رایانه 
انتقام گیر  - سابق، سدی در سیستان و 
بلوچستان - دوستان خاموش، کتابها4 - 
برابر ومساوی - دسته گندم درو شده - از 
شهرهای اندونزی5 - چو وارونه - گرداگرد 
لب و دهان - باركش شهری - گندم كوبیده، 
گندم آسیا شده، دستور - باالی فرنگی، باال 
به گویش عمو سام6 - از توابع كرج - غار 
بعثت - بریدن سر قلم نی۷ - خبر گزاری 
اتریش - جعبه میز - زن اسكندر، رمانی 
آنتول فرانس - تكیه8 - زینت پدر -  از 
- كشور  بگذارند  یخ  آن  در  صندوقی كه 
تیم  افتخارترین  پر  اروپایی،  هیتلر، كشور 
اروپایی جهان۹ - میدانی در تهران - شهر 
به   - شرقی  آذربایجان  در  شهری  آذری، 
وارونه - فرمانبردار10 - از قاره ها، ینگه دنیا، 

میزان جام جهانی 1۹۹4 - ارباب وفا11 - کز 
وارونه - گام بی ته - دوستی - مرام کارل 
ماکس که جهان رو به زوال است1۲ - از 
شیخ نشینان امارات، شیخ نشین امارات - 
پلی در کالیفرنیا1۳ - خرس فلكی، خرس 

آسمان - رمق آخر - استاد و زبر دست، 
آتشین پنجه - آالت و ادوات جنگ، امور 
آلوی   - جان گالزورثی  از  اثری   - مهم14 
آخر،  نت   - بیابانی15  جانوران   - كوهی 
ایتالیایی  تایید  کارمندی،  عدد  ماه،  عدد 

فرنگی،  شبه   - زبان، گنگ  بی  زباندار   -
نوعی هواپیمای جنگی16 - نخوت - مولد 
الکتریسیته - ناپسند، خوب نیست - ترمز 
قلم   - تازی  عزیز  عرب،  مادر   - چارپا1۷ 

انگلیسی - كاله فرنگی - شماردن

جدول شماره 2027

گیالن

با هدف بهبود سطح بهره وری در سازمان و به تبع آن 
افزایش سطح رضایتمندی مشتركان و مصرف كنندگان 
گاز طبیعی در استان، در فروردین و اردیبهشت 1400، 
بیش از ۳ هزار نفر ساعت آموزش حین خدمت در گاز 

گیالن برگزار شده است.
گیالن  استان  گاز  شركت  مدیرعامل  اكبر  حسین 
اظهار  شركت  افزایی كاركنان  دانش  روند  درخصوص 
داشت: در دو ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۳ هزار 
شده  برگزار  شركت  این  در  آموزشی  دوره  ساعت  نفر 

است.
عملیاتی  و  فنی  كاركنان  از  نفر   1۹6 اینكه  بیان  با  او 
در این دوره های آموزشی شركت كرده اند، گفت: به 
رغم وجود محدودیت های كرونایی، پرسنل شركت بر 
اساس برنامه ریزی های به عمل آمده از طریق آنالین در 

می کنند. شرکت  کالس ها 
و  تجزیه  و  بررسی  تیمی،  دوره های کار  اکبر  حسین 

تحلیل حوادث، تکنیک های برنامه ریزی، انواع تصحیح 
مهندسی  استانداردهای  و  گاز  اندازه گیری  کننده های 
در  شده  برگزار  برنامه های  مهم ترین  از  را  مکانیک 

عنوان کرد. جاری  سال  اردیبهشت  و  فروردین 

بيش از 3 هزار نفر ساعت آموزش 
در گاز گيالن برگزار شد

خانمیرزا  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  رئیس 
قاچاقچیان  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
چوب جنگلی یکی از ماموران یگان حفاظت 
شهرستان را پس از اتمام پست و ماموریتش 

کردند. زخمی 

جوانمردی  درویشی  ایرنا، کشواد  به گزارش 
افزود: روز شنبه ماموران یگان حفاظت منابع 
از  جلوگیری  راستای  در  شهرستان  طبیعی 
قاچاقچیان  با  چوب  قاچاق  محموله  یک 
کاری  زمان  پایان  از  پس  که  شدند  درگیر 
به  مراجعه  هنگام  در  حفاظت،  یگان  مامور 
منزلش از سوی قاچاقچیان مورد حمله قرار 

گرفت.
به گفته او، این مامور یگان حفاظت به همراه 
یکی از بستگانش مورد اصابت گلوله اسلحه 
شکاری قرار گرفته و هم اکنون در بیمارستان 

بستری هستند.
درویشی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۲4 نفر در حوزه قاچاق چوب جنگلی 
در این شهرستان دستگیر و یک باند قاچاق 

چوب نیز متالشی شد.

مامور  نیز  امسال  فروردین ماه  او،  گفته  به 
پست  در  وظیفه  انجام  هنگام  طبیعی  منابع 
چوب  حامل  خودروی  توقیف  برای  گوشکی 
قاچاق، دستور ایست داده بود که قاچاقچی 
با  زدن  ضربه  به  اقدام  شدن  متواری  برای 
خودرو به پای مامور منابع طبیعی کرد که این 

پا دچار حادثه کرد. ناحیه  از  مامور 
او از مردم استان خواست تا هر گونه تخلف 
در رابطه با جنگل ها و مراتع را با استفاده از 
سامانه 1504 و 1۳۹ امداد جنگل و مرتع  و 
یا اطالع به یگان حفاظت اداره منابع طبیعی 
میلیون  یک  دهند.   گزارش  شهرستان ها 
و  چهارمحال  مساحت  از  هکتار  هزار   400 و 
داده  پوشش  جنگل ها  و  مراتع  را  بختیاری 
است که رقمی معادل 86.5 درصد از سطح 

می شود. شامل  را  استان  این 

قاچاقچیان چوب مامور یگان حفاظت منابع طبیعی 
خانمیرزا را زخمی کردند

و  آموزشی  مزرعه  ایجاد  مجوز  آستارا گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
گردشگری در اراضی این مرکز علمی از سوی هیات امنای دانشگاه متبوع 
در استان گیالن و کشور اخذ شده و چند سرمایه گذار بخش خصوصی برای 

پذیرش طرح های اجرایی آن اعالم آمادگی کرده اند.
این  بیان  با  ایرنا  خبرنگار  با  گفت و گو  در  یکشنبه  روز  استقامت  اورنگ 
که  تغییر کاربری اراضی دانشگاه آزاد اسالمی آستارا  برای ایجاد مزرعه 
آموزشی و گردشگری  زمان بر  و  نیازمند موافقت وزارتخانه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی  است ابراز امیدواری کرد با  همراهی مسئوالن 

انجام گیرد. با سرعت مطلوب  آستارا  شهرستان 
 ۲6 سطح  در  و گردشگری  آموزشی  مزرعه  برای  مدنظر  اراضی  افزود:  او 
انبار  و  ۹00 متر مربع ساختمان و چند سوله  هکتار و شامل هفت هزار و 
تحقیقاتی  و  پژوهشی  کارهای  زمینه  هم  مزرعه،  این  ایجاد  با  و  است 
دانشجویان و هم بستر درآمدزایی و فعالیت های کارآفرینی سرمایه گذاران 

شد. خواهد  فراهم  حوزه گردشگری  در 

رئیس اتاق بازرگانی کرمان تهیه نقشه 
راه را پیش نیاز هر اقدام عالمانه برای 
کرمان  تجاری  همکاری های  توسعه 
در  مالزی  گفت:  و  دانست  مالزی  و 
و  الکترونیکی  واحد  پنجره  اجرای 
عمل  موفق  بسیار  صنعتی  توسعه 
کرده که در این حوزه ها می توان زمینه 

کرد. ایجاد  را  مشترک  همکاری 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، 
کرمان،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
نشست  در  طبیب زاده،  مهدی  سید 
تجاری  همکاری های  توسعه  مجازی 
کاالی   ۲0 از  افزود:  مالزی  و  کرمان 
در  کرمان  مالزی،  به  صادراتی  عمده 

10 قلم مانند مس و مصنوعات مسی، 
میوه، مصالح ساختمانی،  آهن،  چدن، 
مصنوعات  و  مبل  سرامیک،  و  کاشی 
از  و  است  مزیت  دارای  و...  دستی 
مانند  مالزی  از  کاالیی  دیگر  سوی 
کرمان  الستیک  صنایع  در  کائوچو 

دارد. کاربرد 
می توان  مالزی  با  خاطرنشان کرد:  او 
فعالیت  حالل  محصوالت  زمینه  در 
گسترده ای داشت و در این حوزه سایر 
به دست  نیز  را  میانه  آسیای  بازارهای 
اینکه  بر  تاکید  با  طبیب زاده،  آوریم. 
است،  بازارهای هدف کرمان  از  مالزی 
کاال  تهاتر  مرکز  راه اندازی  داد:  ادامه 

مشخص کردن  و  مالزی  و  ایران  بین 
وجوه  انتقال  برای  مالزی  در  بانکی 
مبادالت  افزایش  به  می تواند  صادرات 

طرف کمک کند. دو  تجاری 
حضور  بر  ادامه  در  اتاق کرمان  رئیس 
در نمایشگاه مجازی و فیزیکی مالزی 
موارد  از  یکی  گفت:  و  کرد  تاکید 
تجاری  روابط  توسعه  برای  پیشنهادی 
ایرانی  واردکنندگان  که  است  این 
آنها را  ساکن در مالزی را شناسایی و 
سبد کاالیی  در  دادن کرمان  قرار  برای 

کرد. ترغیب  و  تشویق  خود 
بحث  کرد:  خاطرنشان  طبیب زاده، 
از  یکی  با  کرمان  خواهرخواندگی 

پیگیری  جدیت  با  مالزی  استان های 
موفق  تجربیات  از  می توان  و  می شود 
توسعه  و  اقتصادی  رشد  برای  مالزی 

کرد. استفاده  پایدار 
در  نیز  کرمان  استاندار  زینی وند،  علی 
بودن  توانمند  به  نشست  این  ادامه 
آسیا  شرق  جنوب  کشورهای  اتحادیه 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  آن(  سه  )آ 
گرفته  شکل  خوب  قدری  به  اتحادیه 
عضو  کشورهای  از  یکی  با  ارتباط  که 
وارد  را  ما  می تواند  اتحادیه  این 
صادرات  زمینه  که  کند  بزرگی  بازار 
گذشته  از  بیش  را  استان  محصوالت 

کند. فراهم 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آستارا
مزرعه آموزشی گردشگری در اراضی 

دانشگاه آزاد آستارا ایجاد می شود

رئیس اتاق بازرگانی  کرمان: 

اجرای پنجره واحد الکترونیکی می تواند زمینه همکاری مشترک کرمان و مالزی باشد

| گیالن | | کرمان |

33 شهر بدون مانع در کشور 
بودجه گرفتند 

هماهنگی  و  پیگیری  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
از اختصاص بودجه برای ایجاد  مناسب سازی کشور 
ابراهیم  داد.  خبر  کشور  در  مانع  بدون   شهر   ۳۳
کاظمی مومن سرایی به ایرنا گفت: در فرآیند شهر بدون 
مانع، دنبال این هستیم که همه شهرهای کشور، بدون 
مانع و دسترس پذیر باشند و در مجموع 8۲ میلیارد و 
500 میلیون ریال به مناسب سازی اماکن عمومی ۳۳ 
شهر کمتر از 50 هزار نفر از جمله وحیدیه در استان 
تهران، بستان آباد، شبستر و اسکو در آذربایجان شرقی 
و سرعین در اردبیل اختصاص یافت. او اضافه کرد: 
یکی از مصوبات جلسات ستاد ایجاد شهر بدون مانع 
در هر استان بود. مصوب کردیم هر استان یک تا دو 
شهر به عنوان شهر بدون مانع معرفی کند. یزد به عنوان 
اولین شهر بدون مانع معرفی شد و اقدامات خوبی در 
حال آن انجام است. رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و 
هماهنگی مناسب سازی کشور گفت: بودجه اختصاص 
داده شده به شهرهای کمتر از 50 هزار نفر معرفی  شده 
با نظارت استانداری ها عملی می شود و اثربخشی آن 
در دستور کار دبیرخانه های استانی قرار خواهد گرفت.
به  که  شهرهایی  اسامی  ادامه  در  مومن سرایی 
و  برشمرد  است،  یافته  اختصاص  بودجه  آنها 
در  اسکو  و  شبستر  بستان آباد،  شهرهای  گفت: 
آذربایجان غربی،  در  شاهین دژ  آذربایجان شرقی، 
سرعین در اردبیل، بدره و موسیان در ایالم، وحیدیه 
در تهران، فرخ شهر در چهارمحال و بختیاری، بشرویه و 
فردوس در خراسان جنوبی و گناباد، فریمان و طرقبه در 
خراسان رضوی از جمله این شهرها هستند. او، گتوند، 
زنجان،  در  هیدج  خوزستان،  در  چمران  و  مالثانی 
کردستان،  در  دیوان دره  فارس،  در  نیریز  و  استهبان 
ماهان در کرمان، صحنه و قصرشیرین در کرمانشاه، 
رامیان در گلستان، ازنا در لرستان، کالرآباد و ایزدشهر در 
مازندران، فرمهین در مرکزی، دهبارز، خمیر و طبل در 
هرمزگان و اللجین در همدان را از دیگر شهرهای کمتر 
از 50 هزار نفر عنوان کرد که بودجه ۲50 میلیون تومانی 
یافته است. طرح شهر  آنها اختصاص  از  به هریک 
بدون مانع یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی 
برای تمام افراد جامعه به ویژه افراد دارای معلولیت 
است تا همه آحاد جامعه  قادر باشند به راحتی و بدون 
احساس هیچ خطری در محیط پیرامون خود اعم از 
ساختمان ها، اماکن عمومی و معابر شهری تردد کنند 

و از حقوق اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060۳1۹00800045۹هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رضا نخعی فرزند علی به شماره شناسنامه ۳0801414۷4 صادره از زرند در یک باب 
مغازه به مساحت ۳6.۹0 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲4 فرعی از ۲۳68 اصلی واقع در زرند خیابان 
مطهری خریداری از مالک رسمی آقای اکبر امرالهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف58
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۳/۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۳/1۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060۳1۹00800006۷هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم ملیکا السادات تهامی زرندی فرزند سیدحسین به شماره شناسنامه ۳080۲۲۷840 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۹0.55 مترمربع از پالک ۷561 اصلی واقع در زرند خیابان شهید 
یزدانی کوچه ۷ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۷6
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۳/۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۳/1۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060۳1۹0080000۲۲6هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سعیده کردی کریم آبادی فرزند احمد به شماره شناسنامه 10 صادره 
از زرند در یک باب خانه به مساحت ۳0۲.5 مترمربع از پالک ۷566 اصلی واقع در زرند خیابان عالمه کوچه 
1۳ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف۷4
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۳/۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۳/1۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140060۳1۹008000۲5۳هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
اکرم عرب پور داهوئی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۲8 صادره از زرند در 
ششدانگ خانه به مساحت ۲55.10 مترمربع از پالک ۲4۳1 اصلی که یکدانگ 
از عرصه برابر اسناد اجاره شماره های 5۷486 و 60۹4۳ متعلق به انجمن 

زرتشتیان می باشد )به مساحت 4۲.51 مترمربع از ۲55.10 مترمربع(واقع در 
زرند شهرک ولیعصر خریداری از مالک رسمی ورثه سیدمحمدصالح موسوی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۳/۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۳/1۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060۳1۹008000065هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شماره  به  عباس  فرزند  خالقی  الدینی  سیف  اعظم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند 
شناسنامه 14۷1 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 4۳۷.5 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 610۳ اصلی واقع در زرند خیابان وحدت خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۷۳
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۳/۳-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۳/1۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060۳1۹00800۲۹۳1هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین نورالدینی شاه آبادی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 1۲1۲ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲41.۳0 مترمربع از پالک ۲۳8۲ اصلی واقع 
در زرند خیابان پوریای ولی خریداری از مالکین رسمی خانم ها مهناز و اشرف موسوی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۷5
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۳/۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۳/1۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060۳1۹00800۲۷0۲هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ناظوری زرندی فرزند صفرعلی به 
شماره شناسنامه ۷۷ صادره از زرند در قسمت از ششدانگ خانه به مساحت ۷4.65 مترمربع از پالک 
۲4۳1 اصلی واقع در زرند خیابان فلسطین کوچه ۳ خریداری از مالک رسمی آقای محمد جعفری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۳/۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۳/1۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهي صورت مجلس عدم افراز پالك 487 فرعي از 3155 
– اصلي بخش 4 شمال شرق

خانم فاطمه حسيني از مالكين مشاعي پالك 48۷ 
فرعي از ۳155- اصلي بخش 4 شمالشرق خواهان 
مورخ   104155۷ بشماره  وارده  تقاضاي  طي  مذكور  پالك  افراز 
1۳۹۹/11/1۹ بطرفيت خواندگان قربان ، حسين ، عباس ، ابوالفضل 
، جعفر ، طاهره ، حسن ، هاجر ، منير شهرت همگي برزگر كريمي 
افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذر ماه 5۷  باستناد قانون 
خود شده است كه از نظر رعايت حد نصاب و اجراي ماده 101 
قانون شهرداريها طبق نامه شماره 188۲۷/1۳۹۹/۲- 1۳۹۹/1۲/10 
شهرداري منطقه ۲ قزوين ،  پالك فوق الذكر را غير قابل افراز و 
تفكيك اعالم داشته است . عليهذا جلسه اي با حضور نماينده و 
نقشه بردار و رياست اداره منعقد و اتخاذ تصميم گرديد و منجر به 
راي عدم افراز به شماره 800/1400/1۲6 مورخ 1400/0۳/1 گرديد. 
به  آنجاييكه خواهان در برگ درخواست خود عدم دسترسي  از 
خواندگان افراز را  اعالم  داشته اند اين تصميم برابر ماده دوم قانون 
افراز و فروش امالك مشاع تا مدت ده روز پس از انتشار آگهي قابل 
اعتراض از طرف هر يك از شركا و مالكين مشاعي در دادگاه صالحه 
مي باشد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت 10  روز اين اداره 

نسبت به ادامه عمليات اقدام خواهد نمود . 
 تاريخ انتشار : دوشنبه 1400/0۳/1۷

شعبان عسگري – مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
 منطقه يك قزوين 

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

برابر رای  شماره 140060۳180۲0000685- مورخ 
تعیین   قانون   موضوع   هیات    1400/۲/1۹
سند   فاقد   ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای 
پیمان  آقای   متقاضی  بالمعارض   مالکانه   تصرفات  
شناسنامه   شماره  به  بهرام  فرزند  چایجانی   هوشمند 
بصورت    ۲6۹05۹11۳8 و کدملی   رودسر   از  115۳ صادره  
ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت  ۲15/۳۲  
متر مربع  پالک 505 فرعی  در قسمتی از پالک  ۳۷  فرعی  
از سنگ  ۲۲۷  اصلی  واقع  در قریه  رضا محله  بخش 
۲۹  گیالن  خریداری  رسمی  از آقای  محمد رضا  نکویی 

است. محرز  گردیده  
   لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  
می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  
اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  
ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
بدیهی  است   نمایند   تقدیم   به مراجع  قضایی   را   خود 
در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار  نوبت اول : 1400/۳/1۷

تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1400/4/1
166- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای
 حسین  میر شکار

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  دوم  موضوع  140060۳1۹008000۲۲8هیات 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا اردنه فرزند 
حبیب اله به شماره شناسنامه ۹ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
565 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 6۳8 فرعی از ۲۹0 اصلی واقع 
در زرند روستای بابهوتک بخش 15 کرمان خریداری از مالکین رسمی آقای 
ابراهیم اردنه و فاطمه منصوری بابهوتکی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف80
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۳/۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۳/1۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد 

سند رسمی
رای  شماره  1۳۹۹60۳1801101۲۹01- 1۳۹۹/10/16 هیات  برابر 
موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی مینا 
مصفا میشامندانی فرزند اسمعیل  به شماره  شناسنامه 1۲۳۷ صادره از  رشت  
در  ششدانگ  یک قطعه  زمین بمساحت 1۷6/04 متر مربع  مشتمل بر  
اعیان  احداثی  بمساحت  6۹/8۳  متر مربع  پالک  11۳۹ فرعی  از 4۹  اصلی  
مفروز  و مجزی  شده از  پالک  ۳۹۲  فرعی  از 4۹  اصلی  واقع  در قریه  
کسماء بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از مالکیت  جمال  نظرعلی محرز گردیده 
است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  
می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح 
مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  
دو  ماه  اعتراض خود رابه 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 و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/۳/۳
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/۳/1۷

910/102- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی
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کاروانسرای تاج آباد همدان/ مهر

| خانه مهرپرور نجف آباد |
به  عرصه ای  دارای   ، نجف آباد  مهرپرور  خانه 
مجموعه  است.  مترمربع   ۳60 حدود  مساحت 
فضاهای این خانه در قالب یک فرم مستطیل 
جای گرفته  وسیعی  حیاط  طرف  دو  در  شکل 
جنوبی  و  شمالی  اصلی  جبهه  دو  دارای  که 
جبهه ای  معماری)دو  سبک  اساس  بر  است. 
شمالی جنوبی(، شیوه انواع طاق بندی ها، شکل 
تزئینات  نوع  مرکزی،  پالن  گسترش  نحوه  و 
فضاهای  کاربری های  و  آجری  پیش ساخته 
جبهه شمالی و زیرزمین خانه ، سقف تیرپوش 
اواخر  به  متعلق  می توان  را  بنا  ساخت  تاریخ 

دانست. اول  پهلوی  اوایل  و  قاجار  دوره 
واقع شده  غربی  جنوب  قسمت  در  بنا  ورودی 
رومی  روش  به  طاقی  با  هشتی  بوسیله  که 
فضای خارج را به حیاط خانه مرتبط می سازد. 
دو  با  لچکی  سنگی  حوض  از  متشکل  حیاط 
تاالر  است.  آن  قرینه  باغچه  دو  و  قوس کند 
اتاق سه دری   اصلی و شاه نشین به همراه دو 
در طرفین فضاهای چیده شده در جبهه شمالی 
هستند. چهار ستون چوبی با پایه ستون سنگی 

شمالی  ایوان  مرتفع  سقف  مربع  مقطعی  و 
اشکوب  دو  پنجره های  دارند.  دوش  بر  را  بنا 
دری ها،  سه  متعدد  نماهای  طاق  هاللی شکل، 
درهای چوبی مشبک با گره های قاب بندی طرح 
اسلیمی، گره های کنگره ای جفت، رخبام تزئین 
یا  سرلوح  به  موسوم  قالبی  آجرهای  با  شده 
از جنس کاشی فیروزه ای  ازاره های  کله گرگی، 
و نمایی از سنگ پاکتراش از زیبایی های بنا به 

می آیند. حساب 
جرزهای  با  شمالی  ضلع  در  خانه  زیرزمین 

نوع پوشش گنبدی خفته و  از  قطور و سقفی 
مطبخ،  شامل  خود  فوقانی  فضای  با  متفاوت 
حوض خانه با دو دهلیز با طاق گهواره ای است.  
به  نسبت  سال1۳۹۳  در  نجف آباد  شهرداری 
اقدام  تاریخی  خانه  این  بهسازی  و  بازسازی 
موزه  به  را  مجموعه  این  آن  از  پس  و  کرد 
نموده  تبدیل  نجف آباد  شهر  مردم شناسی 
این مجموعه شامل موزه مردم شناسی  است. 
در  است./ سیری  باستانی  آثار  موزه  و  اسناد 

ایران

هنرهای  انجمن  و  خوزستان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
نمایشی استان خوزستان رپرتوار تئاتر صحنه ای استان خوزستان با عنوان 
»خوزستاِن جان« را با هدف حمایت از اجراهای عمومی تئاتر با اولویت 
گروه های نمایشی دارای پروانه فعالیت رسمی و رویکرد استمرار ارتباط 
درگاه  و  ایران  نمایشی  هنرهای  انجمن  با مشارکت  تئاتر  با  شهروندان 

تخصصی هنرهای نمایشی ایران )ایران تئاتر( برگزار می کنند.

در روز 1۷ام خرداد 1۳۹۹، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»نسخه تازه برای بازار اجاره« منتشر کرده است که به موضوع راه اندازی 
نظام حرفه ای اجاره داری برای کنترل قیمت اجاره مسکن توسط وزارت 
راه  و شهرسازی، اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر » تخریب 
ساالنه 1۲ هزار هکتار جنگل در کشور« در این شماره از روزنامه به چاپ 

رسیده است.

سازمان جهانی مالکیت فکری »WIPO« / یکی از مهم ترین سازمان های 
بین المللی، سازمان جهانی مالکیت فکری »WIPO« است. این سازمان، بر 
اساس کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، مصوب چهاردهم 
جوالی 1۹6۷ میالدی در اجالس استکهلم )بازبینی و اصالح در تاریخ ۲8 
سپتامبر سال 1۹۷۹(، آغاز به کار کرد. در حال حاضر، 1۹۳ کشور جهان، به 
عضویت این سازمان در آمده اند و معاهدات بین المللی زیادی، از جمله پیمان 
همکاری ثبت اختراع »PCT«، موافقت نامه لیسبون و پروتکل مادرید را 

تحت پوشش خود دارد. / معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

طرح »بهارانه کتاب 1400« از فردا ١٧ خردادماه با حضور 860 کتاب فروشی 
از سراسر ایران کار خود را آغاز می کند. در »بهارانه کتاب 1400« سقف مجاز 
خرید برای هر خریدار دو میلیون ریال است و خریداران می توانند از 1۷ تا 
۲۳ خردادماه با مراجعه به کتاب فروشی های عضو طرح ، کتاب های عمومی، 
کودک و نوجوان و دانشگاهی را با یارانه ۲0 درصدی خریداری کنند./ هنرآنالین

با توجه به هوشمند شدن کارت های عضویت خانه موسیقی و همچنین 
ارائه خدمات خانه موسیقی )اعم از بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی، 
اعضای خانه موسیقی  بروز شده،  اطالعات  اساس  بر  کارت و…(  هنر 
 www. iranhmusic. ir/crm می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی

تمامی اطالعات خود را تکمیل کنند. / ایلنا

»قهرمان«  فیلم  داستان  از  خالصه ای  »ممنتو«  فرانسوی  کمپانی 
جدیدترین ساخته اصغر فرهادی را منتشر کرد. فیلم »قهرمان« با مدت 
زمان دو ساعت و ۷ دقیقه، درباره شخصیتی به نام رحیم است که به 

ایسنا ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان به سر می برد./  دلیل 

سبزه ها را گره زدم به غمت
غم از صبر بیشتر شده ام

سال تحویل زندگیت به هیچ
سیزده های در به در شده ام

سفره ای از سکوت می چینم
خسته از انتظار و دوری ها
سال هایی که آتشم زده اند
وسط چارشنبه سوری ها

بچه بودم و غیرعیدی و عشق
بچه ها از جهان چه داشته اند؟

در گوشم فرشته ها گفتند
الی قرآن »تو« را گذاشته اند
خواستی مثل ابرها باشی
خواستم مثل رود برگردی
سیزده روز تا تو برگشتم
سیزده روز گریه ام کردی
ماه من بود و عشق دیوانه
تا که یک دفعه آفتاب آمد
ماهی قرمزی که قلبم بود
مرد و آرام روی آب آمد

پشت اشک و چراغ قرمزها
ایستادم! دوباره مرد شدم

سبزه ای توی جوی آب افتاد
سبز ماندم اگرچه زرد شدم

َواْن َیکادی که خواندم و خواندی
وسط قصه درازی ها

باختم مثل بچه ای مغرور
توی جد ی ترین بازی ها
سبزه ها را گره زدم اما

با کدام آرزو؟ کدام دلیل
مثل من ذره ذره می میرند
همه سال های بی تحویل

سید مهدی موسوی

| تئاتر | | کتاب | | موسیقی | |  سینما |

این همستر ایرانی دمی دراز دارد و شباهت آن به موش 
صحرایی بیشتر از شباهتش به همستر است.  رنگ 
موهای پشتی او شنی متمایل به صورتی تیره و زیر بدن، 
دست و پا و زیر دم این همستر سفید است.  طول سر 
و تن این همستر ۷0 تا 85 میلی متر، طول دم آن 8۳ 
تا 101 میلی متر و طول پای آن ۲0 تا ۲۳ میلی متراست. 
این جانور در کوهستان های مرتفع و صخره های متالشی 
شده واقع در مناطق بیابانی و استپی زندگی کرده و از 
مکان های مرطوب دوری می کند. این حیوان نخستین 
مشاهده  خوزستان  استان  در  واقع  ایذه  منطقه  در  بار 
شد. همستر دم دراز زاگرسی در مناطق زاگرس شامل 

کردستان، ایالم، لرستان، فارس، غرب اصفهان، شمال 
خوزستان و استان های کرمان و هرمزگان پراکندگی دارد. 
همستر دم دراز زاگرسی در تابستان شب گرد است ولی در 
زمستان و پاییز روزها فعال است . اوبه صورت انفرادی 
مشاهده  نیز  با هم  اوقات  گاهی  ولی  می کند  زندگی 
می شوند. این همستر النه خود را در بوته زارهای مناطق 
صخره ای با شیب کم می سازد. جفت گیری این همستر 
در اوایل بهار صورت می گیرد، همستر ماده النه ای از الیاف 
گیاهی و گاهی مخلوط با پشم گوسفند را در بین صخره ها 
می سازد و سه تا پنج بچه می زاید. بچه ها در زمان تولید 
کور  و بی مو هستند. چشم های آن ها پس از 1۳ روز باز 
می شوند. تعداد زایمان او یک تا دو بار در سال است ./

کویرها و بیابان های ایران

همستر  دم دراز زاگرسی کتابی  دهیم«  پرورش  موفقی  فرزندان  »چگونه  کتاب 
نهفته  شخصیت ها است.  نیروهای  روان شناسی در زمینه  
در این کتاب با »پائول توگ« همراه می شوید تا با راه های 
این کتاب  شوید.  آشنا  موفق  فرزندان  پرورش  متفاوت 
طی  است که  علمی  آزمایش های  و  تجربیات  از  سرشار 
سال ها روی گروه های مختلف دانش آموزان و دانشجویان 
این  اصلی  بدنه   این تحقیقات،  نتیجه   انجام شده است. 
موفقی  فرزندان  است. کتاب چگونه  داده  را شکل  کتاب 
پرورش دهیم را با »فریده همتی« ترجمه کرده و انتشارات 

درسا آن را در سال ۹۳ منتشر کرده است.
موضوع اصلی این کتاب به مبارزه ای جسورانه و تاریخی 
درباره  حل برخی از رازهای فراگیر زندگی مربوط می شود.

| چگونه فرزندان موفقی پرورش دهیم | 
| نویسنده : پائول توگ
مترجم : فریده همتی |

تاالب های ایران

تاالب درگه سنگی

در  ارومیه  دریاچه  جنوبی  قسمت  در  درگه سنگی  تاالب 
۲0کیلومتری شهر نقده و در موقعیت جغرافیایی ۳6 درجه و 
5۹ دقیقه و 45 ثانیه عرض شمالی و 45 درجه و ۳4 دقیقه 
طول شرقی قرار دارد. در گویش محلی به آن سیران گلی 
می گویند . این تاالب دائمی با مساحت حوضه آبریز ۲100 
هکتار در ارتفاع 1۲80 متری از سطح آب های آزاد واقع است. 
منبع تامین آب آن رواناب های فصلی ناشی از بارندگی، مازاد 
جریان آب انهار سنتی منشعب از رودخانه گدار نقده، جریان 
از  تاالب  این  است.  زیرزمینی  آب های  نشت  و  چشمه ها 
شمال به رشته کوه های سنگی و از مغرب و جنوب غربی 
به اراضی چمن زار و پست و شور با شیب 0 تا 0/5 درصد 
منتهی می شود که این اراضی با افزایش میزان آب به زیر آب 
می رود و از شرق و جنوب به ارتفاعات نیمه سنگی تا سنگی 
با خاک کم منتهی می شود. مساحت این تاالب حدود ۳80 
هکتار است، عمق متوسط این تاالب 100 سانتی متر و حداکثر 

عمق آن 16۲ سانتی متر است.
پوشش گیاهی قابل توجه در بخش جنوبی تاالب، تنوع و 
کثرت فیتوپالنکتون ها وگونه های جانوری بی مهرگان در آب 
این تاالب نظیر انواع بنتوزها و زئوپالنکتون ها، زیستگاه بسیار 
مناسبی را برای پرندگان آبزی وکنارآبزی به وجودآورده است. 
از پرندگان شاخص این تاالب می توان به فالمینگو، اردک 

سرسفید، انواع مرغابی ها، چنگر اشاره نمود.
این تاالب در محور جاده ارومیه به مهاباد واقع شده و از کنار 
جاده قابل رویت است. بعد از رسیدن به سه راهی محمدیار و 
پیمودن یک جاده خاکی ۲00 متری به طرف شمال شرقی به 
روستای دورگه سنگی می رسیم که تاالب در حاشیه آن قرار 
دارد. از نظر زمین شناسی شامل نهشته های پرمین، میوسن، 

الیگومیوسن و کواترنری است./ سیری در ایران

 آبخوان


