
شهردار تهران خبر داد:

بدهی  ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت 
برای ساخت و ساز بدون پروانه

پیروز حناچی، شهردار تهران به پرسش های خبرنگاران پیرامون سرانجام پادگان ۰۶، 
چگونگی کنترل بلندمرتبه سازی در منطقه ۲۲ شهرداری تهران، آخرین وضعیت شهرداران 
بازداشت شده در پایتخت و سرانجام تفاهم نامه وزارت نیرو با مدیریت شهری  و 

بدهی های دولت به شهرداری پاسخ داد.

 مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی
از مذاکره برای اصالح مصوبه اخیر 

هیات مقررات زدایی خبر داد

مقررات زدایی بی ضابطه 
پایدار است توسعه نا

صدور  تسهیل  و  مقررات زدایی  هیات  اخیر  مصوبه 
مجوزهای کسب و کار برای عقب راندن محیط زیست 
از پروژه های صنعت و معدن و صنوف همچنان پرسر 

و صداست. 

 انفجار مین و کشته شدن
۱۱ مسافر اتوبوس در افغانستان؛

 طالبان آتش بس
اعالم کرد

مامور منابع طبیعی اردبیل بر اثر ضرب و شتم 
روستاییان راهی بیمارستان شد

 ضرب وشتم
بر سر علوفه

وداع با عبدالوهاب شهیدی

آوازخوان خاطره ها 
درگذشت

نگهبانی رییس جمهور از قانون اساسی
  واکنش کدخدایی به دستور رییس  جمهور: مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور و دیگر مجریان الزم االجراست 

روحانی در واکنش به مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزیر کشور دستور داد طبق قوانین موجود عمل کند

۲۰ متر از دیوار جنوب شرقی قلعه پرتغالی ها در جزیره هرمز فروریخت
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در  آبی  سال  ابتدای  از  تهران  سدهای  ورودی 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۲۰ درصد 

است. بوده  مواجه  کاهش 
سدهای  به  ورودی  آب  حجم  ایسنا،  به گزارش 
آبی جاری  ابتدای سال  از  تهران  استان  پنجگانه 
این  است،  بوده  مترمکعب  میلیون   ۹۳۱ تاکنون 
حجم در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 
که ۱۱۵۹ میلیون متر مکعب بوده ۲۰ درصد کاهش 
ورودی  آب  حجم  همچنین  می دهد.  نشان  را 
از  ماملو  و  طالقان  الر،  لتیان،  امیرکبیر،  سدهای 
ترتیب  به  تاکنون  جاری  اردیبهشت سال  ابتدای 
۳۸، ۲۴، ۵۲، ۴۱ و ۱۲ میلیون متر مکعب بوده 
است، این احجام در مدت مشابه سال گذشته به 
ترتیب ۷۸، ۵۸، ۸۹، ۹۹ و ۶۷ میلیون متر مکعب 

بوده و با کاهش ۵۸ درصدی مواجه شده ایم.

محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای 
متر  میلیون  به کاهش ۱۷۸  رابطه  این  در  تهران 
سدهای  مخازن  آب  ذخیره  فعلی  مکعبی حجم 
تهران نسبت به روز مشابه سال گذشته  اشاره کرد 
و گفت: درحال حاضر حجم کل مخازن سدهای 
تهران ۸۰۶ میلیون متر مکعب است که این میزان 
میلیون  سال گذشته ۹۸۴  مشابه  روز  در  ذخیره 

متر مکعب بوده است.
به گفته او  با توجه به بارش هایی که در اردیبهشت 
ماه و روزهای اخیر شاهد آن بودیم میزان بارش 
افزایش  گذشته  سال  اردیبهشت  با  مقایسه  در 
نبود ذخیره  به  با توجه  ۱۳ درصدی داشت، ولی 
آب  تامین کننده  سدهای  آبریز  حوضه  در  برفی 
شرب تهران، این میزان بارندگی تاثیر چندانی در 

حجم ورودی آب به مخازن سدها نداشته و میزان 
بارش های سال آبی جاری در حوزه عملکرد استان 
تهران در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 

با کاهش ۳۷ درصدی مواجه است.
با  خاطرنشان کرد:  وی  نیرو،  وزارت  اعالم  طبق 
آب های  ذخایر  و  آبی  منابع  وضعیت  به  توجه 
سطحی در سدهای پنجگانه تهران و روند کاهشی 
ورودی آب به سدهای مذکور و همچنین شرایط 
افزایش  بر  آن  تأثیر  و  استان  بر  حاکم  کرونایی 
می شود که  درخواست  از شهروندان  آب،  مصرف 
صرفه جویی و مصرف بهینه آب را همواره مدنظر 
داشته باشند تا بتوانیم بر اساس برنامه ریزی های 
اوج  روزهای  و  امسال  تابستان  در  شده  انجام 
و  مطمئن  تامین  جهت  به  مشکلی  آب،  مصرف 

باشیم. نداشته  آب  پایدار 

پزشکی  نظام  سازمان  پژوهشی  آموزشی  معاون 
دستیاران  روی  بر  زیادی  بسیار  فشار  گفت: که 
پزشکی وجود دارد، هرچند که این روزها فشار و 
استرس حتی روی پزشکان با بیش از ۲۰ سال 

است. بی امان  نیز  سابقه ی 
ایلنا، علیرضا سلیمی، معاون آموزشی  به گزارش 
به  واکنش  در  پزشکی  نظام  سازمان  پژوهشی 
خودکشی تعدادی از دستیاران رشته های تخصصی 
به  رزیدنت ها  زندگی  سخت  شرایط  به  پزشکی 
اشاره   ۱۹ کووید  همه گیری  شرایط  در  خصوص 
کرد و گفت: این گروه جزو اقشار بسیار مظلوم و 
زحمتکش جامعه پزشکی هستند و دوره رزیدنتی 

پزشک  یک  زندگی  دوره های  سخت ترین  جزو 
با   این گروه  چرا که  می شود،  محسوب  ایران  در 
مشکالت مختلفی از جمله آموزشی، اقتصادی و 
او  هستند.  به گریبان  دست  زمان  هم  معیشتی 
گفت:  یک بررسی اجمالی و ساده  نشان می دهد 
که فشار بسیار زیادی بر روی دستیاران پزشکی 
وجود دارد، هرچند که این روزها فشار و استرس 
حتی روی پزشکان با بیش از ۲۰ سال سابقه ی 
نیز بی امان است، اما در نظر بگیرید جوانی که در 
یک دوره ی سخت و فشرده ی آموزشی و درمانی  
با درآمد بسیار کم و ناچیز که کم تر از ۴ میلیون 
تومان در ماه است و معموال در این سن دستیاران 

برخی  تشکیل خانواده دادند و مسئولیت همسر 
این  تمام  حال  است،  آنها  عهده ی  بر  فرزند  و 
مشکالت یک طرف کار نفس گیر توام با کشیک ها 
و شب بیداری های متوالی و آموزش  در  شرایط 
و  است  فرسا  طاقت  واقعا  همه گیری  کویید۱۹ 
این عزیزان که در زمره نخبگان  از  برای بسیاری 
علمی و استعداد های درخشان هستند رمقی باقی 
نگذاشته و سبب بروز مشکالت متعدد جسمی و 
روحی و روانی برای بسیاری شده است. سلیمی 
افزود: این عزیزان قطعا همین امروز به یک توجه 
مضاعف و عاجل نیاز دارند و هیچ مدیریتی این 

گونه نخبگان خود را رها نمی کند.

سدهای تهران تشنه اند

واکنش نظام پزشکی به خودکشی چند دانشجو
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ابالغیـه
موضوع آگهی:  ابالغ اتهام آقای سید حامد بنی رضی مطلق، کدملی ۰38۱4۱8۲35، متولد ۱356، فرزند حسن، صادره از قم به شماره ابالغ 

اتهام ۱۱9/934۱۲ مورخ ۱4۰۰/۰۲/۰7

شعبه چهار هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان شهرداری تهران
نظر به پرونده شما به اتهام ۱- نقض قوانین و مقررات مربوط منطبق بر بند۲ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، ۲- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری ، منطبق 
بر بند3۰ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری؛ در خصوص تخلفات حادث شده در ملک موسوم به باغ محلوجی به شماره پالک ثبتی 67/۱6۱، گزارش ارسالی از سوی 
سازمان بازرسی کل کشور به شماره گزارش 7۰۰/368973 مورخ ۱399/۱۲/۲7 در این هیأت تحت رسیدگی می باشد. لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ 
انتشار این آگهی دفاعیه خود را به انضمام مدارک به هیأت مذکور به نشانی : خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه چهارم پالک ۱۲ طبقه اول هیأت بدوی شعبه چهار تسلیم 
نمایید. بدیهی است چنانچه در مهلت یاد شده دفاعیه کتبی خود را تسلیم ننمایید هیأت طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد کرد.

مرجع رسیدگی کننده:

8599
749

ــری  ــرا نصی ــم زه ــده خان ــه پرون ــه اینک ــر ب نظ
جهــرودی در هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفات 

ــی  ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل اداری دانش
ــه اتهــام غیبــت غیرموجــه تحــت رســیدگی مــی باشــد ،  قــم ب
مقتضــی اســت از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز 
نســبت بــه ارســال دفاعیــه کتبــی خــود بــه انضمــام مــدارک الزم 
بــه دفتــر ایــن هیــات واقــع در قــم ، خیابــان شــهید لواســانی ، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی قــم اقــدام 
ــه  ــدام ب ــررات اق ــر مق ــات براب ــورت هی ــر اینص ــد ، در غی نماین

صــدور رای خواهــد نمــود . 

شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس

آگهی ابالغ اتهام 
 

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

شناسه آگهی ۱۱3۱669، م الف 477

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي جنوب استان کرمان )جیرفت( 

نوبت دوم

 مزایده عمومی یک مرحله ای 
 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي جنوب استان کرمان )جیرفت( 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد نسبت به اجاره یک خط کامل سامانه بوجاری بذر ) شامل یک 
دستگاه  بوجاریGS۱۰۰  -  گراویتی . سم زن و کیسه پرکن  ( خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به شرکت کنندگان واجد الشرایط واگذار نماید .  
www.setadiran . ir کلیه مراحل برگزاری مزایده از "دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و .... " در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
انجام خواهد شد. و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

)توکن( را جهت شرکت درمزایده محقق سازند. 

شرکت اینترنتی  آدرس  به   ۰34-433۱788۱ تلفن  شماره  با  تماس  ضمن  توانید  می  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   -ضمنا 
 Www. assc . ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصا ت http : / / iets / mporg . ir نیز مراجعه فرمائید. 

شماره تماس پشتیبانی سامانه ۱456 تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان بشماره ۰34-333۲5۲6۱

۱- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه : 5۰۰۰۰۰۱6۱4۰۰۰۰۰۲ روز دوشنبه مورخ۱4۰۰/۰۲/۲۰   
 ۲- نام و نشانی برگزار کننده مزایده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان به آدرس جیرفت : خیابان موسی صدر - والیت دوم

 3- هزینه خرید اسناد مزایده : مبلغ ۰۰۰ /۰۰ 5ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۰۲/۲۰ لغایت ساعت ۱9 روزیکشنبه مورخ۱4۰۰/۰۲/۲6

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه بصورت pdf : تا ساعت ۱9روز چهارشنبه مورخ۱4۰۰/۰3/۰5
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 3۰ روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 

6-تاریخ گشایش پیشنهادها: روز پنجشنبه مورخ۱4۰۰/۰3/۰6 ساعت ۱۰
7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ: هفتادو پنج میلیون )75٫۰۰۰٫۰۰۰ ( ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش 
واریزی (بحساب شبای شماره IR۲5۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰397۰4۰۰579۱ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت 

ساتنا یا  پایا با شناسه واریز366۰39759۲635۰۰65۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰6قابل ارائه می باشد. 
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف( عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی 
بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ۱4۰۰/۰3/۰5 به دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزار کننده 

مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
*متقاضیان شرکت در مزایده می توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادی از سامانه بوجاری در زمان تعیین شده بازدید نمایند .

*مهلت بازدید از ساعت 8 صبح الی ۱4 از روز دوشنبه مورخ۱4۰۰/۰۲/۲۰ لغایت روز یکشنبه مورخ۱4۰۰/۰۲/۲6

 شماره:۲85/۰۰/6۱/55
تاریخ :۱4۰۰/۰۲/۱8

آب را َهدر ندهیم
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رحمانی  عبدالرضا  آن که  از  پس  ساعاتی 
مصوبه  که  کرد  اعالم  کشور  وزیر   فضلی، 
حسن  می کند،  اجرا  را  نگهبان  شورای 
روحانی، رئیس جمهوری به او دستور داده 
تفسیری  نظریه  جمع بندی  اساس  بر  که 
طبق  و  ریاست جمهوری  حقوقی  معاونت 
قوانین موجود عمل کند. رحمانی  فضلی که 
روز یکشنبه هم به صورت تلویحی از مصوبه 
دیروز  بود،  کرده  حمایت  نگهبان  شورای 
انتخابات  نظارت  هیات های  همایش  در 
گفته  جمهوری  ریاست  دوره  سیزدهمین 
است: »ما در وزارت کشور برای همکاری با 
نگهبان  مدارکی که شورای  نگهبان،  شورای 
اعالم کرده را از داوطلبان دریافت می کنیم، 
البته صدا و سیما و رسانه ها باید کمک کنند 
که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود 
تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته 
باشند.« وزیر کشور در عین حال با بیان اینکه 
در  هم  جمهوری  ریاست  حقوقی  معاونت 
حال بررسی موضوع است، گفته: »ولی قطعا 
می کنیم.«  همکاری  نگهبان  شورای  با  ما 
ساعاتی بعد، با انتشار نامه معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری و دستور حسن روحانی به 
وزیر کشور، آب پاکی روی دست رحمانی 
روز  رئیس جمهور   شد.  ریخته   فضلی 
در  داد که  دستور  وزارت کشور  به  دوشنبه 
برگزاری انتخابات براساس جمع بندی نظریه 
تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
و طبق قوانین موجود عمل کنید. به گزارش 
ایرنا، در جمع بندی نظریه معاونت حقوقی 
که  است  شده  تاکید  جمهوری  ریاست 

»وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی 
خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را 
و  آیین نامه ها  و  موجود  قوانین  اساس  بر 

آنها انجام دهد.« مقررات مربوط به 
در  جمهوری  ریاست  حقوقی  معاونت 
به  نگهبان  شورای  اخیر  مصوبه  ابالغ  پی 
وزارت کشور، طی نامه ای در ۷ بند تفسیر 
کرد.  ارائه  را  مصوبه  این  از  خود  حقوقی 
نوعی  معیارهای  وضع  نامه صالحیت  این 
یا قانون گذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون 
شورای  مجلس  عهده  بر  صرفا  اساسی، 
اسالمی دانسته و تاکید کرده است که »در 
صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم 
ابالغ آن برای اجرا با رئیس جمهور است.« 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در نظریه 
خود آورده است که به موجب اجزای )۱و۲( 
بند )۱۰( سیاست های کلی انتخابات ابالغی 
مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی 
و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام 
صرفا از طریق »شیوه های مناسب قانونی« 
مجاز است و این یعنی در صورت خال و لزوم 
قانون  در  باید  مسئله  این  شرایط،  تعیین 
هیچ  نه  شود  پیش بینی  مجلس  مصوب 

دیگری. مصوبه 
معاونت حقوقی در جمع بندی نظریه خود 
وظایف  تا  دانسته  مکلف  را  کشور  وزارت 
اجرایی خود در انتخابات ریاست جمهوری را بر 
اساس قوانین موجود و آیین نامه ها و قوانین 
مربوطه انجام دهد. در پی اعالم این نظریه 
از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 
داد  دستور  کشور  وزارت  به  رئیس جمهور 

حقوقی  معاونت  نظریه  جمع بندی  طبق 
وزارت  به  همچنین  روحانی  کنید.  عمل 
کشور متذکر شده است که الزامات باید در 
چارچوب قانون و با ابالغ رئیس جمهور عملی 
شود.ساعاتی بعد اما، عباسعلی کدخدایی، 
سخنگوی شورای نگهبان در پیامی توئیتری 
که به نظر در واکنش به دستور روحانی بود، 
نوشت: »مصوبه شورای نگهبان در خصوص 
شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست 
جمهوری  برای وزارت کشور و دیگر مجریان 
الزم االجراست.« او نوشته که از نظر شورای 
را  مذکور  مدارک  فقط کسانی که  نگهبان، 
داشته باشند، ثبت نام کننده تلقی می شوند.

بیانیه به جای قانون گذاری
نگهبان،  شورای  مصوبه  اعالم  از  پس 
بسیاری از تحلیل گران و فعاالن سیاسی از 
این مصوبه انتقاد کرده اند. بعضی از افراد از 
محتوای مصوبه را تبعیض آمیز دانسته اند و 
بعضی دیگر، اعالم کرده  اند که شورای نگهبان 
حق قانون گذاری در انتخابات را ندارد و این 
کار، بر عهده نمایندگان مجلس است. گرچه 
نمایندگان  همانطور که پیش بینی می شد، 
از مصوبه  روز یکشنبه در حمایت  مجلس 
از  نفر   ۲۰۳ دادند.  بیانیه  نگهبان،  شورای 
نمایندگان مجلس، در بیانیه ای نوشتند که 
اصالح نظام انتخاباتی، یکی از دغدغه های 
و  بوده  یازدهم  مجلس  نمایندگان  جدی 
خدا را شکر کرده اند که شورای نگهبان، »گام 
نهایی را برداشته و حسن ختام شایسته ای را 
رقم زده است.« در این بیانیه همچنین آمده 
بود که »ما نمایندگان ... اعالم می کنیم که 

این امر بر اساس اختیارات شورای نگهبان 
مندرج در قانون اساسی صورت پذیرفته«؛ 
جهت  »در  را  مصوبه  این  همچنین  آنها 
اصالح وضع موجود و حفظ مصالح انقالب« 
خوانده و گفته اند: »در این میان هیاهوهای 
رسانه ای دشمنان خارجی و برخی از منتقدان 
همیشگی شورای نگهبان در داخل نیز فرصت 
را برای تخریب نهاد ضامن سالمت انتخابات 
در  خدشه ای  خود  زعم  به  تا  کرد  فراهم 
برگزاری پرشور انتخابات وارد نماید.« پنجم 
مجلس  نماینده   ۲۲۰ از  بیش  اردیبهشت، 
در نامه ای با انتقاد از سیاست های دولت و 
وضعیت موجود، از ابراهیم رئیسی خواسته 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  تا  بودند 
کاندید شود. نامه به ابراهیم رئیسی در کنار 
بیانیه حمایت از مصوبه شورای نگهبان، این 
شبهه را در اذهان ایجاد کرده که نمایندگان 
مجلس بدون توجه به مشارکت حداکثری 
مردم، فقط به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی 
در انتخابات هستند. گرچه خوِد او هنوز به 
صورت رسمی حضورش را در انتخابات اعالم 

نکرده است.

ابالغ قوانین نیز با
 رئیس جمهوری است

انتشار  از  پس  برخی  گرچه  حال،  این  با 
بیانیه نمایندگان در حمایت از مصوبه شورای 
نگهبان، قانون گذاری را متفاوت از قرائت بیانیه 
ریاست  حقوقی  معاونت  پیام  دانسته اند، 
»در  اینکه  داشت:  جالبی  نکته  جمهوری، 
صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم 
با رئیس جمهور است.«  اجرا  برای  ابالغ آن 
به  روحانی  حسن  دستور  انتشار  از  پس 
وزیر کشور، علیرضا معزی، معاون ارتباطات 
کاربری  حساب  در  رئیس جمهوری  دفتر 
خود در توییتر نوشت: »طبق قانون اساسی، 
ابالغ  و  مجلس  شأن  در  صرفا  قانونگذاری 
قوانین نیز با رئیس جمهوری است تغییر رژیم 
حقوقی انتخابات، بدون تغییر قوانین متصور 
دبیر  مقام  قائم  ره پیک،  نیست.« سیامک 
شورای نگهبان اما در سخنانی گفته که مصوبه 
اخیر این نهاد درباره شرایط ثبت نام نامزدهای 
ریاست جمهوری، »قانون گذاری«  انتخابات 
نیست و ممکن است کسی که شرایط این 
تایید صالحیت  »استثنائا«  ندارد  را  مصوبه 
شود. سخنانی که نه تنها کمکی به حل موضوع 
نکرده، بلکه بر پیچیدگی آن افزوده است. در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، شرایط 
در  ریاست جمهوری  برای کاندیداهای  الزم 
اصل ۱۱۵ مشخص شده است که می گوید: 
»رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و 
سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب 
شود: ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، 
دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن 
و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و 
مذهب رسمی كشور.« با این حال، شورای 
نگهبان در مصوبه اخیر خود شروط دیگری را 
هم به آن اضافه کرده است؛ حداقل سن ۴۰ 
و حداکثر ۷۵ سال، داشتن مدرک کارشناسی 
ارشد یا معادل آن و حداقل چهار سال سابقه 
کار در سمت های ارشد مدیریتی. مصوباتی که 
از ابتدای اعالم، صدای بسیاری از تحلیل گران 
و حتی حقوق دان ها را درآورد. روز یکشنبه، 
نجات هللا ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی 
را  مصوبات  این  نیز  نگهبان  شورای  سابق 
»مخالف و مغایر قانون اساسی« دانسته و 
برمی آید که  اینطور  اساسی،  قانون  از  گفته، 
شورای نگهبان صرفًا از نظر مصداق می تواند 
شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی 
کند، »اما شورای نگهبان نمی تواند قاعده کلی 
بگذارد که شبیه تقنین یا آیین نامه باشد که از 

آن پیام های کلی استنباط شود.«

روحانی در واکنش به مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزیر کشور دستور داد طبق قوانین موجود عمل کند:

نگهبانی رییس جمهور از قانون اساسی
 واکنش کدخدایی به دستور رییس  جمهور: مصوبه شورای نگهبان
برای وزارت کشور و دیگر مجریان الزم االجراست 

خطیب زاده:
عراق باید از اماکن 
دیپلماتیک ایران 

صیانت کند
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم 
کردن تعرض عده ای به کنسولگری ایران در 
مسئولیت  به  باید  عراق  دولت  کربال گفت: 
خود در حمایت از اماکن دیپلماتیک ایران 
در چارچوب کنوانسیون ۱۹۶۱ به دقت عمل 
خطیب زاده  سعید  ایسنا،  گزارش  به  کند. 
صبح روز دوشنبه در نشست خبری خود که 
با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار 
با  ارتباط  در  سوالی  به  پاسخ  در  بود  شده 
تعرضی که یکشنبه شب از سوی برخی از 
افراد به سرکنسولگری ایران در کربال صورت 
گرفت، گفت: متاسفانه شب گذشته عده ای 
به کنسولگری ایران در کربال تعرض داشتند. 
از همان ابتدا سرکنسولگری ایران در کربال و 
سفارت ایران در بغداد با مراجع ذی ربط در 
این منطقه ارتباط گرفتند و نیروهای امنیتی 
تعرض  به  اقدام  ناشناس که  افراد  این  با 
کرده بودند برخورد کردند. جمهوری اسالمی 
را  خود  دیپلماتیک  اماکن  به  حمله  ایران 
چارچوب کنوانسیون  در  و  می کند  محکوم 
۱۹۶۱ انتظار داریم که دولت عراق به وظایف 
خود در صیانت از اماکن دیپلماتیک ایران 

با کمال دقت عمل کند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به سوال دیگری در ارتباط با گزارش منتشر 
شده در مورد ترور سردار سلیمانی و ادعای 
اطالعاتی  سرویس های  از  برخی  دخالت 
منطقه اظهار کرد: تمام کسانی که مستقیم 
و غیرمستقیم در هر کشوری در این ترور 
داشته اند  شرکت  بزدالنه  و  ناجوانمردانه 
مسئولیت کیفری و قضایی دارند و مراجع 
ذیربط پرونده های آن ها را در دست دارد و 
در مسیر خودش با آن ها برخورد می شود.

داغدار افغانستان هستیم
همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
با  ارتباط  در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در 
تحوالت اخیر در افغانستان از جمله حمله 
تروریستی اخیر به یک موسسه آموزشی 
افغانستان  وقایع  کابل گفت:  در  دخترانه 
ما را ناراحت و نگران کرده است. ما داغدار 
ضمن  داد:  ادامه  او  هستیم.  افغانستان 
حمله  این  قربانیان  خانواده  به  تسلیت 
افغانستان  دولت  و  مردم  با  وحشیانه 
می کنیم  فکر  و  می کنیم  همدردی  ابراز 
زمان آن رسیده است که از فضای برادری 
استفاده شود و در مقابل تفکرات افراطی 
صورت  به  همه  تکفیری  گروه های  و 

کنند. عمل  متحد  و  یک پارچه 

تیم مذاکره کننده با دقت 
سیاست های عالی نظام را اجرا می کند
این  ادامه  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری 
در ارتباط با روند مذاکرات وین و برخی از 
اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در ارتباط 
سیاست  کرد:  تصریح  مذاکرات  این  با 
ایران در خصوص گفت  جمهوری اسالمی 
وگوهای فنی که در وین جریان دارد کامال 
عالی  سیاست های  چارچوب  در  و  روشن 
تهران  اجرایی  دستورالعمل های  و  نظام 
انجام می شود. تیم مذاکره کننده با دقت 
پیش  به  و  عمل کرده  را  سیاست ها  این 
می برد و گزارشات خود را به صورت روزانه 
اعالم  زمینه  این  در  ذیربط  مراجع  به 

می کند.
خطیب زاده همچنین گفت: گفت وگوها در 
وارد  تحریم ها  رفع  و  هسته ای  حوزه های 
فاز نگارش شده است و کارگروه سوم نیز 
در حال انجام فعالیت های خود است. ما 
با جزئیات مختلفی روبه رو هستیم و این 
سیالیت و جزئیات اجازه نمی دهد که در 
شویم  مسائل  اعالن  وارد  عمومی  فضای 
چون گفت وگوها در جریان است و هر روز 
داد:  ادامه  او  نتیجه متفاوتی می رسد.  به 
خود  تعهدات  چارچوب  در  متحده  ایاالت 
بخش عمده ای از آن چیزی که باید انجام 
دهد و ما آن را الزم، ضروری و الزام آور 

برای آمریکا می دانیم قبول کرده است.
گفت وگوهای جدی با کشورهای همسایه 

درباره همکاری های آبی داریم
او همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط 
شده  منتشر  و گزارش  آب  دیپلماسی  با 
عراق  کردستان  منطقه  اینکه  بر  مبنی 
زاب کرده  رودخانه  در  سدسازی  به  اقدام 
است، گفت: به نظر ما موضوع آب بیش 
از اینکه به موضوع منازعه در منطقه تبدیل 
شود باید تبدیل به موضوع همکاری شود 
منافع  جانبه ای که  یک  اقدام  هر  از  ما  و 
نظر  در  زمینه  این  در  را  کشورها  دیگر 
دیگران  از  و  می کنیم  اجتناب  نمی گیرد 
نیز درخواست داریم که این گونه اقدامات 
دولت  عراق،  موضوع  در  ندهند.  انجام  را 
مرکزی عراق طرف حساب ما است و ما 
کشورهای  با  جدی  گفت وگوهای  همواره 
آبی  همکاری های  درباره  خود  همسایه 

دارد. ادامه  این گفت وگوها  و  داشته ایم 

گرچه برخی پس از انتشار 
بیانیه نمایندگان در حمایت 
از مصوبه شورای نگهبان، 
قانون گذاری را متفاوت از قرائت 
بیانیه دانسته اند، پیام معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری، 
نکته جالبی داشت: اینکه »در 
صورت تصویب قانون از سوی 
مجلس هم ابالغ آن برای اجرا 
با رئیس جمهور است.«

هفته ها پس از اعالم تصمیم 
آمریکا مبنی بر خروج نیروهای 
خود از افغانستان تا ۱۱ 
سپتامبر، خشونت در این کشور 
به شدت افزایش یافته است. 
با این حال طالبان روز یکشنبه 
اعالم کرد که به مناسبت عید 
فطر آتش بس سه روزه اعالم 
می کند

| پیام ما| در حالی که ثبت نام از داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات  ریاست جمهوری از صبح امروز آغاز شده است، 
اختالفات بر سر مصوبه جدید شورای نگهبان، هنوز حل نشده است. مصوبه ای که کمتر از یک هفته پیش اعالم شد و اگرچه 
تنور بحث ها را داغ کرد، اما به گفته بسیاری، اجرای این مصوبات، تنور انتخابات را سرد می کند. حاال حسن روحانی، پس 
از چند روز سکوت، در مقابل این مصوبه ایستاده و به وزارت کشور دستور داده در برگزاری انتخابات بر اساس جمع بندی 

نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل نماید.
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انفجار مین و کشته شدن ۱۱ مسافر اتوبوس در افغانستان؛

طالبان آتش بس اعالم کرد
 ۱۱ که  کرد  اعالم  افغانستان  کشور  وزارت 
غیرنظامی سوار بر اتوبوس، در پی انفجار مین 
کنار جاده ای در والیت زابل جان باختند و ۲۵ 
نفر زخمی شدند. این اتفاق ساعاتی قبل از 
اعالم آتش بس سه روزه از سوی طالبان برای 
عید فطر رخ داد. به گزارش یورونیوز، طارق 
خبرنگاران  به  وزارت کشور  سخنگوی  آریان، 
گفت که این حمله نیمه شب و در آغازین 
جنوب  در  زابل  استان  در  دوشنبه  ساعات 
شرقی کشور رخ داده است. سه روز پیش هم 
حمله مرگباری به یک مدرسه در کابل صورت 
گرفت. گل اسالم سیال، سخنگوی والی زابل 
گفت که دست کم ۲۵ نفر زخمی شده اند، از 
جمله زنان و کودکان که حال برخی از آن ها 
وخیم است. وزارت کشور افغانستان طالبان را 
عامل این حمله معرفی کرد. هفته ها پس از 
اعالم تصمیم آمریکا مبنی بر خروج نیروهای 
خود از افغانستان تا ۱۱ سپتامبر، خشونت در 
این کشور به شدت افزایش یافته است. با 
این حال طالبان روز یکشنبه اعالم کرد که به 
مناسبت عید فطر آتش بس سه روزه اعالم 

می کند.

شمار جانباختگان مدرسه کابل 
به 63 نفر رسید

مرگبار  از حمله  روز پس  دو  دیگر  از سوی 

شمار  کابل  در  مدرسه  یک  نزدیکی  در 
نفر رسید.  به ۶۳  آن حادثه  جان باختگان 
شبکه طلوع نیوز با اعالم این خبر به نقل از 
نزدیکان قربانیان این رویداد که در مدرسه 
دخترانه سیدالشهدا در منطقه قلعه نو کابل 
این  در  دیگر  نفر   ۱۵۰ افزود که  داد،  رخ 
این  قربانیان  اغلب  شدند.  زخمی  انفجار 
حادثه دانش آموزانی بودند که بین ۱۱ تا ۱۵ 
سال سن داشتند. حمله مرگبار روز شنبه 
در  دختر  دانش آموزان  داد که  رخ  زمانی 
حال ترک مدرسه بودند. بنا به اعالم وزارت 
با  شنبه  روز  انفجارهای  افغانستان  کشور 
بمب گذاری  خودروی  یک  شدن  منفجر 
شده در مقابل مدرسه »سیدالشهدا« آغاز 
شد. دو بمب دیگر هنگام فرار دانش آموزان 
وحشت زده که به دنبال نخستین انفجار در 

منفجر شد. بودند  ترک محل  حال 
این  مسئول  را  طالبان  افغانستان  دولت 
کرده  معرفی  کابل  دشت برچی  در  حمله 
است طالبان با رد این ادعا، حمله روز شنبه 
را محکوم کرد و گفت که از ماه فوریه سال 
۲۰۲۰ حمله ای را در کابل انجام نداده است.
رئیس جمهوری  اشرف غنی،  محمد 
 ۱۱ سه شنبه  روز  پیامی،  در  نیز  افغانستان 
مه )۲۱ اردیبهشت( را به دلیل حمالت اخیر 
در کابل و لوگر که باعث کشته شدن ده ها 

اعالم کرد.  عمومی  عزای  شد،  غیرنظامی 
و  دانشجو  اغلب  که  نفر   ۲۶ پیش  روز   ۱۰
غیرنظامی بودند در انفجار مرگبار شهر پل 

شدند. کشته  لوگر  والیت  در  علم 
طالبان  سوی  را  اتهام  انگشت  غنی  آقای 
وحشی ها،  گروه  »این  افزود:  و  گرفت 
را  امنیتی  نیروهای  با  مقابله  توانایی 
به طور  بنابراین  ندارد  جنگ  میدان  در 
عمومی  ساختمان های  به  وحشیانه 
می کند.«  حمله  دانش آموز  دختران  و 
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز 
حملۀ  ویدیویی  پیامی  انتشار  با  یکشنبه 
»هراس افکنانه« روز شنبه به دانش آموزان 
مدرسه دخترانه »سیدالشهدا« را به شدت 
محکوم کرده و روز سه شنبه را عزای عمومی 
این حال هنوز هیچ گروهی  با  اعالم کرد. 
و  نگرفته  بر عهده  را  این حمله  مسئولیت 
اعالم کرد  شنبه  روز  نیز  طالبان  سخنگوی 
این گروه در حمله یاد شده دست نداشته 

است.
نیز  افغانستان  جمهوری  ریاست  کاخ 
که  کرده  منتشر  جداگانه ای  اعالمیه 
جنگ  تشدید  با  »طالبان  می گوید: 
نامشروع و خشونت یکبار دیگر نشان دادند 
به گونه  بحران کنونی  حل  به  تنها  نه  که 
با  بلکه  ندارند،  تمایل  صلح آمیز و اساسی 

فراهم  فرصت  وضعیت،  ساختن  پیچیده 
می برند.«  بین  از  را  صلح  خاطر  به  شده 
زخمی  نیز  نفر   ۱۰۰ از  بیش  حمله  این  در 

شده اند.
حاال گروه طالبان اعالم کرده که می خواهد 
سه روز را آتش بس اعالم کند. بر اساس 
عید  روز  سه  در  این گروه  رهبری  دستور 
دولت گفته  می کند.  اعالم  آتش بس  فطر 
اما  می کند  رعایت  را  اعالم شده  آتش بس 

است. دایمی  آتش بس  خواستار 
در خبرنامه گروه طالبان آمده، به تمام افراد 
این گروه دستور داده شده که از روز اول تا 

روز سوم عیدفطر »در تمام کشور در برابر 
را  شان  تعرضی  عملیات   هرگونه  دشمن 

متوقف« کنند.
عبدهللا عبدهللا، رئیس شورای عالی مصالحه 
ملی نیز در بیانیه ای نوشته است: »به باور 
ما راه حل بیرون رفت از بحران کنونی کشور 
تسریع مذاکرات، اعالن آتش بس دائمی و 
این  در  می باشد.«  جنگ  همیشگی  قطع 
موقت  آتش بس  هرچند  آمده که  اعالمیه 
فراهم  مردم  برای  آرامش  کوتاه  فرصت 
می کند اما »راه حل اساسی و دائمی برای 

حل مشکل کشور نیست.«

رئیس قوه قضائیه:

امر رهبر انقالب در خصوص 
حمایت از تولید نباید بر زمین بماند

رئیس قوه قضائیه گفت: امر رهبر انقالب در خصوص حمایت 
از تولید و رفع موانع آن نباید بر زمین بماند. به گزارش ایسنا 
به نقل از قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر 
به استان همدان، بر لزوم رسیدگی و پاسخگویی به تک تک 
مطالبات مردمی که در جریان این سفر مطرح شد، تاکید کرد. 
رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی مسئوالن عالی قضایی به یک 
استان می روند مردم با یک امیدواری دردها و مطالبات شان 
را مطرح می کنند و انتظار رسیدگی ویژه دارند. رئیسی برخورد 
ماشینی با کار مردم را ناپسند خواند و برای نمونه به مشکل 
یک فرد ُمسن اشاره کرد که یکی از مراجع قضایی بعد از ۵۰ 
سال سکونت دستور قلع و قمع سکونتگاه او را صادر کرده 
و خواستار رسیدگی ویژه به چنین مسائلی شد. رئیس قوه 
قضائیه بر لزوم ارتباط روسای کل دادگستری، دادستان ها و 
روسای سازمان های وابسته به دستگاه قضا با نخبگان نیز 
تاکید کرد و آن را در پیشبرد کارها سودمند دانست. رئیسی 
مقام  عالی ترین  به عنوان  رهبری  معظم  مقام  وقتی  گفت: 
نظام سه ساعت با دانشجویان دیدار می کنند و پای حرف ها 
و درددل هایشان می نشیند، این رفتارشان برای ما الگوست. 
رئیس دستگاه قضا افزود: رهبر انقالب در دیدار با نخبگان، 
مسائل مهم جهان اسالم و کشور را مطرح می کنند و من طلبه 
هم به  عنوان مسئول قوه قضائیه باید با تاسی از ایشان در 
حوزه کاری خود حرف ها و نظرات نخبگان را بشنوم. رئیسی 
گفت: نفس ارتباط با نخبگان و مجموعه های دغدغه مندی 
دارند بسیار  اطالعات خوبی هم  و  ندارند  نفع شخصی  که 
موثر است و کسی از آن ضرر نمی کند. او تصریح کرد: اگر 
گروه های نخبگان اطالعاتی که ارائه می دهند نادرست باشد، 
تبیین و توضیح مسائل قابل اصالح است و در صورت  با 
اطالعات آنها، باید مسائلی که مطرح می کنند پیگیری شود تا 
به بحران تبدیل نشود. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به وضعیت قضایی استان همدان از 
»سازمان زندان ها« به عنوان یکی از بخش هایی یاد کرده که 
باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. رئیسی »توجه به زندانیان 
و خواسته های آنها« و »اصالح مجرمان« را از سیاست های 
تقدیر  قابل  اقدام  و  برشمرد  تحول  دوران  در  دستگاه قضا 
سازمان زندان ها برای افزایش میزان اشتغالزایی از ۲۰ درصد 
به ۵۰ درصد را در کاهش ناهنجاری ها موثر دانست. رئیسی 
افزود: زندانی یک انسان است و فلسفه زندان هم اصالح و 
تربیت و انسان سازی است. رئیسی تاکید کرد: زندانی باید 
مدت مجازاتش را بگذراند، اما نظام اسالمی با امتیازاتی مانند 
عفو، مرخصی و مالقات خصوصی که در ذات نظام است، زمینه 
بازاجتماعی شدن زندانیان را فراهم می کند و این از وظایف 
ماست. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با 
تاکید بر لزوم حل مشکالت تولیدگران و سرمایه گذاران متذکر 
شد: بسیاری از مشکالت به دست استانداران قابل حل است 
و مسئوالن عالی قضایی نیز آمادگی دارند مواردی که در سطح 
استان حل نمی شود، پیگیری و برای حل آن ها مساعدت کنند. 
رئیسی گفت: رهبر معظم انقالب امر کردند به مساله تولید 
توجه شود و نباید امر ایشان بر زمین بماند و ما خود را سرباز 
رهبری و مامور به انجام این کار می دانیم. خطیب زاده همچنین 
گفت: گفت وگوها در حوزه های هسته ای و رفع تحریم ها وارد 
انجام  حال  در  نیز  سوم  و کارگروه  است  شده  نگارش  فاز 
فعالیت های خود است. ما با جزئیات مختلفی روبه رو هستیم 
و این سیالیت و جزئیات اجازه نمی دهد که در فضای عمومی 
وارد اعالن مسائل شویم چون گفت وگوها در جریان است و هر 
روز به نتیجه متفاوتی می رسد. او ادامه داد: ایاالت متحده در 
چارچوب تعهدات خود بخش عمده ای از آن چیزی که باید 
انجام دهد و ما آن را الزم، ضروری و الزام آور برای آمریکا 
می دانیم قبول کرده است. او همچنین در پاسخ به سوالی در 
ارتباط با دیپلماسی آب و گزارش منتشر شده مبنی بر اینکه 
منطقه کردستان عراق اقدام به سدسازی در رودخانه زاب کرده 
است، گفت: به نظر ما موضوع آب بیش از اینکه به موضوع 
منازعه در منطقه تبدیل شود باید تبدیل به موضوع همکاری 
شود و ما از هر اقدام یک جانبه ای که منافع دیگر کشورها را 
در این زمینه در نظر نمی گیرد اجتناب می کنیم و از دیگران نیز 

درخواست داریم که این گونه اقدامات را انجام ندهند.
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در مصوبه مورد اشاره فهرست عناوین ارسال شده 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات 
مقررات زدایی شامل ۹ مورد در بخش صنعت، 
۵ موضوع در بخش معدن و ۵ مورد در بخش 
صنوف است. از ۹ مورد بخش صنعت چهار مورد 
از موانع در بخش محیط زیست شناخته شده اند؛ 
مواردی همچون دریافت مجوز انطباق مقررات 
واحدهای  استقرار  زیستی  محیط  ضوابط  و 
تولیدی صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات 
و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای 
تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک های صنعتی، 
دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط 
زیستی برای همه فعالیت های تولیدی و تمدید 

مجوزهای محیط زیستی.

 مغایر قانون بود، اصالح شد
محیط  بهبود  و  مقررات زدایی  هیات 
کسب وکار در جلسه ۲۵ اسفند ۹۹ به استناد 
ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
آن  بعدی  اصالحات  و  اساسی  قانون   ۴۴
محل  هنوز  تصمیم گرفت که  مواردی  درباره 
 ۳ ماده  »ب«  بند  جمله  از  است.  مناقشه 
مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، 
صنعتی و معدنی که به این شکل اصالح شده 
تغییر  توسعه،  احداث،  مجوز  »صدور  است: 
صنعتی،  واحدهای  محل  تغییر  تولید،  خط 
تولیدی و معدنی در مرحله استقرار در داخل 

نظارت  تحت  صنعتی که  نواحی  و  شهرک ها 
رده بندی  و  زون بندی  زیست  محیط  سازمان 
سازمان  از  استعالم  اخذ  مستلزم  شده اند، 
وزارت صمت  اصرار  ماجرای  نیستند.«  مزبور 
به حذف مجوز محیط زیست در شهرک های 
برمی گردد. مسعود   ۹۹ بهمن  به  نیز  صنعتی 
انسانی  زیست  محیط  معاون  تجریشی، 
بود:  به »پیام ما« گفته  باره  این  پیش تر در 
»در جلسه ای ۶ نفره در وزارت اقتصاد مطرح 
شد که استعالم از محیط زیست برای استقرار 
ما  و  شد  حذف  صنعتی  شهرک  در  واحدها 
مخالفت کردیم اما آن ها با وجود مخالفت ما 

تصویب کردند.« را  موضوع  این 
دیروز حمید جاللوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی 
زیست  محیطی سازمان حفاظت محیط زیست 
این موضوع توضیح داد: »این مصوبه  درباره 
به این سمت و سو می رفت که بر مبنای آن 
واحدها  تک  تک  برای  ندارد  ضرورتی  دیگر 
استعالم  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  از 
گرفته شود و هنگام بهره برداری نیز نیازی به 
را  دوم  بخش  جاللوندی  نیست.«  استعالم 
نگران کننده تر خواند و گفت:  »در واقع بخش 
دوم این تصمیم یعنی عدم نیاز به مجوز محیط 
زیست برای بهره برداری، واقعا نگران کننده بود 
البته در جلساتی که داشتیم توضیحات الزم 
را ارائه دادیم. پیش از این نیز به صورت کتبی 

این  که  کردیم  درخواست  سازمان  رئیس  از 
اصالح کنند  می گوییم  به شکلی که  را  مصوبه 
و  بیفتد  اتفاق  تولید  موانع  رفع  بحث  هم  تا 
صورت  زیستی  محیط  مالحظات  رعایت  هم 
چارچوب  در  او  توضیحات  اساس  بر  گیرد.« 
این مباحث پیشنهاد سازمان حفاظت محیط 
زیست مطرح شد و هیات مقررات زدایی همان 
اصالحیه سازمان را تایید کرد که بر اساس آن 
»پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی از شمول 
مقرره مورد بحث حذف شده است«. حاال این 
با  و  ابالغ شده  استانی  واحدهای  به  موضوع 
شرکت شهرک های صنعتی هم شیوه نامه ای را 
تهیه شده تا بتوانند مصوبه را عملیاتی کنند.

اما این مقرره بنا به چه استداللی حذف شده 
است: »اساس  توضیح جاللوندی  این  است؟ 
استدالل ما که پذیرفته شد، این بود که چیزی 
که هیات مقررات زدایی تصویب کرده مغایر قانون 
است. ضوابط استقرار مستند قانون هوای پاک 
است و باید به ماده ۱۱ قانون هوای پاک توجه 
قانونی است که واحدهای  کرد. صراحت ماده 
صنعتی باید در مرحله تاسیس، افزایش ظرفیت، 
جابه جایی و توسعه از محیط زیست استعالم 
کنند. هیات مقررات زدایی در مقرره که گفته شد 
از سازمان  استعالم  به  نیازی  بهره برداری  برای 
محیط زیست نیست، قانون زدایی کرده و بحث 
به گفته  حاال  است.«  شده  مقرره  از  فراتر  آن 

مدیر کل دفتر ارزیابی اگر در مرحله بهره برداری 
استعالم و مجوز محیط زیست اخذ نشود که 
عمال هر واحدی به هر شیوه ای فعالیت می کند 
و تازه این از مصادیق توسعه پایدار هم شناخته 
نمی شود. اینجا یک ناهماهنگی در جامعه رخ 
می دهد و ضرر آن هم متوجه سرمایه گذار و هم 
ناپایدار  این توسعه،  محیط زیست می شود و 
است چرا که فعالیتی صورت می گیرد که هیچ 
و سالمت  بهداشت  نهایت  در  و  ندارد  مجوزی 
بود که  اساس  این  بر  به خطر می افتد.  مردم 

مقرره اصالح شد.

 معدن در مناطق چهارگانه؛ 
از آن ور بوم افتادیم

از سوی دیگر در نامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به هیات مقررات زدایی برای بررسی و 
رفع ۱۹مجوز و رویه مخل تولید، به معادن اشاره 
شده است. درست همان رویه تکراری که برای 
طی  شهرک ها  در  صنعتی  واحدهای  استقرار 
شد و در نهایت به مصوبه هیات مقررات زدایی 
برای حذف مجوز محیط زیست انجامید. وزارت 
مناطق  در  معدن  استقرار  نامه  این  در  صمت 
چهارگانه را از موانع اصلی کسب و کار در بخش 
معدن شناخته و گفته است: »سازمان محیط 
زیست به دلیل واقع شدن پهنه های معدنی در 
مناطق چهارگانه با هر گونه انجام فعالیت معدنی 
جاللوندی  می کند.«  مخالفت  مناطق  این  در 

و  صحبت کرد  هم  موضوع  این  درباره  دیروز 
گفت: »وقتی که منطقه ای تحت عنوان پارک 
ملی یا حفاظت شده یا اثر ملی تعریف می شود 
یعنی در سازمان مصوب نکردند بلکه تصویب 
شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور است 
و در مرحله تصویب نظر و تاییدیه وزارت صمت 
و سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی سازمان 
جنگل ها و مراتع نیز باید گرفته شود بنابراین 
منطقه حفاظت شده در شورای عالی مصوب 
می شود و آنجا هم می دانند که اگر یک منطقه 
علی القاعده  شود  مصوب  عناوین  این  تحت 
مناطق  سایر  با  و  دارد  قانونی  محدودیت های 
ارزیابی  دفتر  مدیرکل  بود.«  خواهد  متفاوت 
زیست  محیطی سازمان حفاظت محیط زیست 
ادامه داد: »قانون گذار در ماده ۲۴ قانون معادن 
تصریح کرده است که در مناطق حفاظت شده 
از محیط زیست استعالم شود؛ چرا؟ به دلیل 
را  مناطق  عالی  شورای  زمان که  آن  در  اینکه 
تصویب کرده، قطعًا ممکن است وزارت صمت 
گفته باشد که در بخش هایی از منطقه حفاظت 
یا  و  است  معدنی  ذخایر  یا  و  ظرفیت  شده 
فعالیت هایی فعاًل در آنجا جاری است و این 
فعالیت مربوط به قبل از اعالم منطقه حفاظت 
شده است. سازمان این فعالیت ها را تا زمان 
تمدید مجوز به رسمیت می شناسد. در این مورد 
هم از سازمان استعالم می شود بنابراین خود 

وزارت صمت هم به این قضیه قائل است.«
او اضافه کرد: »باید دید اگر برای فعالیت معدنی 
که بیشترین ظرفیت تخریب محیط زیست را 
دارد، در یک منطقه حفاظت شده از محیط زیست 
استعالم نکنند از چه کسی باید استعالم کنند؟ 
اتفاقًا در همین حال در گزارش یک خبرگزاری 
آمده است اینکه برای پروانه بهداشتی از دانشگاه 
علوم پزشکی استعالم می کنند یک مانع است، 
اینکه برای فعالیت و استقرار یک واحد صنعتی 
در حوزه آب یا برق از سازمان آب یا برق استعالم 
می شود، مانع است! االن از آن ور بوم می افتیم!«
از نگاه جاللوندی وقتی فضا به سمت جهش 
تولید و مانع زدایی است، تشکل ها فکر می کنند 
که دیگر باید تمام چارچوب های قانونی را کنار 
گذاشت در صورتی که بحث معادن به مستند 
قانون معادن است و از مقرره نیست یا از ضابطه 
نیست و در سطح قانون است. عدم استعالم از 
محیط زیست مغایرت با ماده ۱۱ قانون هوای 
در جلسات  مسائل  این  همه  البته  دارد  پاک 
مطرح می شود و دفاع خود را مطرح می کنیم.
او درباره این موضوع که گفته می شود در این 
های  فعالیت  تولید  مانع زدایی  نام  به  اواخر 
سازمان  از  استعالمی  و  شده  آغاز  معدنی 
حفاظت محیط زیست نگرفتند، نیز به تاکید 
توضیح داد: »در مناطق حفاظت شده تا استعالم 
کاری  هیچ  نگیرد،  صورت  زیست  محیط  از 
سازمان  قانون  اساس  بر  نمی دهند.  انجام  را 
متولی  استان ها  طبیعی  منابع  و  جنگل ها 
بود  این  منظورم  است.  شده  حفاظت  مناطق 
حداقل برای فعالیت معدنی در مناطق حفاظت 
شده از سازمان محیط زیست استعالم شود و 

نباشد.«  هم  حداقل  آن  می گفتند 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
اظهاراتش  پایان  در  جاللوندی  زیست  محیط 
محدوده  می خواهد  معدنی  »فعال  گفت: 
معدنی تعریف کند در حالی که ضمن رعایت 
ضوابط وزارت صمت، از باب بحث منابع طبیعی، 
خاک، زمین، طبیعت و منابع محیط زیست، 
از سازمان جنگل ها و مراتع به تولیت از دولت 
باید استعالم شود.  بدون نظر سازمان جنگل ها 
و مراتع و مشخص کردن محدوده معدن کاری 
انجام نمی شود منتها این کار در مناطق حفاظت 
شده به این صورت است که ما به نمایندگی از 
سازمان های جنگل ها و قائم مقامی دولت کارها 

انجام می دهیم.«  را 

مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی از مذاکره برای اصالح مصوبه اخیر هیات مقررات زدایی خبر داد

مقررات زدایی بی ضابطه، توسعه ناپایدار است
 حمید جاللوندی: فعالیت بدون مجوز صنایع و معادن، بهداشت و سالمت مردم را به خطر می اندازد

مخالفت مجمع 
تشخیص مصلحت 

با تشکیل وزارت انرژی 
و محیط زیست

به  دنبال ارائه طرح تشکیل وزارت آب، انرژی 
نمایندگان  برخی  سوی  از  زیست  محیط  و 
مجلس، رئیس کمیته محیط زیست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: »اگر قرار باشد 
دستگاهی مسئول حفظ محیط زیست باشد 
وزارتخانه ها  به  نسبت  باالتری  موضع  از  باید 
به مسائل ورود کند. رئیس سازمان حفاظت 
است  رئیس جمهوری  معاون  زیست  محیط 
مستقیم  به طور  جمهوری  رییس  به نوعی  و 
از  دارد.  برعهده  را  زیست  محیط  مسئولیت 
این رو تبدیل سازمان حفاظت محیط زیست به 
وزارتخانه نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه 
آسیب  پیش  از  بیش  زیست کشور  محیط 
خواهد دید.«محمد مجابی با بیان اینکه پرسش 
اصلی است اینجاست که آیا پس از تشکیل یا 
ادغام و انحالل برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها، 
به جایگاه مورد نظر و مطلوبی رسیدیم، یا خیر؟ 
هزینه های  ساختارها  »تغییر  ایسنا گفت:  به 
مردم  و  دولت   کشور،  به  را  سنگینی  بسیار 
تحمیل می کند. این درحالی است که ما باید 
هدف گرایانه عمل کنیم و اثرگذار باشیم.«رئیس 
کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در ادامه گفت: »طرحی که درحال  حاضر 
در خصوص تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط 
زیست در مجلس بررسی شده، جدید نیست 
و مشابه آن در مجلس دهم نیز بررسی شده 
بود اما به نتیجه نرسید.«مجابی محیط زیست 
اضافه کرد:  و  دانست  حکومتی  موضوعی  را 
»وزارتخانه ها دستگاه هایی اجرایی هستند اما 
نظارت  و  قانون گذاری  به  باید  ساختاری که 
ساختاری  بپردازد،  زیست  محیط  حوزه  در 
حاکمیتی است نه اجرایی. اگر سازمان حفاظت 
محیط زیست تبدیل به وزارتخانه آب، انرژی 
و محیط زیست شود مانند سایر وزارتخانه ها 
در  می شود.  اجرایی  دستگاهی  به  تبدیل 
این شرایط چگونه می تواند بر اقدامات سایر 
نظارت  زیست  محیط  حوزه  در  وزارتخانه ها 
یا اثرگذاری داشته باشد؟«به گفته او یکی از 
مهمترین منابع آلودگی پاالیشگاه ها و نیروگاه ها 
هستند و در چنین شرایطی وزارت آب، انرژی 
و محیط زیست نمی تواند در موضوع آلودگی 
از  بخشی  به عنوان  پاالیشگاه ها  و  نیروگاه ها 
این شرایط  زیرمجموعه خود دخالت کند. در 
سازمان حفاظت محیط زیست قدرت حاکمیتی 

خود را از دست می دهد.

 کشف ریز پالستیک 
در بزرگ ترین 

کالهک یخی اروپا
در بزرگ ترین کالهک یخی اروپا در یخچال 
طبیعی »واتنایوکول« کشور ایسلند، رد ذرات 
گزارش  است.به  شده  پیدا  ریز پالستیک 
ایسنا، کارشناسان دانشگاه ریکیاویک ایسلند، 
دانشگاه گوتنبرگ سوئد و سازمان هواشناسی 
ایسلند پس از آن  که توانستند با استفاده از 
و ذرات  نوری، مواد  ریزنگاری  و  طیف نگاری 
در  را  گوناگون  اندازه های  در  ریز پالستیک 
شناسایی  طبیعی  یخچال  این  برفی  هسته 
کنند، یافته های خود را در نشریه دانشگاهی 
»ساستین ابیلیتی« منتشر کردند.این نگرانی 
این گستره  ریزپالستیک های  دارد که  وجود 
یخی، الگوی ذوب و جابه جایی یخچال های 
نتیجه  در  و  قرار دهد  تاثیر  را تحت  طبیعی 
به  یخ  ذوب  از  حاصل  ورودی  آب های  بر 
اقیانوس های جهان و افزایش تراز آب دریاها 
اثر  مورد  در  گذشته  در  بگذارد.  اثر  آینده  در 
ریزپالستیک ها بر تشکیل یخچال های طبیعی 
بررسی چندانی نشده است و بیشتر، نقش 
آن ها در آلوده سازی آب ها محور مطالعات بود 
اما اکنون، رد آن ها را در سراسر جهان، از قله 
اورست و کوه های آلپ ایتالیا گرفته تا نقاط 
دورافتاده در سیبری و کوه های آند در اکوادور 
پیدا کرده اند. نروژ  اسوالبارد  مجمع الجزایر  و 
به نظر می رسد یافته های این مطالعه جدید 
بر یافته های محققان دانشگاه ایالتی یوتا و 
دانشگاه کورنل که ماه پیش در مجله مقاالت 
 The Proceedings( فرهنگستان ملی علوم
 of the National Academy of
Sciences( منتشر شد، صحه می گذارد. بر 
اساس یافته های مطالعات پیشین، ذرات ریز 
بشر  مصنوعی ساخت  از محصوالت  حاصل 
و  جابه جا می شوند  قاره ها  بین  باد  وزش  با 
در فاصله ای بسیار دورتر از خاستگاهشان، در 
زیست بوم های طبیعی اختالل ایجاد می کنند.

به گزارش ایندیپندنت، محققان می گویند در 
محیط سرد یخچال طبیعی، ذرات پالستیک 
تا  می توانند  و  می شوند  تجزیه  کند  بسیار 
مدت ها در این محیط بمانند و انباشته شوند 
می شوند  آزاد  یخ ها  درون  از  سرانجام  اما 
افزایش  را  دریاها  و  رودخانه ها  آلودگی  و 
می دهند. بنابراین بسیار مهم است که میزان 
یخچال های  در  ریزپالستیک ها  پراکندگی  و 

سراسر جهان شناسایی و ثبت شود.

مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان 
محیط زیست: وقتی فضا 
به سمت جهش تولید و 

مانع زدایی است، تشکل ها فکر 
می کنند که دیگر باید تمام 
چارچوب های قانونی را کنار 
گذاشت در صورتی که بحث 

معادن به مستند قانون معادن 
است و از مقرره نیست یا از 

ضابطه نیست و در سطح قانون 
است

مصوبه اخیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای عقب راندن محیط زیست از پروژه های صنعت و معدن و 
صنوف همچنان پرسر و صداست. در این مصوبه که از ۱8 فروردین مطرح شده، به مواردی چون نبود نیاز به استعالم از سازمان محیط 
زیست برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک ها و فعالیت معادن در مناطق چهارگانه اشاره دارد. پیش از این معاون محیط زیست 
انسانی در گفت وگو با »پیام ما« حذف مجوز محیط زیست در مناطق چهارگانه را خالف قانون دانسته و گفته بود که مصوبه حذف مجوز 
محیط زیست در شهرک های صنعتی هم با وجود داشتن مصوبه برگشت داده شده است. حاال در واکنشی دیگر مدیرکل دفتر ارزیابی 
زیست  محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مذاکرات صورت گرفته برای اصالح این مصوبه گفته است: »مقررات زدایی 

بی ضابطه به توسعه ناپایدار ختم می شود.«

|  
هر

 م
 |

مدیر حفاظت محیط زیست جاجرم از نصب 
بررسی  برای  تله ای  دوربین  دستگاه   ۱۶
وضعیت زیست یوزپلنگ در پناهگاه حیات 
دوربین های  داد.  خبر  میاندشت  وحش 
جمعیت  برآورد  برای  وسیله ای  تله ای، 
که  است  وحش  حیات  مختلف  گونه های 
حفاظت  برای  می توان  آن  تصاویر  با کمک 
بهتر و مطلوب تر از گونه های مختلف حیات 

کرد. برنامه ریزی  وحش 
ایرنا گفت:  به  دوشنبه  روز  صفرزاده  احمد 
یوزپلنگ ها  ثبت  برای  تله ای  »دوربین های 
در مناطقی که احتمال حضور و مشاهده یوز 

می شود.« گذاشته  است، کار  بیشتر 
او افزود: »پارسال هم چند دستگاه دوربین 
تله ای در میاندشت کار گذاشته شد اما این 
را  ارزشمند  این گونه  از  تصویری  دوربین ها 
اواخر  در  دوربین ها  پارسال  نکردند.  ثبت 
مردادماه کار گذاشته شد که زمان نامناسبی  

برای ثبت بود و زمان از دست رفت.«
صفرزاده در بخش دیگر سخنان خود درباره 
جاجرم  میاندشت  در  یوزپلنگ  تهدیدهای 
عنوان کرد: »حضور چوپانان و سگ گله سبب 
ناامن شدن زیستگاه یوزپلنگ شده است.«

داریم  تالش  زمینه  این  »در  اضافه کرد:  او 
با خرید حقوق عرفی دامداران، جمعیت دام 
در این منطقه کاهش یابد و قلمرو بیشتری 

از زیستگاه ها یوزپلنگ ها آزاد شود. پیش از 
این، ۱۵ هزار راس دام در منطقه میاندشت 
دارای حقوق عرفی چرا بود اما تاکنون برای 
ارتقای امنیت یوزپلنگ ها،  حقوق عرفی چهار 

هزار راس خریداری شده است.«
عنوان  زیست جاجرم  مدیر حفاظت محیط 
کرد: »پارسال حدود ۱۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای خرید حقوق عرفی دامداران هزینه شد 
تا فشار دام در مراتع کاهش یابد و بر این 
اساس هشت هزار هکتار از قلمرو این گونه 
وحشی آزادسازی شده است. اکنون کمتر از 
۱۱ هزار راس دام در این منطقه حق چرا دارند 

که باید به مرور خریداری شود.«
بر اساس این گزارش، وجه تمایز و برجسته 

مناطق  سایر  به  نسبت  میاندشت  منطقه 
به  آهوان  جمعیت  بودن  باال  کشور،  یوز خیز 
عنوان طعمه یوزپلنگ است، مسئوالن اعالم 
منطقه  این  در  آهوان  جمعیت  اند که  کرده 

است.  مناسب 
جاجرم  میاندشت  حفاظت شده  منطقه 
امن ترین  از  هکتار  هزار   ۸۵ گستره  با 
سال  در  است که  ایرانی  یوز  زیستگاه های 
۱۳۵۲ زیر حفاظت قرار گرفته است. پناهگاه 
شهرستان  در  میاندشت  وحش  حیات 
جاجرم یکی از قدیمی ترین مناطق چهارگانه 
از  یکی  دارای  که  می رود  شمار  به  کشور 
غنی ترین و متراکم ترین گونه های جانوری 
است. کشور  استپی  زیستگاه های  بین  در 

برای بررسی وضعیت یوزپلنگ ها

۱6 دوربین تله ای در میاندشت نصب می شود

محیط زیست

پساب های این شرکت در 
گذشته نیز باعث آلودگی های 
محیط زیستی شده بود اما 

به این گستردگی نبود و 
کارشناسان محیط زیست 

استان ایالم به کرات 
برای بستن این خروجی 

پساب به مسئوالن شرکت 
پتروشیمی تذکر داده بودند

به علت مرگ هزاران ماهی در رودخانه چوار
پتروشیمی ایالم به مراجع قضایی معرفی شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم به علت 
آلودگی گسترده زیست محیطی این شرکت 
به  چوار  رودخانه  در  ماهی  هزاران  مرگ  و 

مراجع قضایی فراخوانده شد.
با  ایالم  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
پساب  »رهاسازی  گفت:  خبر  این  اعالم 
به  شرکت  این  غربی  خروجی  آلوده 
رودخانه پایین دست آن واقع در شهرستان 
مرگ  و  اتالف  باعث  چوار  تاسیس  تازه 
دیگر ساکن  آبزیان  و  ماهی  هزاران قطعه 
پساب  است.  شده  آبی  زیستگاه  این  در 
خروجی پتروشیمی مورد آنالیز قرار گرفت 
و مشخص شد این ضربه زیست  محیطی 
به دلیل آلودگی پساب مجتمع پتروشیمی 
قطعه  هزار  از چندین  بیش  و  ایالم، شده 
شده اند  تلف  آبزیان  سایر  و  ماهیان  انواع 
که بالفاصله محیط زیست ورود پیدا کرد 
و پرونده قضایی برای شرکت پتروشیمی 
ایالم معرفی  به مراجع قضایی  و  تشکیل 
شد.« غالمرضا ابدالی به ایرنا توضیح داد: 
این  انجام گرفته پساب  برآوردهای  »طبق 
شرکت ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به 
محیط زیست خسارت و ضرر و زیان وارد 
کرده اند. پساب های این شرکت در گذشته 
نیز باعث آلودگی های محیط زیستی شده 
بود اما به این گستردگی نبود و کارشناسان 
برای  به کرات  ایالم  استان  زیست  محیط 

مسئوالن  به  پساب  خروجی  این  بستن 
بودند.«  داده  تذکر  پتروشیمی  شرکت 
زیست  محیط  »حفاظت  کرد:  اضافه  او 
با  اغماض  بدون  قضایی  ضابط  عنوان  به 
مخربان محیط زیست برخورد و آنها را به 
این مورد  قانونی معرفی می کند و  مراجع 
دارد.  تصدیق  نیز  پتروشیمی  در خصوص 
حفاظت  کارشناسان  مکرر  پیگیری های  با 
فلر شرکت  استان، مشکل  زیست  محیط 
پتروشیمی ایالم که دارای آلودگی بود، مرتفع 
و از تداوم آلودگی های زیستی فلر جلوگیری 
شد.« ابدالی به ایسنا هم توضیح داد: »در 
حفاظت از محیط زیست و حیات وحش 
استان با کسی تعارف نداریم و با کوچکترین 
می شود.   برخورد  صید  و  شکار  تخلفات 
موضوع آلودگی پتروشیمی در ماه های اخیر 
اداره کل  این  پایش  کار  دستور  در  همواره 
قرار داشته و موضوع تا رفع کامل مشکالت 
خواهد  پیگیری  مجتمع  خروجی  پساب 
شد.«در هفته گذشته نیز صدها ماهی در 
در شهرستان  لومار  رودبار-  عرب  محدوده 
سیروان تلف شدند. فرماندار سیروان گفته 
بود که احتماال مرگ ماهی ها به خاطر وجود 
قایق هایی است که در مسیر رودخانه بوده و 
به خاطر استفاده از موتور برق در شب یک 
سری از ماهی های تلف شده را حمل نکرده 

و رها کرده اند. 

| سمت |

| نویسنده |
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میزان تخریبی که در سال ۹۶ صورت گرفت 
یک متر مربع و از بدنه دیواره برج دیده بانی 
زمین  از سطح  متری   ۵ ارتفاع  در  و  قلعه 
بود. پیش از این تخریب قرار بود ۳ میلیارد 
داده  اختصاص  بنا  این  برای مرمت  تومان 
شود و درنهایت هم مرداد ماه پارسال خبر 
آن  آمد.  هرمز  پرتغالی های  قلعه  مرمت 
را  خودش  خاص  جنجال های  هم  مرمت 
داشت و نگرانی فعاالن میراث از این بابت 
اثر  این  می گفتند  فعاالن  بود.  زیاد  بسیار 
بدون  و  بنا  بافت  گرفته شدن  نظر  در  بدون 
استفاده از مصالح هماهنگ با اثر اصلی با 
آجرهای  با  ناهماهنگ  و  سفید  سنگ های 
بنا و در حال بازسازی است. با  قرمز رنگ 
هرمزگان  میراث فرهنگی  معاون  همه  این 
مرمت  این  نگرانی ها می گفت  به  پاسخ  در 
رفته  به کار  مصالح  همه  و  بوده  اضطراری 
وجود  اصلی  بنای  در  است که  همان هایی 
دارد. اما حتی مدیرکل دفتر حفظ و احیای 
هم  تاریخی  محوطه های  و  بافت ها  بناها، 

بود. نکرده  تایید  را  مرمتی  اقدامات  این 

دیواری که پرتغالی ها 
مرمت کرده بودند

کل  اداره  معاون  نوروزی،  عباس  حاال 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
می گوید  »پیام ما«  به  هرمزگان  استان 

و  می گرفت  انجام  باید  بنا  این  مرمت 
وسعت بنا سبب شده که این بخش از قلعه 
نادیده گرفته شود. او توضیح می دهد: »بنا 
قبل  سال های  از  و  دارد  بسیاری  مشکالت 
نگرفته.  انجام  آن  در  مرمتی  هیچ  تاکنون 
قرار  نزدیکی اش  در  که  دریا  موج های 
هرچه  برای  هستند  عاملی  هم  گرفته اند 
بیشتر شدن آسیب ها به قلعه.« او می گوید 
دیواری که فروریخته یک الیه از دیوار اصلی 
بوده که سالیان قبل توسط خود پرتغالی ها 
دیوار  و  ریخته  الیه  آن  حاال  و  مرمت شده 
دیگر  »بخش های  دارد.  وجود  هنوز  اصلی 
ما  که  داشت  مرمت  به  نیاز  آنچنان  قلعه 
نتوانیم به فکر این بخش باشیم. از طرفی 
ما برای بازسازی نیاز داشتیم این دیوار فرو 
به  است.«  افتاده  اتفاق  این  حاال  و  بریزد 
 ۱۱ قلعه  این  مرمت  دوم  فاز  نوروزی  گفته 
هزار متر مربعی در دست کار است اما کار به 
درصد   ۳۰ در حدود  و  می رود  پیش  کندی 
پیشرفت در این فاز انجام گرفته است. »اگر 
را  قلعه  بخواهیم  فعلی  وضعیت  همین  با 
احیا کنیم دست کم ۲۰۰ میلیارد تومان پول 
نیاز داریم و بخش هایی از قلعه وجود دارد 
روی  اگر  و  است  اورژانسی  شرایطش  که 
آنها کار نمی شد شاهد تخریب گسترده تری 
میراث فرهنگی  معاون  گفته  به  بودیم.« 

هرمزگان باید برای موج های دریا و ویرانی 
که ایجاد می کند هم فکری کرد. اما میزان 
هزینه ای که برای زه کشی و موج شکن باید 
که  مخصوصی  متخصصان  و  بگیرد  انجام 
این کار نیاز دارد مانع انجام کار شده است.

زمین فوتبال هنوز پابرجاست
قلعه پرتغالی ها اسفند ماه سال گذشته 

طور  به  که  زمانی  بود.  شده  خبرساز  هم 
آالچیق هایی  و  فوتبال  زمین  یک  ناگهانی 
گفته  زمان  آن  شدند.  سبز  حریمش  در 
و حتی  برپا شده  فوتبال شبانه  زمین  شد 
بی خبر  آن  از  هم  میراث فرهنگی  مسئوالن 
»میراث خبر«  به  زمان  همان  آنها  بوده اند. 
با  ما  مکاتبات  و  تذکرها  وجود  »با  گفتند: 
هرمز  جوانان  ورزش  سازمان  و  متولیان 
ما  نامه های  و  صحبت ها  به  آن ها   .  .  . و 
فوتبال  زمین  این  شبانه  و  نکردند  توجهی 
راه اندازی و ما را شوکه کردند. به شکایت ما 
نگرفته  صورت  توجهی  مسئول  نهادهای  از 
فوتبال  زمین  و  نیامده  عمل  به  اقدامی  و 
بتوانیم  امیدواریم که  است.  دایر  همچنان 
از  را  آن  جمع آوری  حکم  سریع تر  چه  هر 

کنیم.« دریافت  قضایی  مقامات 
هرمز  بومی  اهالی  بعضی  همین حال  در 
میراث فرهنگی  مدیران  که  می گویند 
اگر  بودند.  اتفاق  این  جریان  در  هرمزگان 
چه مجوزی را صادر نکردند اما چطور ممکن 
فوتبال  زمین  این  ساخت  حین  در  است 
میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  آالچیق ها  و 
نداده باشد؟  انجام  اقدامی برای جلوگیری 
یک  واقعا  آیا  که  است  این  آن ها  سوال 
مسئوالن  است؟  افتاده  اتفاق  این  شبه 
»نهاد  می کنند:  عنوان  اما  میراث فرهنگی 
چنین  برپایی  به  اقدام  که  گروه هایی  یا 
ثبت  بنا  این  می دانستند  زمینی کرده  اند، 
در  ساخت وسازی  گونه  هر  و  بوده  ملی 

است.« ممنوع  آن  حریم  و  عرصه 
حاال نوروزی به زمین فوتبال نزدیک قلعه 
هم اشاره می کند و می گوید: »این زمین 
و  هست  همچنان  بسیار  مکاتبات  از  بعد 
که  هربار  و  می آیند  آنجا  به  بازی  برای 
گفته ایم حضورشان خطرناک است توجه 
و  فنی  نظر  از  وضعیت  این  نکرده اند. 
نادرست  بنا  این  برای  هم  زیبایی شناسی 
به گفته  میراث فرهنگی  مکاتبات  است.« 
حالی  در  این  و  بوده  بی نتیجه  نوروزی 
در  قانونی،  ضوابط  اساس  بر  که  است 
دست  این  از  اتفاقاتی  نباید  قلعه  حریم 
هرمزگان  میراث فرهنگی  معاون  بیفتد. 
میان  به  را  مردم  پای  »آنها  می گوید: 
خاصی  سازمان  از  نتوانیم  تا  کشیده اند 
شکایت کنیم. می گویند مردم مطالبه شان 
باشند  داشته  فوتبال  زمین  است که  این 
آثار  ارزش  مردم  است که  این  ماجرا  اما 
نباید  و  می دانند  را  باستانی  و  تاریخی 
از  شوند.«  ویران  شکل  این  به  آثار  این 
حضور  که  می کند  تاکید  او  دیگر  سوی 
محوطه ای  برای  هم  سنگین  ماشین های 

و  باشد  خطرآفرین  می تواند  چنینی  این 
جلوی  که  دارند  دست  در  سناریویی  آنها 

بگیرند. را  قلعه  پشت  تا  ماشین  ورود 

زمین فوتبال به موانع ثبت جهانی 
اضافه شد

ثبت  همچنان  ماجراها  این  حال  این  با 
مواجه  مشکل  با  را  قلعه  این  جهانی 
پرونده   ۸۵ سال  از  که  قلعه ای  می کند؛ 
حتی  و  بود  شده  آماده  جهانی اش  ثبت 
دولت پرتغال پیشنهاد بازسازی کامل قلعه 
ورود  سال  پانصدمین  مناسبت  به  را  هرمز 
پرتغالی ها به خلیج فارس، به دولت ایران 
داده است. اما نه آن ثبت به سرانجام رسید، 
نه آن مرمت. نخستین بار سه سال پیش 
بود که اشکان مختاری، مدیر کل وقت اداره 
تهیه  از  هرمزگان،  استان  میراث فرهنگی 
پرونده ثبت جهانی جزیره هرمز در فهرست 
مانا  به  او  داد.  یونسکو خبر  میراث طبیعی 
شاخصه های  وجود  به  توجه  با  که  گفت 
ثبت  هرمز،  جزیره  در  فرد  به  منحصر 
جهانی این جزیره به عنوان میراث طبیعی 
است.  گرفته  قرار  کار  دستور  در  کشورمان 
جزیره  طبیعی  میراث  ثبت  پرونده  »تهیه 
سال  سه  گذشت  از  پس  اکنون  هم  هرمز 
فعالیت کارشناسان مربوطه در این خصوص 
تهیه شده است. به زودی این پرونده جهت 
حفظ  و  آثار  ثبت  اداره کل  به  نهایی  تایید 
سازمان  طبیعی  و  معنوی  میراث  احیا  و 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
ارسال می شود. انتظار می رود پس از اتمام 
آثار  ثبت  دفتر  سوی  از  بررسی کارشناسی 
طبیعی  و  معنوی  میراث  احیا  و  حفظ  و 
امسال شاهد ثبت  سازمان میراث فرهنگی، 
میراث طبیعی جزیره هرمز در فهرست آثار 
ملی کشور باشیم.« حاال نوروزی می گوید با 
مرمت  برای  قلعه  این  وضعیت سختی که 
این  حضور  سویی  از  و  روبروست  آن  با 
در  ثبت  برای  امیدواری ها  فوتبال  زمین 
در حالی  یونسکو همچنان خاک می خورد. 
قلعه،  دیوارهای  از  یکی  فروریختن  با  که 
نگرانی دوست دارن و فعاالن میراث فرهنگی 
بیشتر  تاریخی  اثر  این  سرنوشت  درباره 
شده است، معاون میراث فرهنگی هرمزگان 
»نمی توان  می گوید  و  نیست  امیدوار  هم 
زودی  این  به  را  قلعه  وضعیتی  چنین  با 
برای  کافی  »اعتبار  اینکه  داد«، مگر  نجات 
هم  زمان  آن  البته  برسد« که  قلعه  ترمیم 
»نمی توان زمان دقیقی برای ترمیم متصور 
نیازمند  امر  این  است  معتقد  او  شد«. 
برنامه ریزی طوالنی است و در این شرایط 

بود. امیدوار  نمی توان 

۲۰ متر از دیوار جنوب شرقی قلعه پرتغالی ها در جزیره هرمز فروریخت

قلعه بی پناه هرمز
معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان: برای مرمت قلعه دست کم ۲۰۰ میلیارد تومان پول نیاز داریم
زمین فوتبال نزدیک قلعه بعد از مکاتبات بسیار همچنان پابرجاست و به هشدار ما توجه نکرده اند

مشاهده آثار 
سرقت و سوختگی 
در باغ و خانه قوامی

عمارت  چوبی  محافظ های  و  در  از  تعدادی 
آثار  و  رفته  سرقت  به  نیشابور  قوامی 
مشهود  باغ  بیرونی  محوطه  در  سوختگی 
است. باغ و عمارت محل رفت و آمد معتادان 
و کارتن خواب ها تبدیل شده و درختان آن در 

است. خشکیدن  حال 
این  این روزها خبر ثبت  داده  ایرنا گزارش 
بنا در حالی منتشر شده که شنیده ها حاکی 
از توافق شهرداری و مالکان برای تملک باغ 
توافق  این  ترتیب  بدین  و  است  عمارت  و 
تقریبا بی اثر شده و آینده این باغ و عمارت 
تاریخی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
»چهار  رابطه گفت:  این  در  نیشابور  شهردار 
سال قبل شهرداری با مالکان این باغ توافق 
کرده بود که با دادن امتیازاتی عمارت و ۷۰ 
بگیرد.  قرار  شهرداری  تملک   در  باغ  درصد 
کلیات این موضوع در کمیسیون ماده پنج 
به  منوط  آن   تصویب  و  رسید  تایید  به  هم 
تایید کمیته فنی میراث فرهنگی شد. تاکنون 
بیش از ۲ سال است که میراث فرهنگی این  
موضوع را معطل نگه داشته و در حال حاضر 
نیز بدون نظر مدیریت شهری به صورت یک 
طرفه نسبت به ثبت باغ قوامی به عنوان اثر 

ملی اقدام کرده است.«
علی نجفی ثبت این اثر را »فرصت سوزی« 
باغ  وضعیت  این  »با  داد:  ادامه  و  خوانده 
زیرا  می شود  تبدیل  خرابه  یک  به  قوامی 
حفظ  برای  اعتباری  نه  میراث فرهنگی 
دارد که  را  آن  توان  نه  و  دارد  آن  احیای  و 

حفظ کند.« را  بزرگ  باغ  آن  بخواهد 
او با بیان اینکه شهرداری توان مالی تملک 
این باغ را ندارد، گفت: »نظر ما این بود با 
توجه به زیبایی عمارت قوامی این محل را 
هنر  دانشکده  یا  هنرمندان  خانه  عنوان  به 
حفظ و استفاده کنیم اما با این وضعیت این 
باغ به یک خرابه تبدیل شده و به سرنوشت 
منزل  و  امین التجار  عمارت  وکیلی،  خانه 

می شود.« دچار  مشکاتیان  استاد 
به دوره پهلوی  باغ و عمارت قوامی متعلق 
دوم و خانه رضا قوامی ملقب به مویدالدین 
نماینده  قوام االسالم،  عبدالحسین  فرزند  و 
مجلس  دوره  دومین  در  نیشابور  مردم 

است. ملی  شورای 

بعد از 4۰ سال برداشت 
از معادن عنوان شد

پیشنهاد تشکیل 
گروه حفاظت 

از کوه بی بی شهربانو

به  گسترده  اعتراض های  از  پس 
کوه  از  خاک  برداشت  و  معادن  فعالیت 
رئیس  ری،  شهرستان  در  بی بی شهربانو 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره 
یک  تشکیل  پیشنهاد  ری،  صنایع دستی 
داده  را  کوه  این  از  حفاظت  برای  گروه 

. ست ا
فعالیت  پیشینه  ایسنا،  گزارش  به 
کوه  عرصه  در  معادن  و  سیمان  کارخانه 
سال   ۴۰ از  بیش  به  »بی بی شهربانو« 
آن  تخریب  عامل  مهم ترین  که  می رسد 
است. در سال های اخیر، تخلیه نخاله های 
به مجموعه معضالت  و شهری  ساختمانی 
از  پس  حاال  است.  شده  اضافه  کوه  این 
این  به  گسترده  اعتراض های  و  اخطارها 
تصمیم گیری  برای  تقی پور  نوروز  وضعیت، 
کوه  از  حفاظت  نحوه  خصوص  در 
متشکل  کارگروهی  تشکیل  بی بی شهربانو، 
از فرماندار، شهردار منطقه ۲۰، اداره صمت، 
نماینده شورای شهر تهران، محیط زیست، 
استادان دانشگاه و سمن ها را پیشنهاد داده 
است. او اضافه کرد: »به دلیل قرار داشتن 
آثار تاریخی و ثبت ملی مهم نظیر استودان، 
برج  نقاره خانه، مقبره بی بی شهربانو و گنبد 
دارای  بی بی شهربانو  کوه   از  صیانت  اینانج، 
در  تصمیم گیری  و  است  فراوان  اهمیت 
نیازمند  این کوه  از  نحوه حفاظت  خصوص 
یک همکاری و همدلی بین تمام نهادهای 
اداره  رئیس  است.«  شهرستان  در  اجرایی 
صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری 
که  کرد  مطرح  هم  را  پیشنهاد  این  ری 
کوه  گردشگری،  مسیر  یک  تعریف  با 
شود. تبدیل  تهران  ری  بام  به  بی بی شهربانو 

معاون میراث  فرهنگی هرمزگان: 
درباره زمین فوتبال در حریم 
قلعه، پای مردم را به میان 
کشیده اند تا نتوانیم از سازمان 
خاصی شکایت کنیم. می گویند 
مردم مطالبه شان این است 
که زمین فوتبال داشته باشند 
اما ماجرا این است که مردم 
ارزش آثار تاریخی و باستانی را 
می دانند و نباید این آثار به این 
شکل ویران شوند

قلعه پرتغالی های هرمز دیوار جنوب شرقی اش را از دست داد. روز گذشته حدود ۲۰ متر از این دیوار فروریخت و حاال مهم ترین قلعه 
باقی مانده از روزگار تسلط پرتغالی ها بر سواحل و جزایر خلیج فارس ویران تر از قبل شده است. این قلعه با قدمتی بیش از 5۰۰سال 
به جامانده از دورٔه حضور پرتغالی ها در خلیج فارس پیش از این هم با مشکل مرمت روبه رو بود و سال 96 هم بخشی از دیوار جنوبی اش 
ریزش کرده بود. حاال میراث فرهنگی می گوید دلیل فروریختن دیوار فرسودگی بوده و آوار اکنون جمع آوری شده است. دو ماه پیش هم 
به طور ناگهانی زمین فوتبال و آالچیق هایی در حریم این اثر ثبت شده در آثار ملی علم شده بود و حاال با ریزش دیوار، قلعه پرتغالی ها 

از همیشه آسیب پذیرتر شده است.
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| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

میراث فرهنگی حتی موفق به 
نصب یک داربست برای رفع 
خطر نشد. مالکان با اصل کار 
مخالف بودند و تخریب بنای 
حاج باشی با رای قطعی دیوان 
مبنی بر خروج خانه از فهرست 
آثار ملی، انجام گرفت

محوطه

بدون اطالع میراث فرهنگی و از سوی شهرداری اراک

خانه تاریخی »حاج باشی« شبانه تخریب شد
اراک  »حاج باشی«  تاریخی  خانه  |پیام ما| 
که پیش از این با رای دیوان عدالت اداری 
از فهرست آثار ملی ثبتی کشور خارج شده 
بنا  این  مالکان  شد.  تخریب  شبانه  بود، 
ویران  را  خانه  این  ایوان  هم   ۹۶ سال  در 
این کار  بود  شهرداری گفته  و  بودند  کرده 
انجام شده.  از خطر ریزش  برای جلوگیری 
این خانه بار دیگر در فروردین ۹۸ خبرساز 
شد و با وجود تخریب بخش دیگری از آن، 
 ۱۹ شامگاه  تا  ماند  پا  سر  هم  باز  عمارت 
این  به  رسیدند.  سر  لودرها  که  اردیبهشت 
ترتیب یکی از آثار هویتی اراک، از این شهر 

شد. کم 
به  مربوط  حاج باشی  احمدقلی خان  خانه 
اول  پهلوی  دوره  اوایل  و  قاجار  دوره  اواخر 
مربوط  پهلوی  دوره  در  اراک  توسعه  به  و 
انتهای  در  که  بنا  این  معماری  در  بود. 
خیابان جنت بود، تناسبات هندسی طالیی 
متقارن  بنایی  بود؛  مشهود  ویژه   تزئینات  و 
که حتی سیستم آب رسانی از قنات شهر را 

داشت.  هم 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
به  اشاره  با  مرکزی  استان  صنایع دستی 
میراث فرهنگی  اطالع  بدون  اینکه شهرداری 
است،  کرده  تخریب  را  تاریخی  بنای  این 

در   ۱۳۹۶ سال  تاریخی  ملک  »این  گفت: 
اما  رسید،  ثبت  به  ملی کشور  آثار  فهرست 
مالکان  نکردن  همراهی  دلیل  به  متاسفانه 
برای حفاظت و احیای بنا و تمایل آنان به 
خروج این اثر از  فهرست آثار ملی، موضوع 
خروج از ثبت در دیوان عدالت اداری مطرح 

شد.«
مصطفی مرزبان ادامه داد: »میراث فرهنگی 
اخیر  در سال  نوبت  در چند  استان مرکزی 
بنا نسبت به اعزام عوامل فنی  برای مرمت 
مالکان  اما  کرده  اقدام  کارگاه  تجهیز  و 
همکاری الزم را نداشتند و هر روز بر وسعت 
تخریب این بنا افزوده شد. این اثر تاریخی 
تا ۸۰ درصد دچار تخریب شده بود و مالکان 
هم برای حفظ بنا با میراث فرهنگی همکاری 
دیوان  در  پرونده  پیگیری  با  و  نداشتند 
عدالت اداری، در نهایت در خردادماه ۱۳۹۹ 
رای قطعی خروج خانه از فهرست آثار ملی 
طول  در  استان  میراث فرهنگی  شد.  صادر 
برای  را  خود  مقاومت  تمام  اخیر  ماه های 
حفظ این خانه انجام داد، اما در نهایت شب 
گذشته عملیات تخریب آغاز شد و با وجود 
در  اداره کل  حفاظت  یگان  نیروهای  اعزام 
محل، ممانعت های اداره کل میراث فرهنگی 
تخریب  و  نبود  اثربخش  بنا  تخریب  از 

انجام گرفت.« اراک  شهرداری  توسط 
علیرضا ایزدی، مدیرکل وقت میراث فرهنگی 
ماه  فروردین  یازدهم  در  مرکزی  استان 
۱۳۹۸ که بنا برای بار دوم تخریب شده بود، 
به ایسنا گفته بود: »شهر اراک شاید ۱۰ تا ۲۰ 
خانه قدیمی و تاریخی داشته باشد که این 
روش و سبک کاری از سوی مدیریت شهری 
بناها درست نیست. ملک  در خصوص این 
حاج باشی به لحاظ تاریخی، هویتی و ملی 
است،  ارزشمند  بسیار  میراث فرهنگی  برای 
اما این ملک متعلق به ورثه است که برای 
اعالم  را  تومان  میلیارد   ۱۳ رقم  آن  فروش 
کرده اند و قطعا میراث فرهنگی امکان تملک 
این  اگر  هرچند حتی  ندارد،  را  آن  و خرید 
ملک تخریب هم بشود به لحاظ ثبتی بودن 
اما  می شود،  حفظ  موقعیتش  و  نقشه  آن، 
ارزشمندی  و  تاریخی  بناهای  چنین  حفظ 
در  و  شود  تبدیل  عمومی  مطالبه  به  باید 
فضای به دور از تنش از آن حراست شود. 
و  است  ثبتی  ملک  یک  حاج باشی  خانه 
برای  اراک  شهرداری  که  می رفت  انتظار 
از خطرهای احتمالی  حفظ جان شهروندان 
روشی  بنا  تخریب  و  از سقوط  جلوگیری  و 

بکار می گرفت.« را  دیگر 
تخریب به دلیل حفظ جان شهروندان

حاال اینطور که مرزبان گفته در این تخریب 
هم مسئله راضی نبودن ماکان به ثبت ملی، 
است:  ایسنا گفته  به  او  است.  بوده  مطرح 
بدون  بنا  بودند که  مدعی  ورثه  و  »مالکان 
در  و  است  شده  ملی  ثبت  آنها  رضایت 
طول این سال ها پیگیر خروج این خانه از 
مدیرکل  به گفته  بودند.«  ملی  آثار  فهرست 
ابتدای  از  مرکزی،  استان  میراث فرهنگی 
مبنی  اداری  عدالت  دیوان  رای   ۱۳۹۹ سال 
آثار ملی صادر شد  از فهرست  بنا  بر خروج 
و در خردادماه ۱۳۹۹ نیز رای قطعی خروج 
میراث فرهنگی  اداره کل  شد،  ابالغ  و  صادر 
و  تملک  جهت  الزم  اعتبار  آن که  وجود  با 
مرمت بنا را نداشت، از ابتدای سال گذشته 
تا کنون تمام مقاومت و تالش خود را برای 
دستور  نهایت  در  اما  خانه کرد،  این  حفظ 

این  موقعیت  مرزبان  شد.  صادر  تخریب 
ملک را »بسیار خاص« خوانده و گفته: »به 
برای  محلی  به  گذشته  تخریب های  دلیل 
وضعیت  و  بود  تبدیل شده  معتادان  تجمع 
و  عابران  برای  خطراتی  بنا  استحکام 
شهروندان داشت. با توجه به تمامی جهات 
و رای دیوان، معاون دادستان مکاتبه کرد و 
برای حفظ و تامین جانی شهروندان دستور 

شد.« داده  شهرداری  به  تخریب 
ساعت  حوالی  میراث فرهنگی  او  گفته  به 
است.  شده  مطلع  تخریب  از  یکشنبه   ۲۳
یک  نصب  به  موفق  حتی  »میراث فرهنگی 
داربست برای رفع خطر نشد چرا که مالکان 
با اصل کار مخالف بودند و تخریب بنا با رای 
قطعی دیوان مبنی بر خروج خانه از فهرست 

انجام گرفت.« ملی،  آثار 



پیامک شما را دربـاره 
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مامور منابع طبیعی اردبیل بر اثر ضرب و شتم روستاییان راهی بیمارستان شد

 ضرب وشتم بر سر علوفه
کمبود علوفه موجب تعارض میان بهره برداران مراتع شده است

حدود ۶۶ درصد از مراتع 
كشور در وضعیت فقیر است 

بهره برداری های غیر اصولی 
باعث تشدید تخریب  مراتع 

و بروز مسائل و مشكالت 
بیشتری در حفظ منابع پایه 
و تسریع رخداد بیابانی زایی 

می شود

سال گذشته حدود ۹۲ درصد 
برق مورد نیاز کشور توسط 

نیروگاه های حرارتی تامین 
شده و میزان تولید این 

واحدها نسبت به سال گذشته 
بیش از ۹ درصد افزایش یافته 

است

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

ظرفیت مراتع از ۳۸ میلیون 
واحد دامی در مدت ۷ ماه به 

۲۳ میلیون واحد دامی کاهش 
پیدا کرده است اما ۷۹ میلیون 

واحد دامی به مراتع کشور 
وابسته هستند که این موضوع 
برای مراتع و آب و خاک کشور 

بسیار خطرناک است 

|  
هر

 م
 |

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد:

یارانه 75 درصدی برای 
گازسوزکردن مسافربرها

پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
تبدیل  طرح  ایران گفت:  نفتی  فرآورده های 
خودروهای مسافربر شخصی که با دوگانه سوز 
سال  اسفند  از  اینترنتی  تاکسی های  کردن 
۱۳۹۹ آغاز شده بود، اکنون برای خودروهای 
آژانس با اعطای یارانه دولتی به میزان ۷۵ 

می شود. اجرا  مورد نیاز  هزینه  از  درصد 

با  در گفت وگو   ده چشمه«  قاسمی  »حمید 
ایرنا، گفت: تاکنون بیش از ۳۵ هزار خودرو 
شخصی اعالمی از سوی وزارت کشور در این 
طرح ثبت نام کرده اند. این کار در ادامه طرح 
تبدیل  برای  اقتصاد  شورای  مصوبه  و  ملی 
خودروهای عمومی به دوگانه سوز )بنزین – 
سی. ان. جی( اجرا می شود. البته در بخش 
دارای  شخصی  مسافربر  خودروهای  تبدیل 

است. محدودی  ظرفیت 
پخش  ملی  شرکت  عامل  مدیر  معاون 
اولویت  اینکه  به  اشاره  با  نفتی  فرآورده های 
پر  شخصی  مسافربر  های  ماشین  برای 
ماشین ها  این  لیست  افزود:  است،  مصرف 
اعالم  نفت  وزارت  به  وزارت کشور  جانب  از 
شده و ماشین های اعالم شده می توانند از 
یارانه دولتی این طرح که حدود ۷۵ درصد از 
هزینه های تبدیل است،  استفاده کنند. او 
گفت: برای ماشین های شامل طرح، پیامک 
واجد شرایط بودن استفاده از این طرح ارسال 
می شود و مالکان این ماشین ها می توانند تنها 
با مراجعه به سایت gcr.niopdc.ir اقدام به 
ثبت نام و نویت گیری در کارگاه های تبدیل 
کنند. معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه از خرداد 
ماه سال ۹۹ و  ابتدای طرح تاکنون بیش از 
۳۰۰ هزار خودروی عمومی در این سایت ثبت 
نام کرده اند که حدود ۱۳۵  هزار ماشین واجد 
بوده اند،  طرح  تسهیالت  از  استفاده  شرایط 
افزود: مالکان خودروها هرچه سریع تر برای 
ثبت نام در این سایت به آن مراجعه کرده 
و نوبت خود را دریافت کنند.قاسمی با تاکید 
بر آمادگی ۲۸۰ کارگاه  مجاز، گفت: این امکان 
وجود دارد تا در صورت نیاز تعداد این کارگاه ها 
نیز افزایش پیدا کند اما ظرفیت کافی برای 
تبدیل ماشین های ثبت نامی در حاضر در 
مدیر عامل شرکت  معاون  دارد.  وجود  کشور 
انتظار  زمان  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
ماه  یک  تا  هفته  دو  حدود  را  تبدیل  برای 
برای خودروهای مسافربر شخصی اعالم کرد. 
قاسمی افزود: تاکسی های اینترنتی، آژانس 
ها و  مسافربرهای بین شهری و روستایی از 
طریق فهرستی که وزارت کشور به وزارت نفت 
ارائه کرده، تبدیل خواهند شد و احتمال دارد 
در آینده برای سایر مسافربرهای شخصی نیز 
بر اساس اولویت پر مصرف بودن فراهم شود. 
او همچنین با تأکید بر آمادگی زیرساخت ها 
و  اطالعات  دریافت  برای  سامانه  این  در 
سرعت گرفتن کار ثبت نام، گفت: پیمانکاران 
طرح نیز هم زمان به اطالعات پنل این سامانه 
کارگاه ها  برای  می توانند  و  دارند  دسترسی 
برنامه ریزی  مالی  مباحث  و  کاال  تامین  و 
کنند. قاسمی تاکید کرد: هم اکنون به طور 
مترمکعب گاز  میلیون   ۲۳ روزانه  میانگین 
سی ان جی در کشور توزیع می شود که با توجه 
به زیرساخت های موجود امکان افزایش این 
رقم تا روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب نیز وجود 
اقتصاد، طرح  دارد.بر اساس مصوبه شورای 
رایگان گازسوز کردن یک میلیون و ۴۶۰ هزار 
وانت  و  تاکسی  ون،  شامل  عمومی  خودرو 
بار از اواخر سال ۹۸ آغاز شد و تا کنون ۱۰۰ 
هزار خودرو دوگانه شده اند. اکنون نیز طرح 
گاز سوز کردن خودروهای مسافربر آژانس و 
اینترنتی در حال اجرا است. منابع مورد نیاز 
برای اجرای این طرح از محل صرفه جویی 
در مصرف سوخت مایع و جایگزینی آن با گاز 

می شود. تامین 

 ۷۷( مگاوات  هزار   ۷۰ از  بیش  اکنون 
نیروگاه های  تعمیرات  برنامه  از  درصد( 
پیک  پایدار  برق  تامین  برای  کشور 
تابستان امسال انجام شده است و آنطور 
برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل  که 
حرارتی اعالم کرده تا نیمه خردادماه، ۶۹ 
نیروگاه های حرارتی  هزار مگاوات ظرفیت 
تابستان  پیک  مورد نیاز  برق  تامین  برای 

می شود. آماده  امسال 
حدود  گذشته  سال  ایسنا،  گزارش  به 
توسط  کشور  مورد نیاز  برق  درصد   ۹۲
و  شده  تامین  حرارتی  نیروگاه های 
سال  به  نسبت  واحدها  این  تولید  میزان 
یافته  افزایش  درصد   ۹ از  بیش  گذشته 
 ۳۴۳ معادل    ۱۳۹۹ سال  در  همچنین 
تمامی  در  انرژی  ساعت  مگاوات  میلیون 
برق آبی،  )حرارتی،  کشور  نیروگاه های 
تولید شده است که  و تجدیدپذیر(  اتمی 
گازی  بخاری،  حرارتی  نیروگاه های  سهم 
از ۳۱۴  از این رقم بیش  و سیکل ترکیبی 

است. بوده  ساعت  مگاوات  میلیون 
عالوه بر این میزان تولید برق نیروگاه های 
با  گذشته  سال  در  کشور  سیکل ترکیبی 
افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ 
ساعت  مگاوات  میلیون   ۱۵۸ حدود  به 

است. رسیده 

چگونه  نیروگاه ها  کنونی  وضعیت  اما 
است؟ در واقع  دوره اورهال نیروگاه های 
آغاز شده  پانزدهم شهریورماه  از  هر ساله 
به  آینده  سال  اردیبهشت  انتهای  تا  و 
 ۵۸۳ خردادماه  ابتدای  و  می رسد  پایان 
تامین  برای  نیروگاه کشور   ۱۲۹ در  واحد 
بار پیک شبکه سراسری برق کشور آماده 

باشند. بهره برداری 

اتمام تعمیرات دوره ای 
تا پایان اردیبهشت

فنی  دفتر  مدیرکل  نمازی،  اسماعیل 
باره  این  در  حرارتی  برق  شرکت  تولید 
این  نیروگاهی  تعمیرات  برای  اعالم کرد: 
تعمیراتی  برنامه  مگاوات  هزار   ۹۰ دوره 
از  پیش بینی شده است که تاکنون بیش 
۷۰ هزار مگاوات از این برنامه انجام شده 
باقی مانده  ۲۰ هزار مگاوات  است و عمده 
باید  تعمیرات دوره ای است که  به  مربوط 
برسد  انجام  به  اردیبهشت ماه  انتهای  تا 
برق  تامین  برای  حرارتی  نیروگاه های  و 
آماده  امسال  تابستان  پیک  مورد نیاز 

شوند. خدمت رسانی 
او با اشاره به پیشرفت ۷۷ درصدی برنامه 
کشور،  سراسر  نیروگاه های  تعمیرات 
تعمیرات  شامل  اقدامات  این  گفت: 
اساسی واحدهای بخار، تعمیرات اساسی 

واحدهای  داغ  مسیر  گازی،  واحدهای 
و  گازی  واحدهای  احتراق  اتاق  گازی، 
است. بخار  واحدهای  دوره ای  تعمیرات 
حاضر  حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  نمازی 
واحدهای  اساسی  تعمیرات  برنامه  عمده 
از آن  گازی و بخاری آغاز شده و بخشی 
باقی مانده  زودی  به  و  رسیده  پایان  به 
توجه  با  پذیرفت  خواهد  اتمام  نیز  آن 
به  واحدها  دوره ای  تعمیرات  اینکه  به 
ساعت کارکرد آنها وابسته است در فرصت 
انجام  نیز  بخش  این  مرور  به  باقی مانده 

می شود.

آماده سازی 69 هزار مگاوات ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی برای تابستان

مدیرعامل  طرزطلب،  محسن  همچنین 
به  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت 
تالش  و  جهادی  اقدام  با  گفت:  تازگی 
شرکت های  مجموعه  در  همکارانمان 
بهره برداری، تولید نیروی برق و تعمیرات 
نیروگاهی درصددیم تا نیمه خردادماه ۶۹ 
نیروگاه های حرارتی  هزار مگاوات ظرفیت 
را برای تامین برق مورد نیاز پیک تابستان 

کنیم. آماده  امسال 
با این حال اما به دلیل کاهش بارندگی ها 
تابستان  آبی ها  برق  ظرفیت  نبود  و 
داریم  رو  پیش  برق  تامین  برای  سختی 

معاون  حائری  همایون  که  جایی  تا 
با  را  گذشته  سال  کرد:  اعالم  نیرو  وزیر 
همکاری  و  مصرف  مدیریت  روش های 
ادارات دولتی  بخش صنعت، کشاورزی و 
پشت سر گذاشتیم اما امسال در مقایسه 
آبی  وضعیت  دلیل  به  گذشته  سال  با 
هزار   ۴۰۰۰۴ حدود  برق  کمبود  با  کشور، 

هستیم. مواجه  مگاواتی 
تابستان  وضعیت  نمی دانیم  او  گفته  به 
از  است  ممکن  و  بود  خواهد  چگونه 
مشکل  با  برق  تامین  در  خردادماه 
را  خود  تالش  همه  اما  شویم  مواجه 
اقدامات  نشویم.  تا دچار مشکل  می کنیم 
در  برق  در خصوص مصرف  پیشگیرانه ای 

تابستان  در  ببینیم  تا  است  انجام  حال 
اکنون  می شویم.  مواجه  وضعیتی  چه  با 
تامین  و  برق مواجه هستیم  با کمبود  نیز 
و  سخت  بسیار  حاضر  حال  در  برق 
بسیار  ماراتن  با  تابستان  در  دشوار است. 
اما  هستیم  مواجه  برق  تامین  در  سختی 
امیدواریم با همکاری مردم و مسئوالن از 

کنیم. عبور  دشوار،  شرایط  این 
نیروگاه های کشور  ظرفیت  حاضر  حال  در 
تجدیدپذیر،  برق آبی،  حرارتی،  از  اعم 
 ۸۵ به  اتمی  و  مقیاس کوچک  دیزلی، 
درصد   ۸۱ رسیده که  مگاوات   ۱۱۵ و  هزار 
نیروگاه های  به  مربوط  ظرفیت  این  از 

است. حرارتی 

آمادگی نیروگاه های کشور برای تامین برق چقدر است؟
نیرو

صبح روز گذشته نوید شریفی مامور منابع طبیعی 
استان اردبیل به همراه ۲ نفر از همکارانش برای 
ماموریت در مراتع سبالن، در نزدیکی روستای 
خیارک در حال گشت زنی بودند. شریفی در حین 
گشت زنی با دامدارانی روبه رو می شود که بدون 

پروانه چرا دام هایشان را در مراتع رها کرده اند.
از  جلوگیری  برای  همکارانش  و  او  تالش   
از آن مرتع سبب می شود  چرای دام و خروج 
دست  پایین  روستاییان  و  دامداران  این  که 
دامنه سبالن با آنها درگیر شوند.  این درگیری 
به ضرب و شتم ماموران منابع طبیعی می انجامد 
و شریفی که از ناحیه سر و گردن مصدوم شده 
در بیمارستان بستری می شود. محمود قلی زاده، 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سرپرست 
اردبیل این ماجرا را اینگونه روایت می کند:»بنابر 
دستور دادستان استان اردبیل چندین روز است 
که ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان 
پایین  روستانشین  دامداران  خارج کردن  برای 
دست دامنه سبالن که بدون پروانه چرا و زودتر 
از موعد مقرر، مراتع را مورد تعلیف احشام خود 
قرار می دهند به آنجا می روند که امروز ماموران 
ضرب و شتم  مورد  وظیفه  انجام  حین  در  ما 
این  اشاره می کند که ضاربان  او  قرار گرفتند.« 
ماموران منابع طبیعی را شناسایی کرده اند و از 
می کنند.  برخورد  آنها  با  قضایی  مراجع  طریق 
امسال  »روستاییان  می دهد:  ادامه  قلی زاده 
بدون پروانه چرا و زودتر از موعد مقرر، ییالقات 
عشایر را مورد تعلیف دام های خود قرار داده اند 
آنجا  در  روستاییان حقوقی  این  در صورتی که 

ندارند. در سال هایی که میزان بارندگی باالست 
طبیعی  منابع  در  اتفاقاتی  چنین  شاهد  کمتر 
هستیم اما امسال بخاطر خشکسالی و کاهش 
پوشش گیاهی چرای زودهنگام و پیش از موعد 
از سوی روستاییان مشکل آفرین شده است.« 
نوید شریفی برای جلوگیری از چرای زودهنگام 
از مراتع مورد ضرب و شتم  دام و برای حفاظت 
دام  زودهنگام  چرای  چرا که  است  گرفته  قرار 
موجب از بین رفتن گیاهان نورس مراتع و از بین 
رفتن پوشش گیاهی می شود، خاک را لگدکوب 
می کند و موجب فرسایش خاک می شود. در 
سال هایی که خشکسالی است این وضعیت بدتر 
می شود چرا که پوشش گیاهی مراتع کاهش پیدا 
می کند، بنابراین مراتع آسیب پذیرتر می شوند و از 
طرف دیگر با کمبود علوفه، دامداران دام هایشان 
را به مناطقی که در آن اجازه چرای دام ندارند 
می برند و همین مساله سبب تعارض می شود.

بررسی  وضعیت بارندگی كشور از اول مهر تا ۶ 
اردیبهشت ماه سال آبی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ ارتفاع كل 
ریزش های جوی بیش از ۱۲۷ میلی متر است 
این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های 
درصد   ۳۹ میلی متر(   ۲۰۸ درازمدت)  مشابه 
و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته)۲۸۱ 
میلی متر( ۵۵ درصد كاهش را نشان می دهد. 
امسال  آن است که  به معنای  اعداد  این  همه 
مراتع وضعیت خوبی ندارند و علوفه مجاز قابل 
برداشت از آنها کاهش چشمگیری خواهد داشت. 
به طوری که پیش بینی می شود، امسال میزان 
علوفه قابل بهره برداری نسبت به میانگین نرمال  

۴.۲۵ میلیون تن کاهش پیدا کند. مراتع كشور 
با وسعتی معادل ۸۴.۸  میلیون هكتار كه بیش 
از ۵۲ درصد سطح كشور را تشكیل می دهد که 
این  به  بهره بردار  خانوار  میلیون  یک  معیشتی 
عرصه وابسته است. از این تعداد ۲۰۰ هزار خانوار 
عشایر و باقی روستاییان و دامداران دیگر هستند. 
حتی در شرایطی که خشکسالی نیست این مقدار 
بهره بردار بیشتر از ظرفیت مراتع کشور هستند.

امور مراتع سازمان  بهزاد، مدیرکل دفتر   ترحم 

»پیام ما«  به  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
در  مراتع كشور  از  درصد  »حدود ۶۶  می گوید: 
وضعیت فقیر است. بهره برداری های غیر اصولی 
باعث تشدید تخریب  مراتع و بروز مسائل و 
مشكالت بیشتری در حفظ منابع پایه و تسریع 
روی  بر  حتی  و  می شود  بیابانی زایی  رخداد 
گیاهانی که تلورانس مقاومت و سازگاری باالیی 
در مقابله با خشکسالی دارند، تاثیر می گذارد.«
او ادامه می دهد:»ظرفیت مراتع از ۳۸ میلیون 

واحد دامی در مدت ۷ ماه به ۲۳ میلیون واحد 
میلیون  اما ۷۹  است  پیدا کرده  دامی کاهش 
واحد دامی به مراتع کشور وابسته هستند که این 
موضوع برای مراتع و آب و خاک کشور بسیار 
دستگاه های  سایر  حمایت  است که  خطرناک 

واحدهای ذی ربط متولی دام را می طلبد.«
بهزاد با اشاره به اینکه در اثر بروز و استمرار این 
پدیده مراتع در معرض آسیب جدی قرار خواهند 
گرفت و تولیدات مراتع بسیار پایین آمده و به 
نهایت  در  اظهار کرد:»  حداقل ممکن می رسد، 
نیاز  مورد  مرتعی  علوفه  برای  ظرفیت  کاهش 
دام و  کاهش گیاهان خوشخوراک و جایگزین 
شدن آن توسط گیاهان مهاجم و هجوم آفات 
مرتع  سالمت  به  می شود که  سبب  امراض  و 
از  عنوان می کند که  وارد شود.«او  زیان  دام  و 
سوی دیگر خطراتی دام ها را هم مورد تهدید قرار 
می دهد، »خشکسالی باعث كاهش وزن دام، 
كاهش تولیدات دامی، كاهش میزان زاد و ولد، 
حساس شدن دام ها به بیماری، خطر نابودی 
دام های داشتی، افزایش سقط جنین و از بین 
رفتن ذخایر مهم و استراتژیک ژنتیکی دامی 
کشور، كاهش و نیز کمبود منابع شرب دام و 
حتی انسان و در نهایت پراكنش نامناسب دام 
در سطح مرتع و در نتیجه بهره برداری نامناسب 
از مرتع همه از نتایج خشکسالی است.« بهزاد 
در مورد راه  حل کاهش اثرات خشکسالی بر دام 
که  است  می دهد:»ضروری  توضیح  مراتع  و 
برای اجرایی کردن  سیاست های كاهش اثرات 
خشكسالی، حین و بعد از خشكسالی اقداماتی 
تعلیف  با  تغذیه متمركز  و  علوفه  توزیع  مانند 
دستی با جیره نگهداری و یا تولیدی و مصرف 
نهاده های  بودن  به گران  توجه  با  مكمل  مواد 
دامی ) یونجه، جو، کاه و .... (، تغییر تركیب گله 
و كوچک كردن گله از طریق طرح های حمایتی 
خروج دام از مرتع و انتقال دام، مدیریت چرا، 
تامین و توزیع آب و یارانه خرید علوفه و انتقال 
آب، كنترل ظرفیت مرتع، اعمال قرق های ۲ یا 
۳ ساله مرتع در مناطق تحت تاثیر خشكسالی 
شدید، احداث و تجهیز اتراقگاه ها و ایستگاه های 
انتظار و نگهداری دام ها، ارائه خدمات بهداشت 
و سالمت دام، اجرای عملیات اصالح و احیای 
با  نزوالت  ذخیره  خشكسالی،  درحین  مراتع 
جمع آوری آب باران، احداث آبشخور و آب انبار و 

.... انجام شود.«
حاال پس از حادثه  دیروز،  درگیری و تعارض 
به  میان دامداران و ماموران منابع طبیعی هم 
عنوان یکی دیگر از پیامدهای شرایط به وجود 
می تواند  که  پیامدی  می آید  حساب  به  آمده 
مشکالت بسیاری را از جمله از بین رفتن سرمایه 
اجتماعی و اعتماد میان دامداران و ماموران منابع 

طبیعی و خسارات جانی در بر داشته باشد.

خشکسالی حاال باعث شده است که گروه های مختلف بر سر اندک پوشش گیاهی باقی  مانده در مراتع با یکدیگر به مشکل برسند. برخی 
روستاییان که پوشش گیاهی کافی برای چرای دام در مراتع مجاز ندارند، پیش از ورود عشایر به مراتع ییالقی به صورت غیرمجاز از مراتع 
آنها استفاده می کنند، از سوی دیگر منابع طبیعی که وظیفه جلوگیری از بهره برداری بیش از حد از مراتع و حفاظت از پوشش گیاهی این 
مناطق را دارد و از سوی دیگر باید نظم دهنده میان بهره برداران باشد، با این گروه ها دچار تعارض می شود به طوری که دیروز یکی از 

ماموران منابع طبیعی به دلیل ضرب و شتم روستاییان راهی بیمارستان شده است.

سرپرست معاونت معادن و 
 صنایع معدنی وزارت صمت:

 هیچ فوالدی
 گم نشده است 

معدنی  صنایع  و  معادن  معاونت  سرپرست 
نشده  فوالدی گم  هیچ  صمت گفت:  وزارت 
درباره  شده  اعالم  تن  میلیون   ۲.۶ رقم  و 
 اختالف آمار تولید و مصرف صحیح نیست.

اسدهللا  صمت،  وزارت  از  ایلنا  گزارش  به 
صنایع  و  معادن  معاونت  کشاورز سرپرست 
اصحاب  از  کرد:  اظهار  صمت  وزارت  معدنی 
رسانه ای  از  پیش  تا  دارم  درخواست  رسانه 
هم  مسئوالن  ما  از  موارد  اینگونه  کردن 
درباره  اعالمی  تن  میلیون   ۲.۶ سوال کنند؛ 
 اختالف آمار تولید و مصرف صحیح نیست.
او افزود: تولید واقعی شمش فوالد ۲۹ میلیون 
تن بوده است که به میزان ۲۲.۲ میلیون تن 
مصرف و میزان صادرات ما حدود ۶ میلیون و 

۵۰۰ هزار تن بوده است . 
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افقی
بیهوشی،  داروی   - کمد۲   -  ۱ 
ماده بیهوشی - یازده، دو یار هم 
قد۳ - حراست شده، نگاهداری 
در  قالبی   - شده  بر  از  شده، 
شعر، نامی دخترانه۴ - خنثی - 
الشعرای  ملک  نام   - سماوی۵ 
نداری، كالم فقدان  بهار - حرف 
- شكمو۶ - الشه حیوان - توده 

خیس،   - ها  پشته  خاك،  های 
نفس   - معدن   - خشک۷  ضد 
خارجی  قشر  بشره،   - خسته 
تنیس،  بازی  واحد   - پوست۸ 
تیم  شهرت   - عرب  شش  عدد 
درنگ   -  NBA در  نیوجرسی 
 - ساحلی  خانه   - پسران۹   -
تابستان  مزاخم  مزاحم،  حشره 
آب   - عرب  همراهی  حرف   -
منجمد، آب صفر درجه۱۰ - گنبد 

- نام بازیگر۱۱ - ناظر - دشت - 
ایران  نام قدیم  فرمانروایی۱۲ - 
سوهان۱۳  شهر  مذهبی،  شهر   -
- ستاره شناس آلمانی  - طراح 
واقعی  غیر  موهوم،   - لباس۱۴ 
ساز  موالنا،  ساز  مرداب،  - گیاه 

پرستو  نوعی   - شاکی۱۵ 

عمودی
و  سی  سوره  بیگانه،  بله   -  ۱
قران  مقطعه  حروف  از  ششم، 
 - بدی۲  و  فتنه  بدی،  فتنه،   -
از  موتور،  تنظیم   - عسل  زنبور 
میوه   - مكانیكی۳  اصطالحات 
باقی   - توت  خانواده  از  ای 
 - ریش  بی  مرد   - درهم۴ 
بازی  با  فیلمی   - وارونه  لنا 
ظفر،  پیروزی،   - امیرآقایی۵ 
از   - قرآن  هشتم  و  چهل  سوره 
اتمی  عدد  با  شیمیایی  عناصر 
 - کننده۶  سوال  گدا،   -  ۷۳
هالوژن  عرب،  دست   - دوستی 
نمک طعام، از هالوژنها - دوش 
آلت،  ابزار،   - كتف۷  كتف،  و 
اثر   - موم  و  مهر   - دستاویز 
چربی۸ - چوب بدست مدارس 
همیشگی   - دهنده  نظم  قدیم، 
و جاودان  - همکار صندلی۹ - 
رختخواب  رود،  می  مرغ  مكان، 

- شتر - ضد آشتی - بچه می 
توانگر   - اندازه۱۰  قامت،  کشد، 
 - بیزاری  حرف  تنفر،  کالم   -
بخاری دیواری۱۱ - موی فری - 

اثر تاریخی شهر ری - نت آخر، 
تایید  کارمندی،  عدد  ماه،  عدد 
باستان،  فارسی   - ایتالیایی۱۲ 
به   - دشمنی۱۳   - كبك  نوعی 

فلكی،  خرس   - بگو   معنی 
دهن کجی۱۴   - آسمان  خرس 
از   - آلمانی۱۵  روانشناس   -

زینتی گلهای 
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با هدف ایمنی سازی 
خطوط لوله و تاسیسات؛

بیش از ۲6۰۰۰ محل در 
شركت نفت و گاز آغاجاری 

ضخامت سنجی شد

گاز  و  نفت  بهره برداری  شركت  فنی  امور  مدیر 
آغاجاری گفت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۶۰۰۰ محل 
هدف  با  شركت  این  تاسیسات  و  لوله  خطوط  از 
منظور  به  تاسیسات  و  لوله  خطوط  ایمن سازی 

شد. ضخامت سنجی  مستمر،  تولید 
از  ضخامت سنجی ها  كرد:  بیان  الیاسی نیا  حیدر 
تسهیالت  واحدها،  بین  نمكی  نفت  لوله  خطوط 
 TML نقاط  سرچاهی،  تفكیک گرهای  سرچاهی، 
وسعت  به  فراورشی   واحدهای  و  كارخانه ها 
شد. سنجی  ضخامت  مربع   دسی متر   ۸۲۶۰۴۹

با تشریح اقدامات صورت گرفته در این راستا  او 
و  فنی  بـازرسی  دستـورالعمل  اساس  بـر  افزود: 
جنوب  نفت خیز  مناطق  ستـاد  فلزات  خوردگـی 
التراسونیک  روش  به  سنجی  ضخامت  این 
این  نتیجه  در  كه  گرفت  انجام   )A-SCAN(
شامل  عیب  دارای  محل   ۱۳۷ تعداد  عملیات، 
عیب  از  ناشی  متعددی  ضخامت های  كاهش 
تورق  همچنین  و  خارجی  و  داخلی   خوردگی 

شد. شناسایی  ساختاری 
این  اجرای  لزوم  به  اشاره  با  الیاسی نیا  مهندس 
به وجود نفت نمكی و خوردگی  با توجه  عملیات 
باالی آن در خطوط  لوله  و سایر تجهیزات فرآیندی 
گفت:  در این عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله 
بین واحدها در دستور  ناقل نفت نمكی  عملیاتی 
كار قرار گرفت كه بخشی از آن شامل خط لوله ۱۶ 
اینچ بین واحد نمک زدایی و بهره برداری پازنان-۱  
، خط ۲۰ اینچ نفت خروجی واحد نمک زدایی رگ 
سفید-۱  ، خط لوله۸ و ۱۰ اینچ بین ولهد كالستر 
 ، آغاجاری  شماره۲  بهره برداری  واحد  و  شماره۱ 
خط لوله۱۰ اینچ بین ولهد بوستر شماره۳ و واحد 
اینچ  لوله۱۶  خط  آغاجاری،   ۳ شماره  بهره برداری 
بهره برداری  واحد  و   ۲ شماره  بوستر  ولهد  بین 
شماره۲ آغاجاری، خط ۱۰ اینچ نفتا قدیم از توربین 

بادی تا منطقه زنجیر ماهشهر است.
او افزود: كلیه مشخصات عیوب مذكور و جزئیات 
تعمیر، تعویض  یا محدودیت فشار طی گزارشات 
مرتبط  اداره های  به  بازرسی  دستورالعمل های  و 
اعالم شده كه با توجه به اولویت بندی انجام شده 
انجام  آنها  از  تعدادی  تعویض  یا  تعمیر  عملیات 
شده و برنامه ریزی الزم جهت تعمیر دیگر نقاط نیز 

انجام شده است.

ایالم

پایان  از  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  ما|  |پیام 
عملیات گاز رسانی به شهرستان ایالم خبر داد و گفت: با 
جدایی بخش چوار، شهرستان ایالم از نظر مصرف انرژی 
به عنوان چهارمین شهرستان استان، به جمع مناطق سبز 

پیوست.
عباس شمس اللهی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ گازرسانی 
در مناطق شهری و روستایی شهرستان ایالم ۱۰۰ درصد 
و ۳۴  دو شهر  ایالم شامل  کرد: شهرستان  اظهار  است، 

روستا با پوشش ۱۰۰ درصدی گازر رسانی است.
او افزود: کار گاز رسانی به شهرستان ایالم به عنوان اولین 
شهر استان از سال ۸۶ آغاز و با گسترش شبکه گاز در 
حوزه شهر و روستاهای این شهرستان، خدمات گازرسانی 

به اتمام رسید.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم تصریح کرد: در این شهرستان 
هزار   ۳۸ جذب،  مشترک  هزار   ۷۹ به  نزدیک  تاکنون 
انشعاب نصب و ۷۸۷ کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه و 

نیز ۹۰ کیلومتر خط انتقال اجرا و ۴۵ ایستگاه گاز CGS و 
TBS احداث شده است. او ادامه داد: در راستای حمایت 
از بخش صنعتی از ابتدای عملیات گازرسانی در شهرستان 
ایالم تاکنون ۲۰۷ واحد صنعتی و تولیدی گاز دار شده است.

شمس اللهی خاطر نشان کرد: حدود ۶۸ هزار از مشترکان 
شهرستان ایالم را مشترکین شهری و ۱۱ هزار را مشترکان 

روستایی تشکیل می دهند.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم، خدمات رسانی الکترونیکی و 
غیر حضوری به مشترکان استان را در شرایط کرونایی جامعه 
از نقاط قوت شرکت گاز استان بر شمرد و تصریح کرد: کلیه 
خدمات شرکت گاز از جمله دریافت قبض، پرداخت گازبها، 
اعالم رقم کنتور، شکایات، پیشنهادات، انتقادات، پیگیری 
مکاتبات، استعالم و غیره از طریق سامانه جامع اینترنتی 
 http://crm.nigc-ilam.ir :ارتباط با مشتریان به آدرس
قابل دسترسی و انجام بوده و مشترکان نیاز به مراجعه 

حضوری نداشته و می توانند از این طریق اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم:

شهرستان ایالم از لحاظ مصرف انرژی، سبز شد
پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
پناهگاه  دومین  افتتاح  از  شهرداری کرج 
کرج  در  بالصاحب  سگ های  نگهداری 

داد. خبر 
مراسم  در  شنبه  صبح  مسیبی  محمد 
مدیریت  پروژه های  مجموعه  افتتاح 
محوطه  شامل  کرج  شهرداری  پسماند 

کمپوست  کارخانه  تخمیر  هوادهی 
شیرابه  بازچرخانی  پروژه  دره،  حلقه 
شماره  بالصاحب  حیوانات  پناهگاه  و 
پناهگاه  کرد:  اظهار  باغستان،  در  دو 
زمینی  در  بالصاحب  سگ های  ویژه 
مترمربع    ۵۰۰ و  هزار  پنج  مساحت  به 

است. احداث شده 
رعایت  با  مرکز  این  اینکه  به  اشاره  با  او 
شده  احداث   دامپزشکی  استانداردهای 
سگ های  ساماندهی  طرح  گفت:  است، 
مکان های  در  آن ها  نگهداری  و  بالصاحب 
جلوگیری  ضمن  می تواند  مشخص 
و  انسان  مشترک  بیماری  انتقال  از 
به  مختلف  محیط های  در  حیوانات 

کند. کمک  نیز  محیط  سالم سازی 
پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 

شیوع  از  جلوگیری  شهرداری کرج گفت: 
و  حیوانی  و  انسانی  مسری  امراض 
صاحب،  بدون  حیوانات  جمع آوری 
مریض، مزاحم از وظایف شهرداری است 
زنده  از  راستا سگ ها پس  همین  در  که 
و  داده  انتقال  نگهداری  محل  به  گیری 
و  درمان  مراحل  بودن  بیمار  صورت  در 
توسط  الزم  جراحی های  و  واکسیناسیون 
می پذیرد. انجام  تایید  مورد  دامپزشک 
سگ های  پناهگاه  اولین  گفت:  مسیبی 
هزار   ۷ مساحت  به  زمینی  در  بالصاحب 
راه اندازی  دره«کرج  »حلقه  مرکز  در  متر 
غذادهی،  عقیم سازی،  آن  در  و  شد 
دامپزشک  توسط  معاینه  و  غربالگری 
پناهگاه  دومین  افتتاح  با  می شود  انجام 

می شوند. پذیرش  زیادی  سگ های 

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج:

دومین پناهگاه نگهداری سگ های بالصاحب کرج افتتاح شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گفت: با هدف آگاهی بخشی و هشدار به 
مشترکان پرمصرف، پلیس آب در شهر ایالم تشکیل شده و می خواهیم مردم 
قدر آب را بدانند تا ذخایر آبی استان صیانت شود. به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان ایالم، دکتر نورهللا تیموری بیان داشت: مصرف بی رویه آب 
در شهرستان ایالم  از سوی برخی مشترکان باعث تشکیل پلیس آب شد تا 
با گشت زنی در کوچه های شهر، با متخلفان برخورد کند.  او با اشاره به اینکه 
چند اکیپ در قالب پلیس آب، برای برخورد با متخلفان این حوزه تشکیل شده 
است، افزود: طبق دستورالعمل وزارت نیرو و برابر قانون، آب مشترکان پرمصرف 
قطع و برای آنها جریمه های سنگین در نظر گرفته می شود. مدیرعامل شرکت آبفا 
ایالم ادامه داد: از دیگر وظایف پلیس آب گشت زنی در کوچه های شهر و تذکر 
لسانی به افرادی است که از آب شرب برای شست و شوی ماشین، قالی، حیاط و 
جلوی درب منازل و مغازه های خود استفاده می کنند. او افزود: نظارت و شناسایی 
مشترک های پرمصرف شامل مشترکان مسکونی و غیرمسکونی، اداره ها، نهادهای 

دولتی و غیردولتی و مراکز تجاری از دیگر وظایف این نیروها است.
تیموری گفت: در این طرح گروه های پلیس آب با آرم و تابلو مشخص در نواحی و 

شهرهای زیر پوشش این شرکت فعالیت خواهند داشت.

سمنان گفت:  استان  جهاد کشاورزی  سازمان  تولیدات گیاهی  بهبود  معاون 
انجام شد. با سن غالت در ۱۳ هزار و ۲۱۵ هکتار  مبارزه 

 لطف هللا رضایی روز دوشنبه با بیان اینکه پایش اراضی استان سمنان در زمینه 
وجود سن به صورت مستمر انجام می شود، به اقدامات انجام شده در زمینه 
مبارزه با سن اشاره و بیان کرد: مبارزه با سن پوره نیز در همه شهرستان ها آغاز 
شده است. او سطح کلی مبارزه با سن غالت اعم از مادری و پوره را ۱۳ هزار و 
۲۱۵ هکتار عنوان کرد و افزود: سطح مبارزه با سن مادری ۱۲ هزار و ۲۴۰ هکتار 
و سطح مبارزه با سن پوره ۹۷۵ هکتار است. او خاطر نشان کرد: بیشترین 
سطح مبارزه با آفت سن مادری و پوره به ترتیب در شهرستان های گرمسار و 

آرادان به ترتیب در ۶ هزار و ۲۵۰ هکتار و ۲ هزار و ۸۷۰ هکتار بود.
اینکه  بیان  با  نیز  سمنان  استان  جهاد کشاورزی  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر 
مبارزه با آفت سن مادری و پوره در همه شهرستان ها در حال انجام است، 
اردیبهشت ،  از هشتم  آرادان  و  پوره در گرمسار  با سن  مبارزه  گفت: عملیات 
در شهرستان های سمنان و سرخه از دهم اردیبهشت، در دامغان سیزدهم و 

آغاز شد. اردیبهشت   از شانزدهم  و میامی  شاهرود 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان  رضوی گفت: پنج هزار انشعاب غیرمجاز آب 
پارسال در مناطق شهری و روستایی استان شناسایی شده است.

 سیدابراهیم علوی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شهرهای 
های  عنوان کانون  به  آباد  خلیل  و  چناران  شاندیز، گلبهار،  و  طرقبه  نیشابور، 

ساخت و ساز باغ ویال، بیشترین آمار انشعابات غیرمجاز استان را دارند.
او خاطرنشان کرد: هزینه حفر و تجهیز یک حلقه چاه با دبی ۱۵ لیتر برثانیه حدود 
۲۵ میلیارد ریال است و شناسایی و قطع ۱۰ انشعاب بزرگ غیرمجاز با هزینه حفر 
یک چاه جدید برابر است، بنابراین مدیران شهرستانی باید در این زمینه فعالیت 

بیشتری داشته باشند.
او با اشاره به کاهش بارندگی در سال آبی جاری در مقایسه با سال گذشته تاکید 
کرد: باید تاسیسات شرکت به عنوان یک سرمایه ملی و مهم در آب رسانی به 

مشترکان حراست شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان  رضوی افزود: شعار امسال »کاهش ۱۰ 
درصدی مصارف غیرضرور برای عبور از تابستان«  تعیین شده است و تعامل هرچه 
بیشتر با رسانه ها برای ترویج فرهنگ مدیریت صحیح مصرف آب ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم: 
پلیس آب در شهر ایالم تشکیل شد

مبارزه با آفت سن غالت در ۱3 هکتار اراضی 
کشاورزی استان سمنان انجام شد

شناسایی پنج هزار انشعاب غیرمجاز آب 
در خراسان  رضوی

| ایالم | | سمنان  | | خراسان رضوی |

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۵۸۷-
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۱۳۹۱۲/۲۳هیات 
جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اسماء خالقی بیدرانی   فرزند یداله بشماره 
شناسنامه ۳۸۰صادره ازبم در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۸۹۴.۶۸متر مربع 
پالک - فرعی از۵۷۳- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۵۷۳-اصلی 
قطعه دو واقع دربلوارهلیل کوچه بنگاه خضری اراضی میانجاویه جیرفت  بخش 
۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای یوسف رشیدی  محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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 ./م الف:۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۲۱– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۳/۰۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  هیات حل  آرا صادره  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

۱. موقوفه مریم خانم به تولیت حسین متصدی زاده زرندی به شناسه ملی 
۱۴۰۰۰۵۰۳۲۴۰ در ششدانگ زمین وقفی به مساحت ۲۸۳.۳۵ مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک ۴۰ فرعی از ۲۳۶۸ اصلی واقع در زرند خیابان عالمه.
۲. خانم زهرا سلطانی اکبرآبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۸ صادره از  
زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۸۲ مترمربع از پالک ۶۵۹۷ اصلی واقع در 
زرند خیابان فردوس کوچه ۳۸خریداری از مالک رسمی آقای تقی ایرانمنش.

خانم فاطمه عرب نژاد خانوکی فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه ۱۱ صادره 
از زرند در یک باب خانه به مساحت ۵۶۳.۳ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی 
واقع در زرند خیابان شهید یزدانی خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس 

نظریان.  م الف ۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۳/۴

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای مصطفی انجم شعاع به وکالت از طرف آقای مهدی جارچیان  
با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر اسناد رسمی ۶ 
رفسنجان مدعی هستند که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالک ۷۳۱۷ فرعی 
از ۲۰۹۴ اصلی واقع در رفسنجان بخش ۹  کرمان  به نام آقای مهدی جارچیان 
صادر و تسلیم و به علت جابجایی مفقود گردیده و لذا به دستور تبصره یک 
اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در 
روزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد 
خود می باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و 

عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.م_الف۲۴۵۰
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان _ابوالفضل تیموری

آگهی ابالغ صورتمجلس عدم قابلیت افراز پالک 26383 فرعی                
از 151 اصلی 

ــکونی  ــان مس ــتگاه آپارتم ــک دس ــدانگ ی ــتری شش ــت کاداس ــند مالکی س
بشــماره 26383 فرعــی از 151 اصلــی قطعــه یــک تفکیکــی مفــروز و مجــزی 
شــده از 2410 فرعــی از اصلــی مذکــور مســاحت 143/47 متــر مربــع واقــع در 
ســمت شــمالی طبقــه یــک کــه میــزان 4/29 متــر مربــع آن بالکــن مســقف 
اســت بانضمــام انبــاری قطعــه  هفــت تفکیکــی بمســاحت 2/66 متــر مربــع 
واقــع در همکــف و پارکینــگ قطعــه پنــج تفکیکــی بــه مســاحت 11/00 
ــایر مشــاعات  ــدر الســهم ار عرصــه  و س ــا ق ــف ب ــع در همک ــع واق ــر مرب مت
ــام  ــی ان بن ــا و آئیــن نامــه اجرائ ــک اپارتمانه ــون تمل ــق قان و مشــترکات طب
خانــم ســپیده کریمــی زیارانــی صــادر و تســلیم گردیــد ســپس بموجــب ســند 
ــاع از  ــهم مش ــزان 4/25 س ــرج می ــر 109 ک ــورخ 1397/01/25 دفت 56084 م
6 ســهم ششــدانگ پــاک مذکــور بــه خانــم ســمانه طحــان پــور انتقــال کــه 
بنامــش ســند مالکیــت کاداســتری صــادر گیدیــد و نســبت باقیمانــده مالکیــت 
خانــم ســپیده کریمــی زیارانــی نســبت بــه 1/75 ســهم مشــاع از شــش دانــگ 
تاکنــون ســند مالکیــت صــادر نگردیــده اســت اکنــون بــا عنایــت بــه مراتــب 
ــورخ 1399/06/26  ــای وارده م ــر تقاض ــور براب ــان پ ــمیه طح ــم س ــوق خان ف
ــه  ــک مشــاعی ب ــر مال ــت از دیگ ــه طرفی ــراز ســهمی خــود را ب درخواســت اف
ــد کــه  ــن ادراه نمــوده ان ــراز و فــروش امــاک مشــاع از ای ــون اف اســتناد قان
انجــام آن برابــر مقــررات بــه نماینــده ثبــت محــول گردیــد کــه مطابــق مــاده 
دو آئیــن نامــه قانــون افــراز و فــروش امــاک مشــاع نماینــده ثبــت گواهــی 

نمــوده اســت کــه جریــان ثبتــی ملــک معنونــه خاتمــه یافتــه و ثبــت دفتــر 
ــاک  ــده و پ ــادر نگردی ــت و ص ــارض ثب ــت مع ــند مالکی ــده و س ــاک ش ام
ــورخ 1398/11/07  ــماره 1398132001230004 م ــای ش ــه ه ــر نام ــور براب مذک
شــعبه 8 بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــاب ناحیــه 3 شــهید بهشــتی و 
1397132000811587 مــورخ 1397/10/23 شــعبه 2 اجــرای احــکام مدنــی ) 
ویــژه نیابــت ( دادگســتری کــرج و 1398132000069888 مــورخ 1398/01/31 
ــتی  ــهید بهش ــک ش ــماره ی ــع ش ــی مجتم ــکام مدن ــرای اح ــعبه اول اج ش
شــورای حــل اختــاف کــرج در قیــد بازداشــت مــی باشــد در خصــوص مجــوز 
افــراز یاعــدم افــراز بــا شــعبات مذکــور مکاتبــه گردیــد کــه شــعبه 8 بازپرســی 
ــماره  ــه ش ــی نام ــتی ط ــهید بهش ــه 3 ش ــاب ناحی ــی و انق ــرای عموم دادس
1399132002103003 مــورخ 1399/06/26 اعــام نمــوده کــه عــدم افــراز پــاک 
ــی  ــکام مدن ــرای اح ــعبه اول اج ــد و ش ــی باش ــع م ــا مان ــعبه ب ــر ش از نظ
مجتمــع شــماره یــک شــهید بهشــتی شــورای حــل اختــاف کــرج طــی نامــه 
ــراز  ــا اف ــه ب ــوده ک ــام نم ــورخ 1399/7/15 اع شــماره 1399132002190902 م
ملــک مذکــور موافقــت نمیگــرددو شــعبه 2 اجــرای احــکام مدنــی ویــژه نیابــت 
دادگســتری طــی نامــه شــماره 1399132002216510 مــورخ 1399/07/22 
اعــام نمــوده کــه پرونــده بازداشــت نیابــت از شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی 
شــیراز بــوده کــه ایــن اجــرا مجــاز بــه اظهــار نظــر نمــی باشــد . لــذا مطابــق 
نامــه شــماره 139985631009016909 مــورخ 1399/08/28 موضــوع افــراز 
پــاک فــوق بــه اطــاع شــهرداری مرکــزی کــرج رســانیده شــد و بموجــب نامه 
شــماره 67/3/115106 مــورخ 1399/09/08 معــاون شهرســازی و معمــاری 

ــط  ــا ضواب ــرت ب ــت مغای ــاک 151/26383 بعل ــراز پ ــا اف ــرج ب ــهرداری ک ش
ــود  ــام نم ــراز اع ــل اف ــر قاب ــو را غی ــاک فق ــود و پ ــت نم ــازی مخالف شهرس
توضیحــا برابــر نامــه شــماره 1398132000069888 مــوزخ 1398/01/31 شــعبه 
اجرایاحــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف شهرســتان کــرج ) مجتمــع شــهید 
بهشــتی ( و نامــه 1397132000811587 مــورخ 1397/10/23 شــعبه 2 اجــرای 
ــماره 1398132001230004  ــه ش ــز نام ــرج و نی ــتری ک ــی دادگس ــکام مدن اح
مــورخ 1398/11/07 شــعبه 8 بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــاب مجتمــع 
شــهید بهشــتی باغســتان کــرج بازداشــت اســت کــه درایــن رابطــه صورتجلســه 
عــدم قابلیــت افــراز بشــماره 139985631009019403 مــورخ 1399/10/08 تهیــه 
و تنظیــم و مراتــب دو بــار از طریــق شــعبه اجــرا جهــت ابــاغ بــه خواننــدگان 
ــورخ  ــماره 139985631009019405 م ــای ش ــه ه ــر نام ــه براب ــده ک ــال ش ارس
ــه اداره  ــن اداره ب ــورخ 1400/02/16 ای 1399/10/10 و 140085631009002372 م
ــوق و در  ــب ف ــه مرات ــت ب ــا عنای ــذا ب ــد فل ــی میســر نگردی ــاغ واقع اجــرا اب
اجــرای مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرای اســناد رســمی الزم االجــرا مراتــب جهــت 
ابــاغ و نشــر یــک نوبــت آکهــی از طریــق روزنامــه هــای کثیراالنتشــار منتشــر 
ــه  ــه صورتجلس ــبت ب ــاعی نس ــن مش ــر مالکی ــی و دیگ ــه متقاض ــا چنانچ ت
عــدم قابلیــت افــراز اعتــراض دارنــد ظــرف مــدت ده روز پــس از نشــر 
آگهــی اعتــراض خــود را بــه دادگاه صالــح محــل وقــوع ملــک ارائــه و در غیــر 
اینصــورت ایــن اداره وفــق مقــررات بــه وظیفــه قانونــی خــود عمــل مــی نمایــد 

ــف  764/ف م ال
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شهردار تهران خبر داد

 بدهی  ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت
برای ساخت و ساز بدون پروانه

صبوری، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران: بودجه ایمنی شهر در مقابل سیالب  3۰۰ درصد افزایش پیدا کرد
گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران: در این دوره 8۰۰ هکتار به محدوده بافت فرسوده در تهران، اضافه شد

عبدالرضا گلپایگانی، معاون 
معماری و شهرسازی 

شهرداری تهران: صدور پروانه 
ابزار قدرتمندی برای تحقق 
طرح های شهری است که 
در این دوره هیچ پروانه ای 

خالف مقررات شهرسازی صادر 
نمی شده و علت تحقق این 
مهم نیز بهره گیری از سامانه 
هوشمند است که به صورت 

سیستمی نقشه ها کنترل 
می شود و امکان حضور پروانه 

خالف ضوابط وجود ندارد

حناچی، شهردار تهران:  تراکم 
فروشی مربوط به آن چیزی 

که در مجوز پروانه صادر 
می شود نیست فراتر از این رقم 
هاست و اگر به دنبال مشاهده 
وضعیت شهر هستید باید دو 
آیتم تعیین کننده را در نظر 
بگیرید. میزان صدور پروانه 

و تعداد پروانه های صادره که 
در حال حاضر در شهر کامال 

متعادل شده است

|  
یم

سن
  ت

|

رانش زمین در شیراز 
تکذیب شد  

فارس  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
در واکنش به انتشار تصاویری در شبکه های 
اجتماعی مبنی بر رانش زمین در محدوده 
این  شیراز،  چمران  شهید  بلوار  ارتفاعات 

تکذیب کرد. را  موضوع 
رحیم آزادی به ایسنا گفت: آنچه تحت عنوان 
رانش زمین در ارتفاعات شیراز، شایع شده، 
رانش نبوده بلکه کرانشه بوده و قسمت کمی 
از کوه ریزش کرده که  سریعا هم جمع آوری 

شده است.
مالی  خسارت  هیچ  که  این  بیان  با  او 
و  نشده  ایجاد  رویداد  این  براثر  جانی  یا 
نشده  افراد  متوجه  هم   آسیبی  مشکل و 
ارتباطی  هیچ  ریزش  این  تاکیدکرد:  است، 
به جاده سازی و عملیات عمرانی که در آن 

ندارد. است،  انجام  حال  در  محور 
فارس  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
توسط  سرعت  به  ریزش  این  کرد:  تاکید 

است. شده  جمع  شهرداری 

پساب فاضالب مناسب 
آبیاری زمین های 
کشاورزی نیست 

و  سالمت  بهداشت،  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات 
اصفهان معتقد است که استفاده از پساب 
فاضالب برای آبیاری زمین های کشاورزی 

است.   خطرناک 
شائبه  خصوص  در  جوادی  عباسعلی 
بعضی  آبیاری  درباره  اخیر  روزهای 
با  اصفهان  در  کشاورزی  زمین های 
ایمنا  به  فاضالب،  پساب  از  استفاده 
را  پساب  این  میکروبی  آلودگی  گفت: 
آلودگی  اما  برد  بین  از  می توان  راحت 
ممکن  آن  درون  سنگین  فلزات  از  ناشی 
نیست زیرا سیستم دفع جداگانه ای برای 
و کارگاه های  صنعتی  فاضالب کارخانجات 

نداریم. طالسازی 
آبیاری  برای  پساب  این  از  اگر  افزود:  او 
مثمر  درختان  و  کشاورزی  زمین های 
حاصل  سبزیجات  و  میوه  شود،  استفاده 
از آن یقینًا از آلودگی پساب تاثیر گرفته و 
اثرات آن برای سالمت انسان ها خطرناک 

است.
و  سالمت  بهداشت،  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات 
فاضالب  پساب  اینکه  بر  تاکید  با  اصفهان 
تا زمانی که تصفیه کامل نشود نباید برای 
تاکید  استفاده شود،  زمین های کشاورزی 
و  سبز  فضای  برای  آن  از  استفاده  کرد: 
درختان غیرمثمر اشکالی ندارد و حتی در 

است. صواب  کنونی  وضعیت 
اینکه  از  دقیقی  اطالع  داد:  ادامه  او 
نه  یا  دارد  حقیقت  شده  مطرح  شایعات 
ندارم و مسئوالن بهداشت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی باید بر این امر نظارت کنند؛ 
این نظارت در گذشته و زمانی که در این 

می شد. انجام  داشتم  مسئولیت  حوزه 
به  مربوط  آنچه  کرد:  تاکید  جوادی 
سبز  فضای  حوزه  در  است،  شهرداری 
مصرف می شود و شهرداری درصد زیادی 
برای  را  شاهین شهر  و  اصفهان  پساب  از 
می کند. مصرف  غیرمثمر  درختان  آبیاری 

نشست  این  ابتدای  در  حناچی  پیروز 
تهران  کردن  زیست پذیر  درباره  توضیحاتی 
برای  شهر  تا  شده  تالش  او  به گفته  داد. 
و  ثروتمندان  تنها  نه  و  ساکنانش  تمام 
در  او  شود.  زیست پذیر  سرمایه گذاران 
و   ۰۶ پادگان  انتقال  سرانجام  درباره  ادامه 
تالشمان  گفت:   آن  داخل  بارگذاری های 
پروژه ای  از  همین  پادگان ها  انتقال  برای 
که قرار بود ۲.۲ میلیون متر مربع بارگذاری 
شود فشارآوری به ۱.۲ میلیون متر مربع و 
در مرحله بعد به ۹۰۰ هزار متر مربع رسید و 
 ۵۴۰ به  عالی شهرسازی  با مصوبه شورای 
پروژه  این  است.  رسیده  متر مربع  هزار 
ما  است  خوب  هم  مسلح  نیروهای  برای 
تالش کردیم  و  خودمان گذشتیم  سهم  از 
سهم خود را به فضای عمومی تبدیل کنیم 
و هنوز هم این مساله را تعقیب می کنیم.
در  او  شهر،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
منطقه  در  بلندمرتبه سازی ها  درباره  ادامه 
از  یکی  داد:  ادامه  تهران  شهرداری   ۲۲
بلندمرتبه سازی در  محورهای اصلی کنترل 
منطقه ۲۲ بود که تصویب و ابالغ شد. بلند 
است که  طرح هایی  از  یکی  سازی  مرتبه 
شود.  همراه  مصوب  طرح های  با  می تواند 
پهنه های  در  قوانین جدید  با  تالش کردیم 
هدایت  را  موضوع  این  شده  شناسایی 

. کنیم
سرنوشت  شهرداری  گفت:  تهران  شهردار 
شهر را به فروش تراکم گره نزده و کمبودها 

نیاورده  به دست  تراکم  از محل فروش  را 
این  از  کمبودها  باشد  قرار  اگر  که  است 
حاال  مثل  شهر  وضعیت  شود  تامین  راه 
بودجه  در  را  پایدار  منابع  سهم  می شود. 
مهم  الیحه  دو  دادیم.  افزایش  شهرداری 
را تعقیب کردیم که یکی از آنها به تصویب 

رسید.
او درباره اقدامات شهرداری در حوزه توسعه 
اقدامات  از  یکی  کرد:  تاکید  سبز  فضای 
مقیاس  در  سبز  فضای  توسعه  شهرداری 
است که  بوده  محله ای  و  منطقه ای  ملی، 
بوده، در  تهران  در سطح ملی کمربند سبز 
برج  و  الغدیر   مانند  پارک هایی  منطقه ای 
محله ای  مقیاس  در  و  است  بوده  باغ ها 
همکاری  با  که  بوده  کوچک  پارک های 
آموزش و پرورش  مانند  دولتی  دستگاه های 

است. بوده  بریانک  منطقه  در 

آخرین وضعیت بدهی های دولتی 
به شهرداری تهران 

به  دولت  بدهی های  رقم  درباره  حناچی 
از  شهرداری  مطالبات  گفت:  شهرداری 
این  است،  مختلف  حوزه  های  در  دولت 
تا  سوخت  صرفه جویی  بخش  در  بدهی 
رقم  این  و  کرده  پیدا  افزایش  درصد   ۵۰
برنامه  سازمان  از  حمل و نقلی که  یارانه  به 
و  شده  اضافه  می شود،  دریافت  بودجه  و 
دریافت  مشارکت  اوراق  از  که  کمک هایی 

دارد. قرار  بخش  این  در  هم  می کنیم 
شهردار تهران درباره وضعیت بازپس گیری 

بدهی های  کرد:  تاکید  نیز  بدهی ها 
و  ساختمانی  پروانه های  بخش  در  دولت 
دستگاه های دولتی به تازگی پیگیری شده 
بخش  در  فقط  دولت  دستگاه های  است 
 ۳۰ بیشتر  پروانه  بدون  ساخت و سازهای 
بدهکار  شهرداری  به  تومان  میلیارد  هزار 
در  دولت  سهم  بنابر  هم  هرساله  هستند. 
وزارت  طریق  از  و...  فرسوده  بافت های 
بدهی های  با  بدهی ها  از  بخشی  اقتصاد 

می شود.  تهاتر  بانکی 
او درباره آخرین وضعیت بدهی شهرداری 
تاکنون  گفت:  نیز  دیگر  سازمان های  به 
پنج هزار میلیارد تومان از بدهی شهرداری 
است.  شده  تسویه  طریق  این  بانک ها  به 
پروانه  بدون  ساخت و سازهای  بحث  البته 
نظامی  نهادهای  و  دولتی  دستگاه های 
شد.  پیگیری  که  است  جدیدی  موضوع 
ساخت و سازهای  از  زیادی  حجم  البته 
سال های  در  کشوری  و  لشکری  نظامی 

است. شده  انجام  گذشته 
بازداشت  شهرداران  وضعیت  سرانجام 
بود که  دیگری  پرسش  پایتخت  در  شده 
حناچی درباره آن توضیح داد، او گفت که 
برای شهرداران صادر نشده و  هنوز حکمی 
شوند.  تبرئه  شهرداران  که  است  امیدوار 

سال  در  تهران  شهرداری  بودجه  افزایش 
دوره  در  فروشی  تراکم  شائبه  و  جاری 
در  بود که حناچی  دیگری  پرسش  جدید، 
پاسخ به آن گفت: تراکم فروشی مربوط به 

آن چیزی که در مجوز پروانه صادر می شود 
به  اگر  و  رقم هاست  این  از  فراتر  نیست 
باید  هستید  شهر  وضعیت  مشاهده  دنبال 
بگیرید.  نظر  در  را  تعیین کننده  آیتم  دو 
پروانه های  تعداد  و  پروانه  صدور  میزان 
کامال  شهر  در  حاضر  حال  در  که  صادره 

است. شده  متعادل 

بیت کوین استخراج 
نیست   وظیفه شهرداری 

موضوع  هم  رمزارز  و  بیت کوین  استخراج 
در  تهران  شهردار  بود که  دیگری  پرسش 
فراوان  برق  جا که  هر  آن گفت:  به  پاسخ 
شرایط  باشد،  داشته  وجود  الزم  فضا  و 
اما  می شود.  فراهم  رمزارز  استخراج  برای 
استخراج آن در شهرداری موضوع جدیدی 
شهرداری  به  ما  آمدن  زمان  از  و  نیست 
آن  با  اما  داشت  وجود  اندک  موارد  برخی 
تولید  شهرداری  وظیفه  کردیم.  برخورد 
رمزارز نیست اما؛ هر زمان گزارشی در این 
وارد  ما  نظارتی  دستگاه های  شود،  رابطه 

ند. می شو
وزارت  با  نامه  تفاهم  درباره  تهران  شهردار 
تصفیه خانه  ایجاد  داد:  توضیح  هم  نیرو 
و   ۶ در   تهران  شهر  مقیاس  در  محلی، 
هفت نقطه در دستور کار ما است. در واقع 
آبیاری  برای  پساب  از  استفاده   ما  هدف 
عنوان  به  هم  نیرو  وزیر  است  سبز  فضای 

برد.   نام  آن  از  مجازی  سد 

انتشار فیش حقوقی مدیران به 
نیست  صالح 

دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  حناچی 
مدیران  حقوق  انتشار  در  شفافیت  درباره 
یک  و  ثابت  حقوق  یک  گفت:  شهرداری 
فعالیت  به  مستقیما  دارد که  وجود  متغیر 
و  مجمع ها  در  است.  مربوط  مدیران 
سازمان ها اگر به موقع برگزار شود به دلیل 
شهرداری  منافع  به  مجامع  اقدامات  اینکه 

می شوند. تشویق  مدیران  است  مربوط 
فیش  گفتند  ما  به  اینکه  به  اشاره  با  او 
مدیران را منتشر کنید، تاکید کرد: اما این 
از  خیلی  که  چرا  نیست  صالح  به  اقدام 
مدیران وام گرفتند و درست نیست منتشر 
شود. از سوی دیگر پایه حقوق مدیران هم 

است. موثر  آنها  فعالیت  و  نیست  مالک 

بودجه ایمنی شهر تهران 3۰۰ 
درصد افزایش پیدا کرد 

نشست،  این  ادامه  در  ایسنا،  گزارش  به 
عمرانی  فنی  معاون  صبوری دیلمی،  صفا 
درباره  توضیحاتی  نیز  تهران  شهرداری 
چهار  در  معاونت  این  اقدامات  آخرین 
چهار  در  و گفت:  مطرح کرد  سال گذشته 
سال اخیر با وجود بارندگی های شدید در 
سیالب  و  جدی  آبگرفتگی  شاهد  تهران 
بودجه  افزایش  با  مهم  این  نبودیم. 
محقق  سیالب  با  مقابله  در  شهر  ایمنی 
 ۳۰۰ شد. بودجه ایمنی شهر در این حوزه 
طرح  اساس  بر  پیدا کرد.  افزایش  درصد 
 ۵۶۰ تقریبا  باید  تهران  تهران،  شهر  جامع 
ظرف  که  می کرد  احداث  بزرگراه  کیلومتر 
و  شده  انجام  کار  این  گذشته  سال   ۸۰
بزرگراه ها  این  ساخت  از  چیزی  تقریبا 
بزرگراه ها  این  اندازه  به  اما  نماینده،  باقی 
باید حدود ۷۰۰ کیلومتر مسیر برای ایمنی 
که  می شد  ساخته  سیالب  برابر  در  شهر 
است.  باقی مانده  آن  کیلومتر   ۱۷۰ حدود 
افزایش  بر  عالوه  گذشته  سال  چهار  در 
بودجه ایمنی در برابر سیالب ما به گونه ای 
برنامه پنج ساله شهر  از  عمل کرده ایم که 

هستیم. جلوتر  تهران 
معاون  گلپایگانی،  عبدالرضا  او  از  پس 
تهران  شهرداری  شهرسازی  و  معماری 
پروانه،  صدور  موضوع  به  اشاره  با  نیز 
فرسوده  بافت  موضوع  و  شهرنفروشی 
قدرتمندی  ابزار  پروانه  صدور  کرد:  تاکید 
در  است که  تحقق طرح های شهری  برای 
مقررات  خالف  پروانه ای  هیچ  دوره  این 
تحقق  علت  و  نمی شده  صادر  شهرسازی 
این مهم نیز بهره گیری از سامانه هوشمند 
نقشه ها  سیستمی  صورت  به  که  است 
پروانه  حضور  امکان  و  می شود  کنترل 

ندارد. وجود  ضوابط  خالف 

8۰۰ هکتار به بافت فرسوده 
تهران اضافه شد 

به  هکتار   ۸۰۰ دوره  این  در  تاکید کرد:  او 
محدوده بافت فرسوده در تهران که شامل 
اضافه شد.  است  فرسوده  بافت  تخفیفات 
این ۸۰۰ هکتار در سال ۹۹ به ۳۴۰۰ هکتار 

است.  اضافه شده  قبلی 
حوزه  در  کرد:  تاکید  همچنین  گلپایگانی 
 ۳۰ ظرف  اساسی  اقداماتی  نفروشی  شهر 
ماه گذشته انجام شده است. این اقدامات 
و  پایدار  شهر  به  رسیدن  بر  ناظر  عمدتا 
ارزش های  حفظ  قطعا  است.  مطلوب 
عدالت  بسط  و  شهر  طبیعی  و  تاریخی 
که  می شوند  این  به  منجر  اجتماعی 
دارایی های شهر در اختیار تعداد محدودی 

نگیرد. قرار 

|پیام ما | پیروز حناچی، شهردار تهران که این روزها به یکی از چهره های پرخبر در رسانه ها تبدیل شده، دیروز دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت 
ماه در نشستی خبری به پرسش های خبرنگاران پیرامون سرانجام پادگان ۰6، چگونگی کنترل بلندمرتبه سازی در منطقه ۲۲ شهرداری 
تهران، آخرین وضعیت شهرداران بازداشت شده در پایتخت و سرانجام تفاهم نامه وزارت نیرو با مدیریت شهری  و بدهی های دولت به 

شهرداری توضیحاتی ارائه کرد.

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهداد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای مرتضی غالمحسین زاده سیرچی  فرزند احمد  بشماره شناسنامه 
۹۶۸۶ صادره از کرمان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳۰ مترمربع پالک 
۱۶۰۳ فرعی مفروز و مجزی از ۴۰۴ فرعی ۴۷ – اصلی واقع در بخش ۲۶ کرمان 
به آدرس سیرچ - خیابان ولیعصرنبش کوچه ۶ خریداری از مالک رسمی آقای 
میرزا یحیی صادقی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۸۳
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

ابراهیم سعیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  ماده ۳  اگهی موضوع 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۸۳۰ هیات 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 علی زارعی جالل آبادی فرزند 
حسن به شماره شناسنامه ۴۵ صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۰۸ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۰ فرعی از ۵۰۶۸ اصلی واقع در زرند 
شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک رسمی آقای حمید عرب نصرت آبادی  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
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/الف ۵۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۱-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۴

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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۲۶۲ هیات 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 ملکی زارکوئی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۳۰۸۰۰۱۴۵۲۹ صادره از  زرند در یک باب 
خانه به مساحت ۲۰۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۸ فرعی از ۵۰۶۸ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد 
ع خریداری از مالک رسمی آقای محمود محمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز 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/الف ۵۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۴
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

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  ماده ۳  اگهی موضوع 
شماره  آرای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۱۴۳هیات 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 حجت دباغی زرندی 
فرزند محمدمهدی به شماره شناسنامه ۲ صادره از زرند در یک باب مغازه 
مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۶۱.۸۲ مترمربع از پالک ۶۳۱۷ اصلی 
واقع در زرند خیابان فردوس بین کوچه ۱۳ و ۱۵ خریداری از مالک رسمی 
آقای اسداله تجدد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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/الف ۴۷

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۴

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 جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۶۵۸۳-۹۹/۱۲/۲۰هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
ازجیرفت در ششدانگ  اقای علی شهدادی  فرزند عباس بشماره شناسنامه ۲۳۲صادره  مالکانه بالمعارض متقاضی 
یک باب خانه  به مساحت ۳۷۵متر مربع پالک - فرعی از۵۵۶- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۲فرعی از 
۵۵۶ -اصلی قطعه ۵ واقع دراراضی پیره زارچ ساردوئیه جیرفت  بخش ۳۴ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
محمود امیری گور محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در 
انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند  نسبت  اشخاص  صورتی که 
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 ./م الف:۹۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۲۱– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۳/۰۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 3610— 1399  
مــورخ  99/12/25 تصرفــات آقــای / خانــم عبدالرضــا ســعیدی  شــماره 
ــی  ــد مل ــار  دارای ک ــد جب شناســنامه 1809  صــادره دشــت آزادگان فرزن
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب  س ــدانگ یکب ــماره  1988384354  شش ش
ــع در قســمتی از ششــدانگ  پــاک 4 و 2624/6 بخــش  ــر مرب 77  مت
2 اهــواز،  اخبــار خروجــی بــه نــام شــرکت تعاونــی کارکنــان منطقــه پنــج 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــور مرات ــون مزب ــاده 3 قان ــر م ــواز براب شــهرداری اه
فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس 
نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته باشــد 
از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
مســتقیمًا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم و رســید دریافــت 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــت ظ ــف اس ــرض مکل ــد و معت نماین
ــی  ــم و گواه ــی تقدی ــات قضائ ــه مقام ــت ب ــراض دادخواس ــلیم اعت تس
تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر 

مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/05(
)تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/02/21(

شماره م/الف:   5/205
521 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله 

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

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابــر رای 3579— 1399  
ــد  ــج فرزن ــا مدح ــم علیرض ــای / خان ــات آق ــورخ  99/12/24 تصرف م
عبدالرضــا  شــماره شناســنامه 2271  صــادره از اهــواز دارای کــد ملــی 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب  س ــدانگ یکب ــماره  1751063488 شش ش
278  متــر مربــع در قســمتی از ششــدانگ  پــاک 1988/1443 ، 
ــر  ــاداد  براب ــام اراضــی شــرکت پ ــار خروجــی بن بخــش 2 اهــواز،  اخب
مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت 
ــات  ــه تصرف ــا هــر کــس نســبت ب ــردد ت ــی مــی گ ــوم آگه اطــاع عم
ــخ انتشــار  ــراض داشــته باشــد از تاری ــت ایشــان اعت ــروزه و مالکی مف
نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا بــه 
ــد  ــت نماین ــید دریاف ــواز تســلیم و رس ــاک اه ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــت ظ ــف اس ــرض مکل و معت
ــم  ــم و گواهــی تقدی ــی تقدی ــات قضائ ــه مقام ــراض دادخواســت ب اعت
دادخواســت اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت 
ــر  ــت براب ــرر اداره ثب ــد مق ــراض در موع ــول اعت ــدم وص ــورت ع در ص

ــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. مقــررات اق
)تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/05(
)تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/02/21(

شماره م/الف:   5/200
522 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله 

آگهی اجرای بند 381 مجموعه بخشنامه های ثبتی 
بدیــن وســیله اشــعار میــدارد وراث مرحــوم علــی اکبــر زارع منــش 
مالکیــن پــاک 108/78 واقــع در قریــه کاتــه بخــش بهنــام وســط ورامیــن 
درخواســت تعییــن حــدود مســاحت پــاک مذکــور را نمــوده لــذا در اجــرای 
بنــد 381 م ب ث نمــوده کارشناســان ایــن اداره در تاریــخ 1400/2/27 راس 
ــد محــل و تطبیــق حــدود و تعییــن حــدود  ــح جهــت بازدی ســاعت 10 صب
و مســاحت بــه محــل وقــوع ملــک مراجعــه مــی نماینــد ، لــذا بدینوســیله 
ــاورت  ــق در مج ــی ذیح ــی و حقوق ــخاص حقیق ــاور و اش ــن مج ــه مالکی ب
ــا همــراه داشــتن  ــوق ب ــخ ف ــورد تقاضــا اخطــار میگــرددد در تاری ــاک م پ
ســند مالکیــت و مــدارک هویتــی جهــت عــدم تضییــع حقــوق خــود در محل 
حاضــر گردنــد بدیهــی اســت عــدم حضــور در وقــت مقــرر مانــع از عملیــات 

ــود . 49 ث م الــف  تعییــن مســاحت و حــدود نخواهــد ب
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین – محمود داودی  750 

 شركت ملي گاز ایران 
شركت گاز استان مركزی

)سهامی خاص(

آگهي  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شــهرداري حمیدیــا در نظــر دارد مناقصــه عمومــی  تامیــن نیــروی انســانی موردنیــاز امــور اداری و خدماتــی را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق 

درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir   انجــام خواهــد شــد . 
1-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/2/21 می باشد.

2-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13 روز شنبه تاریخ 1400/3/1
3-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز سه شنبه  تاریخ 1400/3/11

4-زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1400/3/11 
5-برآورد اولیه کار مبلغ 44.793.868.967 ریال  می باشد.

6-  شرایط پیمانکاران متقاضي : 
6-1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 2.240.000.000 ریال . 

6-2- دارا بودن تائیدیه صالحیت کار) از اداره کار(.   
7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

8– نفرات اول، دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.
9- ارائه پاکت الف  در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .

10-  سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است 
773

نوبت اول

شهردار حمیدیا - امیر شاکری

آب را 
َهدر

ندهیم



۲۰۰۷ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ اردیبهشت   ۲۱  سه شنبه 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:موسسه اطالعات  )0۲1۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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برداشت گل  گاوزبان در مازندران/ مهر

کتاب »کالرا و خورشید« آخرین برنده جایزه نوبل نوشته  کازوئو ایشی گورو 
با ترجمه  شیوا مقانلو منتشر شد. این کتاب در ۳۲۸ صفحه با قیمت 
۶۹هزار تومان توسط نشر نیماژ منتشر شده است. »کالرا و خورشید« یک 
اثر علمی تخیلی و پادآرمان شهری است که رنگ وبوی آثار ماندگار و بزرگ 

کالسیک را هم دارد./ ایسنا

اتحادیه جهانی پست دومین سازمان جهانی است که در سال ۱۸۷۴ پایه گذاری شده 
و حدود ۱۹۲ کشور مختلف در آن عضو هستند. UPU یکی از سازمان های کلیدی 
برای همکاری با سرویس های پستی است که به نقل وانتقاالت جهانی کمک می کند. 
با توجه به اهداف UPU در راستای رشد اجتماعی و فرهنگی و همچنین افزایش 
دادوستدهای تجاری از طریق یک شبکه پستی موثر، این سازمان نقش موثری در 

راستای این خدمات و توسعه هرچه بیشتر این صنعت ایفا می کند. 

بیژن افشار، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون پس از چند روز مبارزه با 
بیماری کرونا در ۶۷ سالگی از دنیا رفت. بیژن افشار متولد سال ۱۳۳۳ 
و  ناآرام«  فیلم های سینمایی »مربای شیرین«، »قلب های  در  بود که 
مجموعه های »مختارنامه«، »شهریار«، »پرواز در ارتفاع صفر«، »یلدا« 

و... بازی کرده و از اعضای فعال خانه تئاتر بود./ هنرآنالین

تنها  پورعبدهللا  و کارگردانی مجتبی  تهیه کنندگی  به  فیلم کوتاه »منبع« 
دوره  بیست و چهارمین  رقابتی  بخش  در  ایران  سینمای  از  نماینده ای 
جشنواره بروکلین آمریکا خواهد بود. این فیلم از میان ۲۵۹۵ فیلم از ۹۱ 
کشور در بخش رقابتی انتخاب شده است.جشنواره بروکلین آمریکا از۱۳ 

تا ۲۴ خرداد به صورت آنالین برگزار می شود./ مهر

عبدالوهاب شهیدی، هنرمند پیشکسوت موسیقی، به دلیل عارضه قلبی، 
صبح دوشنبه درگذشت. مرحوم شهیدی متولد سال ۱۳۰۱ در »میمه« 
اصفهان بود. او از اوایل دهه ۱۳۲۰ فعالیت هنری خود را با فراگیری آواز، 
سنتور و عود نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد. شهیدی به جز آواز خواندن و 
آهنگ سازی، نوازنده ای منحصر به فرد ساز عود بود. او در اجرای آوازهای 

محلی نیز پیش رو بوده  است./ایسنا

سیاره  ما زمانی توپی از گدازه داغ بود که قمر آن در پی برخوردی 
بزرگ در حدود ۴.۵ میلیارد سال پیش ایجاد شد. برخی معتقدند 
که وجود ترکیبات اولیه متفاوت در زمین که ناشی از برخورد 
سیاره ای از خارج از منظومه  شمسی به آن است باعث شده که 
اتمسفر زمین شکل بگیرد و برخی دیگر باور دارند که جو زمین 
در اثر تکامل این سیاره ایجاد شده است. اکنون دانشمندان با 
بررسی واکنش های شیمیایی درون سنگ ها و توپ های گدازه ای 
مشابه زمین در آزمایشگاه به کشف نحوه  تشکیل اتمسفر زمین 
دارای  دارند  قرار  پرداخته اند. سیاراتی که در همسایگی زمین 
جو مملو از دی اکسید کربن و نیتروژن هستند و به رغم آن  که 
سیارات همگی به شکل مشابهی تکامل یافته اند اما جو آن ها با 
جو زمین که دارای نیتروژن اکسیژن است بسیار متفاوت است.
گروهی از محققان به سرپرستی پائولو سوسی، زمین شیمی دان 
نمونه های   )ETH Zürich(زوریخ فدرال  فناوری  موسسه  از 
کوچکی از زمین در حالت مذاب را از سنگ گوشته رایج زمین به 
نام پریدوتیت در آزمایشگاه ساختند. آن ها این گوی های مذاب 
را درون انواع مختلفی از گازهای شیمیایی شناور کردند که این 
گازها می توانستند روزی تشکیل دهنده ی جو زمین شوند./ ایسنا

دل نماندست که گوی خم چوگان تو نیست

خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست

تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد

هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست

در تو حیرانم و اوصاف معانی که تو راست

و اندر آن کس که بصر دارد و حیران تو نیست

آن چه عیبست که در صورت زیبای تو هست

وان چه سحرست که در غمزه فتان تو نیست

آب حیوان نتوان گفت که در عالم هست

گر چنانست که در چاه زنخدان تو نیست

از خدا آمده ای آیت رحمت بر خلق

وان کدام آیت لطفست که در شأن تو نیست

گر تو را هست شکیب از من و امکان فراغ

به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست

تو کجا نالی از این خار که در پای منست

یا چه غم داری از این درد که بر جان تو نیست

دردی از حسرت دیدار تو دارم که طبیب

عاجز آمد که مرا چاره درمان تو نیست

آخر ای کعبه مقصود کجا افتادی

که خود از هیچ طرف حد بیابان تو نیست

گر برانی چه کند بنده که فرمان نبرد

ور بخوانی عجب از غایت احسان تو نیست

سعدی از بند تو هرگز به درآید هیهات

بلکه حیفست بر آن کس که به زندان تو نیست

سعدی

| چاپ و نشر | | تئاتر | | سینما | | موسیقی |

جو زمین چگونه به شکل امروزی درآمد؟

علی رغم شهرت جهانی محور کندوان خیلی ها هنوز حتی اسم این 
وجود  خاطر  به  اندرسم  دره  است.  نخورده  به گوششان  نیز  تنگه 
آبشارهای متعدد کوتاه و بلندی که برای گذشتن از این دره چاره ای 
جز درگیر شدن با آبشار و فرود از آن ها ندارید در بین کوهنوردان این 
تنگه مشهور و پرآوازه است. ارتفاع این آبشارها از ۲ متر تا ۲۵ متر 
متغیر است. فرود در کار فنی کوهنوردی کاری ذاتا دشوار نیست اما 
چون برخی از کارگاه های این مسیر در کف است و به اصطالح توی 
فضا رفتن در آن ها سخت و نیز با توجه به کالهک لغزنده و نافرم زیر 
کارگاه ها و نیز فشار آب زیر حوضچه ها، فرود در این دره کار ساده ای 

نیست. به سختی های این مسیر، سردی هوا، باد سرد درون تنگه، 
خستگی و خیسی تمام وسایل که وزن آن ها را دو برابر می کند را 
اضافه کنید. پوشش گیاهی این منطقه شامل درختان توسکا، توس، 
راش، بلوط، شمشاد، افرا، نارون، شاه بلوط و آلوی جنگلی به طور 
پراکنده و بوته های تمشک و توت فرنگی است. اگر شخص کنجکاو ، 
ماجراجو ، اهل تحرک و تجربه مناطق بکر هستید و به دنبال هیجان و 
فرار از روزمرگی و خستگی های زندگی شهری هستید تجربه  تسخیر 
این تنگه مرموز و آبشارهای هیجان انگیز دره اندرسم را به شما توصیه 

می کنیم.
دره اندرسم دره ای است که از قسمت شمالی کوه های کندوان شروع 
و به روستای چهار باغ منتهی می شود. روستاهای چهار باغ و دلیر 

و انگوران توسط یک جاده خاکی به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر به 
روستای دزدبن در کنار جاده چالوس و کمی مانده به مرزن آباد 
در  جاده کرج  چالوس  اندرسم  دره  آبشارهای  می شوند.  متصل 
موقعیت جغرافیایی N۳۶۱۳ E۵۱۱۲ در استان البرز واقع است. تنگه 
اندرسم دره ایست در شمال غربی گچسر، جنوب غربی سیاه بیشه 
و حاشیه غربی گردنه کندوان در جاده چالوس به کرج. مختصات 
جغرافیایی ۳۶ درجه و ۱۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه شمالی و ۵۱ درجه و ۱۲ 
دقیقه و ۲۴ ثانیه شرقی است. دره اندرسم در حقیقت شامل سه 
دره بزرگ است که شروع آن از دره اندرسم بوده و پس از گذشتن از 
دره »اوال« و »دره چهارباغ«، به دهکده کوچک »چهارباغ« در کیلومتر 

پنج جاده دزدبند به دلیر ختم می شود./ سیری در ایران

تنگه اندرسم 

تاالب های ایران
تاالب میستان بهنمیر

تاالب میستان )Mistan wetland ( در فاصله ۷ کیلومتری 
تاالب  واقع است.  و در جنوب روستای میستان  دریای خزر 
میستان در ارتفاع منفی ۱۸ متری سطح آب های آزاد واقع شده 
و از تاالب های بزرگ و مهم استان مازندران به شمار می رود. 
تاالب میستان در موقعیت جغرافیایی E۵۲۴۹۳۸ N۳۶۴۰۰۵ در 
استان مازندران واقع است. روستای میستان از توابع شهرستان 
جویبار و در ۵ کیلومتری شرق جاده بهنمیر به الریم واقع است.
آن ۱.۲ کیلومتر است.  تاالب ۱.۴ کیلومتر و عرض  این  طول 
مهم ترین گیاهان این تاالب را  آالله  آبی ، علف هفت بند، نی، 
بارهنگ آبی ، گوشاب، عدسک آبی، آزوال، سازیل، شال تسبیح ، 
الله مردابی ، نیلوفرآبی ، قمیش ، لویی ، اسپرغان ، علف حصیر، 
هزارنی ، تیرکمان آبی ، زنبق مردابی ، علف شاخی و اویارسالم 
تشکیل می دهند. مهم ترین جانوران نیز انواع حلزون ، سوسک 
آبی ، قورباغه ، مار آبی ، الک پشت خزری و از پرندگان قو، 
حواصیل  چنگر،  خوتکا،  تاج دار،  اردک   ، سرحنایی   ، سرسبز 
خاکستری ، چنگر نوک سرخ ، کشیم کوچک ، حواصیل ارغوانی، 
اگرت سفید کوچک ، ماهی خورک ، غاز خاکستری ، سیاه کاکل، 

اردک بلوطی و گیلدر هستند .
در این منطقه شالیزارهای زیبا و سرسبز و باغ مرکبات در ورودی 
این منطقه یک منظره رویایی به وجود آورده و از هیاهوی شهری 
دور بوده و سکوت و آرامشی رویایی در این منطقه حکم فرماست.
شهرستان  بخش گیل خواران  توابع  از  ساحلی  شهری  الریم، 
و دشت ها  دارای ساحل  است که  مازندران  استان  در  جویبار 
و باغات و اماکن دیدنی زیبا که توسط رودخانه سیاه رود به 
دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود. هر ساله پرندگان 
این تاالب  به  برای زمستان گذرانی  آبزی فراوانی  کنارآبزی و 

ایران  در  می کنند./سیری  مهاجرت 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱4۰۰/۰۲/۲6 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ساعت ۱4 روز ۱4۰۰/۰۲/۲6 تا تاریخ ۱4۰۰/۰3/۰۲.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱4 روز  سه شنبه تاریخ ۱4۰۰/۰3/۱8.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ ۱4۰۰/۰3/۱9.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره ۲ تلفن: 433۱۰5۱6-۰34 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱934-۰۲۱ و دفتر ثبت نام 88969737 و 85۱9۲768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

۵۶۱،۰۰۰،۰۰۰تکمیل سرای محله حسین-آباد شهر جیرفت۱۵۵/ج۹۹/۳
ضمانت نامه بانکی) 
مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد(
۱۱،۲۰۸،۰۹۴،۵۳۹

ابنیه، تاسیسات برقی 
و مکانیکی سال ۱۴۰۰ و 

بخشنامه سرجمع

نوبت اول

 آبخوان


