
سخنگوی دولت:

شورای نگهبان نمی تواند قانون گذاری کند
سخنگوی دولت تاکید کرد که همه سالیق باید بتوانند کاندیدای خود را در انتخابات 
ربیعی در نشست خبری هفتگی خود گفت:  ایسنا، علی  به گزارش  باشند.  داشته 
دیپلماسی فعال جمهوری اسالمی ایران در وین، در عرصه رفع تحریم ها و در سطح 
دوستی های منطقه ای و همسایگان برای حل مسائل جعلی و گسترش مناسبات به 

خوبی به پیش می رود.

به رغم تایید اثرگذاری صنعت ماینینگ 
بر افزایش مصرف برق

سهم ماینرها در مصرف 
برق شفاف نیست 

روزهای  به  برق  و صنعت  ماینرها  نفس گیر  مارتن 
داغ تابستان رسیده است. گرمای هوا و فرارسیدن 
مصرف  و  ماینرها  پای  هم  باز  برق  مصرف  پیک 
سرسام آور برق آنها را به اخبار و تحلیل های حوزه 
انرژی باز کرده است. هر چند موضوعی که مسئوالن 
وزارت نیرو مطرح می کنند، مدیریت و میزان مصرف 
و  بودن  مجاز  بلکه  نیست،  ماینرها  این  انرژی 

غیرمجاز فعالیتشان است. 

 فعالیت کم رمق 
مهمان پذیرها در نظام 
سکونت گذری تهران 

 اسکان گذری شیوه مهمی از زندگی اجتماعی در 
جوامع بشری است که صورت های متعددی دارد 
در  دارند.  را  آن  از  تجاربی  آدم ها  از  خیلی  و 
)خانه گاه( ها  خانقاه  روایتی  به  ایرانی  جامعه 
فراهم کننده یکی از کهن ترین َاشکال این نوع 
سکونت در دوره اسالمی اند که قطعا ریشه های 
اجتماعی  سنت های  و  ادیان  در  بس کهن تری 

قبلی دارند. 

محیط زیست استان تهران:

 انتقال گورخرها باید
با چشم بند انجام می شد

محیط  وحش  حیات  امور  بر  نظارت  اداره  رئیس 
وحش  باغ  »مدیر  گفت:  تهران  استان  زیست 
به  آفریقایی  گورخرهای  هدایت  برای  صفادشت 
داخل مجموعه آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده که 
این کاری غیرکارشناسی است و باید از چشم بند 

استفاده می شد.

نگرانی از انحراف هیرمند
  محتوا و نتیجه مذاکرات درباره انحراف رود هیرمند به اراضی کشاورزی افغانستان صرفا از طرف وزارت خارجه اعالم می شود

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد

 بر اثر ادامه خشکسالی مردم به خوردن موریانه و خاک رس روی آورده اند 

گرسنگی یک میلیون نفر در ماداگاسکارگرسنگی یک میلیون نفر در ماداگاسکار
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

آگهی فراخـوان 
دعوت به مجمع عمومی موسسین انجمن صادرکنندگان استان کرمان

بدین وسیله به اطالع می رساند در راستای اخذ موافقت اصولی شماره 14/8439/ص مورخ 1399/09/04 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، مجمع عمومی موسسین انجمن در ساعت 11:00 روز دو شنبه مورخ 1400/03/03 در محل میدان آزادی ابتدای بلوار جمهوری اسالمی 

نرسیده به 20متری نادر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان سالن کنفرانس شماره )2( برگزار می شود.
بدین وسیله از کلیه فعالین این حوزه دعوت به عمل می آید که از تاریخ 1400/02/25 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/02/30جهت ثبت 
نام در انجمن مذکور به خیابان استقالل- استقالل 12- پالک 5- دفتر امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان مراجعه نمایند.

1.بررسی و تصویب اساسنامه
2.تعیین ورودیه و حق عضویت ساالنه

3.تعیین روزنامه کثیراالنتشار
4.انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس

5.سایر موارد

1.داشتن تابعیت ایرانی
2.دارا بودن کارت بازرگانی معتبر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی کرمان.
3.دارا بودن مجوزات الزم در خصوص حوزه فعالیت از مراجع 

ذی صالح قانونی

شرایط ثبت نام:دستور کار جلسه :

صفحه 7میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کرمان

آگهی فراخوان
تشکیل جامعه تخصصي فعاالن صنایع دستي 

و هنرهاي سنتي استان کرمان

فناوری  اجرایی  شورای  در  مجلس  ناظر  عضو 
اطالعات با انتقاد از فروش واکسن کرونای دولتی 
با مبالغ هنگفت، گفت: هر واکسن  بازار سیاه  در 
به  تومان  میلیون   ۲۵ تا  سیاه  بازار  در  آسترازنکا 
این واکسن  فروش می رسد در حالی  که قیمت 
نهایتًا ۳۰۰ هزار تومان است. به گزارش خبرگزاری 
مورد  در   بهرام  پاشایی  معصومه  ملت  خانه 
مشکالت و تخلفات موجود در روند توزیع و تزریق 
شاهد  متاسفانه  گفت:  کشور،  در  کرونا  واکسن 
از زنجیره رسمی توزیع و فروش  خروج واکسن 
در بازار سیاه با مبالغ هنگفت و همچنین جانمایی 
افراد فاقد اولویت در لیست های تزریق در مراکز 

هستیم. بیمارستان ها  و  بهداشتی 

پاشایی عدم استفاده از ظرفیت های سامانه   ای برای 
رصد سیستمی، استفاده صحیح از سامانه ردیابی 
سالمت محور  اقالم  اصالت  کنترل  و  رهگیری  و 
)تیتک( را از جمله دالیل تخلفات موجود در روند 
توزیع و تزریق واکسن کرونا برشمرد و ادامه داد: 
عدم ثبت شناسه اصالت واکسن در سامانه در بروز 
تخلفات موثر است و تاکنون بیش از  ۵۰ درصد 
شناسه  ها در سامانه ثبت نشده و از سویی شاهد 
ثبت آفالین و با تاخیر شناسه اصالت واکسن در 
سامانه هستیم که باعث می شود واکسن تقلبی از 
واکسن تقلبی قابل شناسایی نباشد چون استعالم 
برخط از سامانه انجام نمی  شود و هویت  سنجی 
افراد  )غیرسیستمی(  سنتی  استحقاق  سنجی  و 

برای تزریق هم از جمله تخلفات است. 
پاشایی یادآور شد: کد ملی افراد قبل از تزریق 
از ثبت احوال به صورت سیستمی استعالم شده 
و با لیست ارائه شده تطبیق داده شود تا افراد به 
جای هم واکسن نزنند، پیامکی حاوی کد تایید 
به تلفن همراه فرد ارسال شود تا فرد این کد را 
در اختیار مرکز بهداشت قرار دهد و مرکز بهداشت 
تزریق  اطالعات  بتواند  این کد  داشتن  با  صرفا 
واکسیناسیون،  برای  و  کند  ثبت  سامانه  در  را 
اطالعات بیماران خاص به جای خوداظهاری، از 
بیمه های درمانی به صورت سیستمی گرفته شود 
چون بیمه ها این اطالعات را به صورت صحیح و 

دقیق در اختیار دارند.

تشکیل  از  بلوچستان  و  نظامی سیستان  دادستان 
پرونده ای در ارتباط با حادثه مرگ یک کودک بر اثر 
تیراندازی ماموران در شهرستان ایرانشهر خبر داد. به 
گزارش ایرنا علیرضا موسایی گفت: از همان لحظات 
به سرعت صورت گرفت و  پیگیری ها  اولیه حادثه، 
بودند  تیراندازی کرده  حادثه  این  در  ماموریتی که 
بررسی  از تحقیقات مقدماتی جهت  احضار و پس 
زوایای مختلف حادثه بازداشت شدند. پرونده به طور 
ویژه در دست رسیدگی است. سرهنگ حسن کیخا 
انتظامی  ماموران  گفت:  ایرانشهر  انتظامی  فرمانده 
این شهرستان ظهر دوشنبه در محور ایرانشهر- بمپور 
پلیس  ماموران  شدند.  درگیر  مرگ  سوداگران  با 
هنگام کنترل  امداد  یگان  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 

خودروهای عبوری در ایست و بازرسی میدان امام 
حسین)ع( ایرانشهر )خروجی شهرستان بمپور( به 
یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک شده و با 
عالئم هشدار دهنده به راننده خودرو دستور ایست 
دادند. راننده ابتدا از سرعت خودرو کاسته و وانمود 
ولی  دارد  را  متوقف ساختن خودرو  قصد  کرده که 
ناگهان با سرعت هرچه تمام یکی از مأموران انتظامی 
به سمت روستای  و  زیر گرفته  را  مستقر در محل 
ماموران  بالفاصله  است.  شده  متواری  محمدان 
در  تعقیب که  را  ،آن  خودرو  متوقف ساختن  برای 
همین حین یکی از سرنشینان خودروی پژو پارس 
با سالح کالش اقدام به شلیک به سمت خودروی 
پلیس کرده که در پی تیراندازی های مکرر به سمت 

عکس العملی  در  نیز  ماموران  انتظامی،  خودروی 
به  اقدام  سالح  بکارگیری  قانون  رعایت  با  متقابل 
تیراندازی به سمت خودروی مذکور کردند. در نهایت 
محمدان  روستای  ورودی  در  پارس،  پژو  خودروی 
متوقف و ازدحام جمعیت در اطراف خودرو شکل می 
گیرد که با توجه به شلوغی محل ۲ سرنشین خودرو 
که مسلح نیز بودند از محل متواری شدند. با بررسی 
یک  و  یک کودک خردسال  ماموران مشخص شد 
زن میانسال در صندلی عقب خودروی مذکور بوده اند 
که متاسفانه بر اثر این تیر اندازی ها کودک خردسال 
مجروح و به مراکز درمانی منتقل شد که تالش تیم 
پزشکی برای نجات جان او بی نتیجه مانده و کودک 

در بیمارستان فوت کرد.

یک نماینده مجلس مدعی شد

تشکیل پرونده  برای مرگ کودک ایرانشهری بر اثر تیراندازی پلیسفروش واکسن کرونای دولتی در بازار سیاه با مبالغ هنگفت

آب را 
َهدر ندهیم

فرا رسیدن عید سعید فطر مبارک باد
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که  اکتبر  ماه  طی  جزیره  این  جنوب 
برای  می آید،  شمار  به  کاشت  فصل 
شاهد  خشکسالی،  سال  چهارمین 
بوده  بارش هایش  درصدی   ۵۰ کاهش 
است. به گزارش گاردین، جولی ریورس، 
بدون  پزشکان  اضطراری  هماهنگ کننده 
»بدون  است:  گفته  ماداگاسکار  در  مرز 
بارندگی، ساکنان این مناطق نمی توانند 
به زمین ها بازگردند و شکم خانواده های 
هم  آنها  از  بعضی  کنند.  سیر  را  خود 
نبارد  باران  اگر  که  می گویند  صراحتا 
انتظار  در  مرگ  نکند،  تغییر  شرایط  و 

آنهاست.«
هشدار سریع  »شبکه سیستم  وبسایت 
خانواده های  که  کرده  اعالم  قحطی« 
فقیر مجبورند به دنبال غذاهای وحشی 
آنها  خوردن  که  باشند  برگ  خوردن  و 
باردار  زنان  و  کودکان  برای  و  دشوار 
آژانس های کمک رسان  است.  خطرناک 
مردم  از  بعضی  گزارش کرده اند که  نیز 
شروع به خوردن موریانه و مخلوط تمر 

رس کرده اند. خاک  و  هندی 
توفان های  که  می گوید  ریورس  جولی 
شن و ماسه شدید - معروف به تیومنا 
– در ماه دسامبر با پوشاندن زمین های 
میوه های  مانند  مواد غذایی  کشاورزی 
کاکتوس که اغلب در فصول کم بارش به 
کرده  بدتر  را  تکیه می شود، شرایط  آنها 

است.
که  مردمی  »بیشتِر  می گوید:  ریورس 
زندگی  ماداگاسکار  جنوبی  مناطق  در 

به  درآمد،  و  غذا  تامین  برای  می کنند، 
دارند.  تکیه  خود  محصول  بر  شدت 
فقدان  و  خشکسالی  خاطر  به  حاال 
که  را  آنچه  نمی توانند  مردم  بارندگی، 
معموال می خورند یا در بازار می فروشند، 

کنند.« برداشت 
جین لوئیس تووسوآ ۵۲ ساله، پدر 1۵ 
حاشیه ای  مناطق  در  که  است  فرزند 
جنوبی ترین  در  آندروی،  در  آمبوومبی 
می کنند.  زندگی  ماداگاسکار  منطقه 
به  زندگی  که  می گوید  لوئیس  جین 
است.  شده  دشوار  و  سخت  شدت 
»امسال،  می گوید:  ساله   ۵۲ پدر  این 
ما  نداریم.  خوردن  برای  چیزی  هیچ 
الهی  مشیت  به  فقط  ماندن  زنده  برای 
البته از دولت هم کمک  تکیه می کنیم. 
نشود،  ما  به  کمکی  اگر  خواسته ایم. 

ُمرد.« خواهیم  حتما 
طی  »در  می دهد:  ادامه  لوئیس  جین 
)توفان های  تیومن ها  پنج سال گذشته، 
و  شده اند  قوی تر  شدید(  ماسه  و  شن 
توفان ها  این  می افتند.  اتفاق  بیشتر 
بخش های بزرگی از منطقه را تحت تاثیر 
قرار می دهند. در سه سال گذشته هیچ 
بارانی نباریده است. به خاطر خشکسالی 
هم  خشن  و  شدید  بادهای  مداوم، 
خاک های خوب و مساعد برای کشاورزی 
را با خود می برند. این بادها کاکتوس ها 
برای  هم کشته اند؛ کاکتوس هایی که  را 
ما، آن هم در زمان قحطی بسیار ضروری 
محصوالتمان  حتی  بادها  این  هستند. 

مانند  حیواناتی  و  کرده اند  نابود  هم  را 
گاومیش و گاو و گوسفند و بزها را هم 

است.« کشته 
اعالم  برنامه جهانی غذای سازمان ملل 
کودکان  در  حاد  سوتغذیه  که  کرده 
اخیر  ماه  چهار  طی  سال،  پنج  از  کمتر 
شده  برابر  دو  جنوبی،  مناطق  بیشتر  در 
نرخ  بیشترین  آمبوومبی  منطقه  است. 

است. داشته  را  سوتغذیه  افزایش 
فاز  طبقه بندی  سازمان  جمعه،  روز 
یکپارچه امنیت غذایی )IPC(، یک نهاد 
متشکل از چند آژانس که امنیت غذایی 
جهانی را رصد می کند، هشدار داده است 
وضعیت   ،۲۰۲1 دسامبر  تا  آوریل  از  که 
وخیمی در ناامنی غذایی در گراند ساوت 

است. شده  ایجاد  ماداگاسکار 
از  »بیش  است:  آمده  هشدار  این  در 
دلیل  به  منطقه  این  در  نفر  میلیون   1.1
مواد  قیمت  افزایش  ناکافی،  بارندگی 
معرض  در  شن،  توفان های  و  غذایی 
گرفته اند.  قرار  غذایی  شدید  ناامنی 
و  غذایی  مواد  اتمام  می رود که  انتظار 
آغاز  معمول  از  زودتر  بسیار  خوراکی، 
شود و خانواده ها به دلیل تولید حداقلی 
و ذخایر کم مواد غذایی، دچار گرسنگی 

می شوند.«
ووریاندرو تیاندرینی، 4۲ ساله، پدر چهار 
ساحل  در  تولیارا  دوم  منطقه  در  فرزند 
او می گوید که خشکسالی  است.  غربی 
مانع از آن شده که بسیاری از کشاورزان 
بتوانند برنج بکارند. تیاندرینی می گوید: 

باران  پر  و  مرطوب  آب وهوای  از  »قبال 
اخیر،  سال های  طی  می بردیم.  لذت 
آب وهوا خشک و خشک تر شده است. 
کشاورزان مجبور شده اند کاشت برنج را 
فقط  مردم حاال  یاز  بسیار  بگذارند.  کنار 

یک وعده در روز غذا می خورند.«
می دهد:  ادامه  ساله   4۲ مرد  این 
هزینه  نمی توانند  هم  مادران  و  »پدر 
پرداخت  را  فرزندانشان  مدرسه  شهریه 
هم  جدیدی  بیماری  عالوه  به  کنند. 
ما  است.  آمده  گاومیش هایمان  سراغ 
نداشتیم.  بیماری ای  چنین  هیچ وقت 
درصد   ۲۰ تا   1۰ حدود  مرض  این 

است.« کشته  را  حیواناتمان 
در واکنش به این بحران پزشکان بدون 
مارس  ماه  اواخر  از  ماداگاسکار  در  مرز 
و  کلینیکی کرده اند  سیار  به کار  شروع 
مبتال  را که  8۰۰ کودک  از  بیش  تاکنون 
یک  مداوا کرده اند.  بودند،  سوتغذیه  به 
سختی  شرایط  در  این کودکان  از  سوم 

می بردند. بسر 
پزشکان  کارکنان  که  می گوید  ریورس 
بیماری های  ماداگاسکار  مرز  بدون 
فعالیت  که  مناطقی  در  هم  را  دیگری 
جمله  از  کرده اند   مشاهده  می کنند، 
آب  مصرف  از  ناشی  )بیماری  بیالرزیا 
دارای کرم های انگلی(، اسهال، ماالریا و 
می گویند  پزشکان  تنفسی.  عفونت های 
و  سوتغذیه  اثر  بر  بیماری ها  این  که 

است. تمیز  آب  کمبود  همچنین 
ملل،  سازمان  غذایی  آژانس  اساس  بر 
تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می برند، 
افزایش  درصد   8۵ حدود  سال گذشته 
اثرات  هم،  آن  دلیل  و  است  داشته 
است.  خشکسالی  سال ها  شده  انباشته 
و  دام هایشان  که  شده اند  مجبور  مردم 
سیر  و  غذا  خرید  برای  را  خانه  وسایل 
کردن شکم خود و خانواده شان بفروشند.
هم  هنوز  ماداگاسکار  جنوب  در  مردم 
دیگر  شهرهای  به  را  خانواده  اعضای 
اما  باشند  کار  دنبال  به  تا  می فرستند 
پیدا کردن  به  موفق  آنها  از  تعداد کمی 
کار می شوند، چراکه با وجود همه گیری 
کرونا، بسیاری از کسب وکارهای کوچک 
فصلی  کارهای  و  است  شده  تعطیل 
که  را  توریسم  صنعت  در  شده  ایجاد 
درآمد خوبی را برای افراد ایجاد می کرد، 

است. کشانده  تعطیلی  به 
فعاالن محیط  و  دانشمندان  از  بسیاری 
زمین  به گرم شدن کره  نسبت  زیستی 
هشدار داده اند. دانشمندان معتقدند که 
باال رفتن دما باعث  گرم شدن زمین و 
تغییرات آب وهوایی می شود و این نیز 
به  را  خطرناکی  تبعات  خود،  نوبه  به 
خشکسالی های  داشت.  خواهد  دنبال 
بارندگی های  شدید،  توفان های  مکرر، 
آب  جنگل ها،  آتش سوزی  سیل آسا، 
باال رفتن سطح  و  شدن یخ های قطبی 
دریاها و مواردی از این دست که اثرات 

نمی شود. ختم  همین جا  به  آنها 
 خشکسالی های پیاپی که در چند سال 
استرالیا،  جمله  از  کشورهایی  اخیر، 
از کشورهای خاورمیانه  آمریکا و برخی 
بین  از  باعث  داده،  قرار  تاثیر  تحت  را 
و  شده،  کشاورزی  محصوالت  رفتن 
مختل  را  غذا  توزیع  و  تولید  چرخه 

. می کند
غذایی،  تولید  زنجیره  دیدن  آسیب  با   
برمی آورند،  سر  بیماری ها  و  قحطی 
ناآرامی های  به  را  خود  جای  ثبات  و 

می دهد. نزاع  و  اجتماعی 

بر اثر سخت ترین خشکسالی 40 سال گذشته رخ داده است

 گرسنگی یک میلیون نفر
در ماداگاسکار
مردم به خوردن موریانه و خاک رس روی آورده اند

رئیس جمهوری:
کولبری در شان کرامت 
انسانی مرزنشینان نیست

ستاد  جلسه  چهارمین  و  بیست  و  دویست 
به  یکشنبه  روز  دولت  اقتصادی  هماهنگی 
ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه، 
برنامه تامین کاالهای اساسی، ضروری و مورد 
نیاز در سال 14۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. به 
گزارش ایسنا، در آغاز جلسه، رئیس کل بانک 
مرکزی گزارشی از تامین ارز مورد نیاز کاالهای 
اساسی در سال های 1۳99 و 14۰۰ ارائه نمود 
و پس از بحث و بررسی تصمیمات الزم برای 
خرید اقالم مورد نیاز اتخاذ شد. همچنین وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گزارشی از تامین گندم 
مورد نیاز سال  14۰۰و آمار خرید داخلی گندم 
در استان های مختلف ارائه کرده سپس برنامه 
تامین سالیانه گندم برای نیاز سال و تکمیل 
ذخایر استراتژیک پس از بحث و بررسی به 
و  کشور  وزیر  جلسه  این  در  رسید.  تصویب 
مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال نیز گزارشی 
از اقدامات و برنامه های این ستاد ارائه کردند. 
و  ناپسند  امری  را  کاال  قاچاق  رئیس جمهور 
زیان بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف 
در کشور دانست و تاکید کرد: کولبری پدیده 
شان  در  نه  بوده که  قبولی  غیرقابل  و  زشت 
کرامت انسانی مرزنشینان رشید ما است و نه 
با سیاست ها و انضباط تجاری کشور سازگاری 
دارد. روحانی افزود: باید با حمایت اقتصادی، 
اشتغالزایی و مهارت افزایی برای مرزنشینان 
شریف، این پدیده ناگوار از چهره مرزهای ما 
زدوده شود. رئیس جمهور تصریح کرد: شفاف 
سازی و ایجاد انضباط در سراسر چرخه تجاری 
کشور، از نقطه تامین تا زنجیره عرضه و نقطه 
مصرف الزمه این کار است و رسیدن به این 
هدف با هماهنگی و همکاری همه دستگاه های 
ذی ربط در دولت ، نیروی انتظامی و نهادهای 

نظارتی و قضایی امکان پذیر خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد

نازنین زاغری باید متشکر باشد
اسماعیلی در نشست  ایسنا، غالمحسین  به گزارش 
با  زندانی  تبادل  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  خبری 
خانم  زاغری، گفت:  نازنین  تبادل  جمله  از  آمریکا 
اتمام  به  داشت که  قبلی  محکومیت  زاغری  نازنین 
تشکر  ایران  اسالمی  جمهوری  از  باید  البته  رسیده 
را  محکومیتش  دوران  از  بخشی  زیرا  باشد  داشته 
بیانگر  الکترونیکی سپری کرد و  از زندان  بیرون  در 
اقدامات خیرخواهانه قوه قضائیه ایران است، کسی 
در خارج  ایام کرونا  در  را  داشته  امنیتی  پرونده  که 
االن خانم  آزاد کرده است.  نظارت  زندان و تحت  از 
زاغری بازداشت نیست و پرونده مفتوح دیگری دارد 
که رای آن صادر شده و آزاد است و در محل اقامت 
خود است. باید در رابطه با محکومیت جدید او منتظر 
دادگاه تجدیدنظر باشیم و امیدواریم کشورهای دیگر 
ایران در خصوص  اقدماتی که  اروپا مشابه  از جمله 
زیرا ما  باشند  را داشته  انجام می دهد  آنها  زندانیان 
را  خودمان  اتباع  خصوص  در  غیرقانونی  رفتارهای 
را  باری  تاسف  و گزارشات  شاهدیم  آن کشورها  در 
درایام  قضائیه  قوه  اقدامات  و  داریم   حوزه  این  در 
کرونا بی نظیر است.سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ 
اقتصادی  فساد  بر  مبنی  اتهاماتی  درباره  سوالی  به 
پرونده  دو  حوزه  این  در  گفت:  آخوندی،  عباس 
این  به  مربوط  افراِد  به  مربوط  پرونده  یک  داریم؛ 
شخص بوده که کیفرخواست آن صادر شده است و 
پرونده  که  دیگر  پرونده  داد.  قرار  نوبت رسیدگی  در 
در  بازرسی  سازمان  و  تهران  دادسرای  است،  اصلی 
حال بررسی آن هستند و اقدامات خوبی هم انجام 
موکول  زمانی  به  را  خود  نظر  اظهار  باید  ما  داده اند. 

شود. تکمیل  تحقیقات  کنیم که 

اعالم حمایت آمریکا از 
گفت وگو میان ایران و 

عربستان
یک مقام ارشد وزارت امورخارجه آمریکا گفت 
که واشنگتن از گفت وگو میان ایران و عربستان 
آن  در  نقشی  اما  می کند  حمایت  سعودی 
ندارد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری 
نشنال نیوز، جویی هود دستیار موقت وزیر امور 
اندیشکده  در  نشست  یک  در  آمریکا  خارجه 
از تالش های  بایدن  بروکینگز گفت که دولت 
و  تهران  برای میزبانی گفت وگوها میان  عراق 
ریاض حمایت می کند اما واشنگتن نقشی در 
امور  وزیر  موقت  دستیار  داشت.  نخواهد  آن 
خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک همچنین 
تاکید کرد که حرف زدن همیشه بهتر از جنگیدن 
است. او ادامه داد: بسیار حائز اهمیت است 
که سعی کنید گفت وگوهای آزاد داشته باشید 
تا شرایط را از تنش خارج کند. آمریکا از این 
رایزنی ها پشتیبانی می کند اما کاری با آن ندارد 
و امیدواریم که میزبانی بغداد به شکل گیری 
نقشی مثبت برای عراق در منطقه کمک کند.

چه کسانی داوطلب 
پاستورنشینی شده اند؟

جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلبان  از  ثبت نام 
 ۲1 دیروز، سه شنبه  ساعت هشت صبح  از  سیزدهم 
اردیبهشت 14۰۰ در وزارت کشور آغاز شد و تا روز ۲۵ 
اردیبهشت انجام می شود. به گزارش ایسنا، انتخابات 
14۰۰ با صدور دستور رسمی عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور خطاب به فرمانداران سراسر کشور آغاز شد. 
این  از  پیش  برخی شخصیت های شناخته شده که 
اعالم  جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلبی  برای  نیز 
آمادگی کرده بودند، در اولین روز ثبت نام کردند. امیر 
سرتیپ محمدحسن نامی که در دولت دهم به مدت 
وزارت  در  وزیر  و  سرپرست  عنوان  به  ماه   ۶ حدود 
او  بود.  به کار  مشغول  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
ارتش  معرفی کرد:  اینگونه  را  خود  نام  ثبت  از  پس 
عقبه من است. اصولگرا هستم ولی مستقل آمده ام. 
فرد دیگر، سردار پاسدار سعید محمد فرمانده پیشین 
ثبت نام  از  او پس  بود.  خاتم االنبیا  سازندگی  قرارگاه 
خود را اینگونه معرفی کرد: از ناحیه هیچ جناحی هم 
مورد حمایت قرار نگرفتم و نمی خواهم هم که مورد 
فرد، سردار حسین  بگیرم. سومین  قرار  آنها  حمایت 
دهقان وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
اینگونه معرفی کرد:  را  نام خود  از ثبت  او پس  بود. 

است. ایرانی  قدرتمند  دولت شهروندان  دولت من 
شورای نگهبان  در فاصله روزهای ۲۶ تا۳۰ اردیبهشت 
صالحیت داوطلبان را بر اساس معیارهایی که اخیرا 
اعالم کرده، رسیدگی می کند. از روز ۳1 اردیبهشت تا 
4 خرداد نیز شورای نگهبان فرصت دارد تا به شکایت 
پنجم  روز  رسیدگی کند.  شده  ردصالحیت  داوطلبان 
اعالم  شده  صالحیت  تایید  داوطلبان  لیست  خرداد 
روز   ۲۰ شده  صالحیت  تایید  کاندیداهای  می شود. 
فرصت تبلیغات خواهند داشت. انتخابات 14۰۰ در روز 

جمعه ۲8 خرداد ماه برگزار می شود.

واکسن فایزر برای 
کودکان 12 تا 15 ساله 
در آمریکا با اثر بخشی 
»100درصد« مجوز گرفت

متحده  ایاالت  داروی  و  غذا  سازمان 
 ۲۰( مه   1۰ دوشنبه  روز  آمریکا 
اردیبهشت( اعالم کرد که مجوز استفاده 
شرکت های  تولیدی  واکسن  اضطراری 
به  تزریق  برای  بیون تک  و  فایزر 
این کشور  در  ساله   1۵ تا   1۲ نوجوانان 
یورونیوز،  گزارش  به  است.  شده  داده 
سازمان  سرپرست  وودکوک،  جانت 
بیانیه ای گفت:  در  آمریکا  داروی  و  غذا 
»این یک گام مهم در مبارزه با بیماری 
است  قرار  است.«  کووید19  همه گیر 
بیماری   جلسه مرکز پیشگیری و کنترل 
و آژانس بهداشت عمومی فدرال آمریکا 
این  کردن  نهایی  برای  چهارشنبه  روز 
نخستین  کانادا  شود.  برگزار  تصمیم 
بود که چهارشنبه گذشته مجوز  کشوری 
این گروه سنی  به  فایزر  واکسن  تزریق 
نیز  اروپا  دارویی  آژانس  کرد.  صادر  را 
برای  فایزر  واکسن  مطالعه  حال  در 

است. نوجوانان 

100 درصد واکسن فایزر اثر بخشی 
 روی نوجوانان

تصمیم  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
بالینی  آزمایش  یک  اساس  بر  را  خود 
روی بیش از 1۰۰۰ نوجوان داوطلب 1۲ تا 
1۵ ساله آمریکایی گرفت. پیتر مارکس 
گفت که در میان 1۰۰۵ نوجوان واکسینه 
به کووید-19  ابتال  از  موردی  هیچ  شده 
مشاهده نشد. او اثربخشی این واکسن 
1۰۰ درصد در بین نوجوانان اعالم کرد. را 

خانواده های فقیر مجبورند به 
دنبال غذاهای وحشی و خوردن 
برگ باشند که خوردن آنها دشوار 
و برای کودکان و زنان باردار 
خطرناک است. آژانس های 
کمک رسان نیز گزارش کرده اند 
که بعضی از مردم شروع به 
خوردن موریانه و مخلوط تمر 
هندی و خاک رس کرده اند.

ربیعی: به اعتقاد حقوق دانان، 
آنچه که اشاره کردید نه 
مصوبه است و نه ابالغیه؛ چرا 
که شورای نگهبان نه مرجع 
قانون گذاری است که مصوبه 
داشته باشد و نه مرجع ابالغ 
قانون است؛ از این منظر، یک 
نامه اداری است که شورای 
محترم نگهبان به وزارت کشور 
نوشته است.

شدیدترین و سخت ترین خشکسالی 40 سال گذشته در ماداگاسکار، جزیره ای در جنوب شرق آفریقا باعث شده بیش از 
یک میلیون نفر را با یک سال کمبود غذا مواجه کرده است. سازمان ملل تخمین زده که به دلیل بارندگی های کم، جنوب 
این جزیره در ماه های آینده کمتر از نیمی از محصول معمول خود را برداشت می کند و بحران گرسنگی طوالنی مدتی را که 

نیمی از جمعیت منطقه »گراند سود« را تحت تاثیر قرار داده است، شدیدتر می کند.
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سخنگوی دولت:
شورای نگهبان نمی تواند قانون گذاری کند

سخنگوی دولت تاکید کرد که همه سالیق 
انتخابات  در  را  بتوانند کاندیدای خود  باید 
داشته باشند. به گزارش ایسنا، علی ربیعی 
گفت:  خود  هفتگی  خبری  نشست  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  فعال  دیپلماسی 
در وین، در عرصه رفع تحریم ها و در سطح 
برای  همسایگان  و  منطقه ای  دوستی های 
حل مسائل جعلی و گسترش مناسبات به 

می رود. پیش  به  خوبی 
ثبت نام  آغاز  با  ارتباط  در  دولت  سخنگوی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیداهای 
مشارکت  به  معتقد  دولت  گفت:  نیز   14۰۰
حداکثری و حضور همه جانبه و تمام عیار 
مردم در انتخابات است و همه توان خود را 
برای انجاِم چنین رسالتی مستند به قانون 
در  همچنین  خواهد گرفت.  به کار  اساسی 
ریاست  انتخابات  یادآور شد:  ربیعی  ادامه 
فرایند  یک  امتداد  در   14۰۰ جمهوری 
ساالری«  مردم  »تمرین  از  ساله  چهل ودو 
است که  معنا  آن  به  این  می شود.  برگزار 
در  انتخاباتی  هر  طوالنی،  فرایند  این  در 
پیشین،  مقاطع  در  انتخابات  با  مقایسه 
باید مشارکتی تر، رقابتی تر  و در یک کالم 
همه  یعنی  شود.  برگزار  پیش  از  کامل  تر 
اقشار گوناگون ملت  گرایش های سیاسی، 
در  را  خود  نماینده  بتوانند  سالیق  همه  و 

باشند. داشته  انتخاباتی  نامزدهای  سطح 
واکنش  در  همچنین  دولت  سخنگوی 
گفت و گوهای  درباره  شده  اعالم  اخبار  به 
ایران و عربستان گفت: مذاکرات در سطح 
انجام شده است  نمایندگان ویژه در دولت 
و این مذاکرات تا حصول نتیجه ادامه دارد.

مذاکرات گفت:  روند  خواندن  مثبت  با  او 
در طول سال های گذشته از گفت وگو میان 
سعودی  عربستان  جمله  از  همسایگان 
امروز  و  کرده ایم  استقبال  و  حمایت 
اختالفات  رفع  به  امیدواری  روزنه های 
و  اخیر  سال های  در  است.  شده  گشوده 
ناامنی های  که  غیرسازنده  مداخله های 
موجب  سوریه  تا  یمن  از  را  گسترده ای 
میان  سو تفاهم  و  کدورت  به  شده، 

است. شده  منجر  منطقه  کشورهای 
او ادامه داد: به منظور رفع این سوتفاهم ها 
بین  مذاکره  دور  دو  تاکنون  اختالفات،  و 
بر  عالوه  است.  شده  انجام  کشور  دو 
منطقه ای  مسائل  درباره  جانبه،  دو  مسائل 
که  زمانی  تا  فعال  اما  شد،  گفت وگو  هم 
مذاکرات به نتیجه نرسیده، امکان ورود به 

نداریم. را  جزئیاتش 

در آستانه شکست و لغو کامل
 تحریم ها هستیم

لغو  بودن  نزدیک  به  اشاره  با  ربیعی  

تحریم ها علیه مردم ایران گفت: اکنون که 
تحریم ها  لغو کامل  و  شکست  آستانه  در 
انواع  ساخت  خاطر  به  کرونا  و  هستیم 
واکسن ها به مرحله پایانی خودش نزدیک 
شده است، حضور گسترده در پای صندوق 
انتخاب رئیس جمهور  رای می تواند موجب 
قوی  دولت  یک  ایجاد  و  باال  آرای  با 

باشد. اکثریت  رای  از  برخاسته 
دولتی  کرد:  اظهار  دولت  هیئت  عضو  این 
مردمی  باالی  آرای  پشتوانه  دارای  که 
باشد می تواند از یک سو اقداماتی پایدار و 
داخلی  مسائل  مجموعه  حل  برای  راهگشا 
جایگاه  دیگر  سوی  از  و  اتخاذ کند  ایران 
ایران را در تحوالت بین المللی ارتقا بخشد. 
به  منجر  که  و کنشی  اقدام  هر  این رو  از 
اقدامی  شود،  عمومی  مشارکت  ارتقای 
هرگونه  و  ملی  منافع  تحقق  راستای  در 
سیاست ورزی ضد مشارکت گسترده مردم، 

می شود. محسوب  کشور  منافع  مخل 
نشست  این  از  دیگری  بخش  در  ربیعی 
نگهبان  شورای  اخیر  مصوبه  درباره  خبری 
اظهار  آن  درباره  رئیس جمهوری  و سخنان 
کلی  سیاست های  هرگونه  معموال  کرد: 
وقتی بخواهد به حیطه عمل و اجرا تبدیل 
بشود،  باید از مجرای قانون عبور کند. آنچه 
که در این زمینه مشخص است این است 

همچنین  است.  نشده  طی  روال  این  که 
شبیه  نگهبان،  کاری  شورای  اقدام  این 

است. قانون گذاری 
اختیار  در  چیزی  چه  اینکه  داد:  ادامه  او 
اجرای  نیست،  منافی  یا  هست  دولت 
واقع،  در  نمی باشد.  قانون  روال  و  قانون 
فارغ از میزان اختیار،  وظیفه دولت اجرای 
رئیس جمهور  که  طور  همان  است.  قانون 
در  موجود  قوانین  کردند،  تصریح  دیروز 
است  عمل  مالک  داوطلبان،  از  نام  ثبت 
چارچوب  در  باید  کشور  وزارت  الزامات  و 
از  باید  قانون  تغییر  گونه  هر  و  قانون 
رئیس جمهور  ابالغ  با  و  ذی ربط  مجاری 
عملی بشود. ربیعی در همین رابطه توضیح 

اشاره  آنچه که  اعتقاد حقوق دانان،  به  داد: 
کردید نه مصوبه است و نه ابالغیه؛ چرا که 
شورای نگهبان نه مرجع قانون گذاری است 
ابالغ  مرجع  نه  و  باشد  داشته  مصوبه  که 
قانون است؛ از این منظر، یک نامه اداری 
وزارت  به  نگهبان  محترم  شورای  است که 

است. نوشته  کشور 
او تاکید کرد: بنای دولت،  همکاری با همه 
نهادها است، اما در چارچوب قانون و قانون 
اساسی و حفظ حقوق شهروندان. بنابراین، 
نامزدهای  برای  جدید  شرایط  چنانچه 
انتخابات به صورت قانون ، تصویب و ابالغ 
اجرای  به  نسبت  وزارت کشور  حتما  شود، 

اقدام می کند. آن، 
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ثبت سند تاالب انزلی 
به نام آب منطقه ای استان

خبر ثبت سند تاالب انزلی به نام وزارت نیرو هنوز 
از دغدغه های اصلی درباره این تاالب بین المللی 
است. در نشست صبح دیروز هم این پای این 
به  پاسخ  آمد. الهیجان زاده در  به میان  موضوع 
محیط  سازمان  حقوقی  تدابیر  درباره  »پیام ما« 
زیست و وضعیت 4۲ تاالب دیگر که گفته می شود 
وزارت نیرو در تالش برای به نام کردن آنهاست 
گفت: »اشتباهی در این سند وجود دارد و آن هم 
این است که سند به نام آب منطقه ای استان ثبت 
شده. شرکت آب منطقه ای نماینده دولت برای 
سند نیست و بنابراین سند ماهیت قانونی ندارد.« 
به گفته او جلساتی در معاونت حقوقی برگزار شده 
نقطه نظر سازمان جنگل ها، محیط زیست و  و 
وزارت نیرو در آن بررسی شده و آنطور که گفته 
شده قرار است این سند برگردانده شود هرچند 

هنوز به صورت مکتوب اعالم نشده است.

مسائل امنیتی عامل ثبت نشدن 
هورالعظیم در کنوانسیون رامسر

معاون محیط زیست دریایی در پاسخ به پرسش 
نرسیدن  ثبت  به  چرایی  درباره  »پیام ما«  دیگر 
کنوانسیون  در  هورالعظیم  تاالب  حوضچه های 
رامسر که قرار بود تا پایان سال 99 عملی شود هم 

توضیح داد: »سازمان در حال پیگیری این موضوع 
این  عملیاتی شدن  برای  و جلساتی هم  است 
ماجرا انجام گرفته اما تاالب هور با تاالب های دیگر 
متفاوت است و همین هم باعث اختالل شده 
است.« او ادامه داد: »این تاالب از منظر امنیتی 
تاالب مهمی است و برای ثبت باید دستگاه های 
مختلفی پای کار حاضر شوند و مانند سایر تاالب ها 
نیست که فقط با اعالم محیط زیست و وزارت 
باید  رابطه  این  در  دهند.  نظر  درباره اش  خارجه 
مسائل حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد که 

است.« زمان بر 
»پیام ما«  دیگر سوال  به  پاسخ  در  او همچنین 
درباره فاضالب شهری که به تاالب شادگان وارد 
می شود تاکید کرد که حل مشکل فاضالب این 
شهر و تصفیه آن از جمله اولویت های این شهر 
ساحلی است و تصفیه خانه این شهر که چند سال 
قبل کلنگ زنی شده، 9۰ درصد پیشرفت داشته و به 

زودی به مرحله عملیاتی شدن می رسد.

نامه نگاری با روسیه درباره فک خزری
داغستان  در  خزری  فک   ۲۰۰ مرگ  از  بعد 
روسیه، در هفته های گذشته 1۷۰ فک خزری در 
سواحل روسیه تلف شدند. این اتفاق در حالی 
ملل  زیست سازمان  برنامه محیط  داده که  رخ 
بزرگ  دریاچه  این  که  داده  هشدار   )UNEP(
آلودگی رنج می برد.  بار عظیمی  از یک  شمالی، 

توضیح  با  »پیام ما«،  سوی  از  سوال  این  طرح 
پایش  برای  ایران  مشارکت  درباره  الهیجان زاده 
دریای خزر همراه شد. او گفت: »درباره آلودگی 
کنوانسیونی با حضور پنج کشور حاشیه دریای خزر 
شکل گرفت که پنج پروتکل هم برای موضوعات 
محیط  ارزیابی  زیستی،  تنوع  از  اعم  مختلف 
زیستی، آلودگی دریایی و ... در آن تدوین شده 
و بعضی از این ارزیابی ها مراحل حقوقی اش را 
طی کرد.« به گفته او سال گذشته هم نشستی 
در ترکمنستان و با حضور کشورهای اطراف دریای 
آن نشست  در  و  برگزار شد  پژوهشگران  و  خزر 
قرار  مدنظر  خزر  دریای  مشکالت  جبران  هم 
گرفت و قرار شد تصمیماتی اصولی گرفته شود 
و برای مثال برای گردشگری دریایی یا کاهش 
تعداد ماهی های خاویاری و آلودگی های موجود 
تصمیم گیری شود. او ادامه داد: »قرار است در 
آینده نزدیک یک کشتی از جمهوری آذربایجان 
به حرکت کند و پنج کشور  برای پایش شروع 
اطراف را دور بزند و اطالعات آن هم تبادل شود.« 
او همچنین خبر داد که درباره تلف شدن فک های 
خزری نامه نگاری هایی با روسیه انجام شده و قرار 
است اطالعاتی از سوی آنها به ایران داده شود.

تامین حقابه محیط زیست زمان بر است
از دیگر بخش های صحبت الهیجان زاده به 
مسئله حقابه تاالب ها اختصاص داشت. به گفته او 

به طور کلی 11 میلیارد مترمکعب به عنوان حداقل 
حقابه محیط زیست تعیین شده که تقریبا طی 
اما  است  شده  تامین  میزان  این  سال گذشته 
امسال حقابه محیط زیست تحت تاثیر کاهش 
بارش ها در کشور قرار گرفته است. او با بیان اینکه 
سه برنامه برای پرداخت حقابه تاالب ها در دوران 
ترسالی، خشکسالی و شرایط نرمال بارش داریم، 
گفت: »قصد داریم حقابه محیط زیست متناسب 
اما  شود  پرداخت  کشور  در  شرایط کم بارشی  با 
قدمت  و...  به هرحال حقابه کشاورزی، صنعت 
طوالنی تری نسبت به حقابه محیط زیست دارند. 
از این رو ممکن است تامین این حقابه زمان بر 
اتفاق  این  از  افزود: »برای جلوگیری  او  باشد.« 
با وزارت نیرو توافق کرده ایم که به محض اتمام 
بارش، آب به سمت تاالب رها شود تا این آب 
این ها  بر  نشود عالوه  برداشت  توسط کشاورزان 
در کارگروه سازگاری با کم آبی حقابه ۲8 استان 
تاالبی را مشخص کردیم و منتظر تصویب دولت 

هستیم.«

احیای زاینده رود و گاوخونی 
در دستور کار

صحبت های  از  دیگری  بخش  در  الهیجان زاده 
خود درباره طرح جامع احیای زاینده رود و تاالب 
مدیریت  جامع  »طرح  داد:  توضیح  گاوخونی 
به  تصویب شورای  تاالب گاوخونی تهیه شده و 

برنامه ریزی استان اصفهان رسیده است. بر این 
اساس طرح احیا و نجات این دو حوضه آبی به 
دستور ریاست جمهوری از سال گذشته در دستور 
کار قرار گرفته است.« به گفته او محوریت اجرای 
طرح جامع زاینده رود و تاالب گاوخونی بر عهده 
محیط  حفاظت  سازمان  اما  است  نیرو  وزارت 

زیست نیز در این امر مشارکت دارد.

نگرانی از منحرف کردن هیرمند
از جمله دیگر سواالتی که معاون محیط زیست 
دریایی به آن پاسخ داد، درباره سد کمال خان و 
تاثیر آبگیری آن بر حقابه دریاچه هامون بود. به 
گفته او ساخت این بند در سال 1۳۵1 آغاز شد 
ولی به علت همزمانی با جنگ داخلی افغانستان 
متوقف شد و در نهایت در زمستان سال گذشته با 
حجم ۵۵ میلیون متر مکعب آب آغاز به کار کرد و 
مقامات افغانستانی »کمال خان« را یک »بند« 
می دانند نه یک »سد« چراکه ۵۵ میلیون متر 
مکعب نسبت به آورده رود هیرمند عدد ناچیزی 
است بنابراین ساخت این بند نگران کننده نیست.

الهیجان زاده با بیان اینکه از سویی دیگر تصمیم 
دولت افغانستان برای منحرف کردن مسیر رود 
نگران کننده  این کشور  اراضی  به سمت  هیرمند 
است، گفت:  شده  آغاز  نیز  کانال  حفر  و  است 
به  به صورت کنسرسیوم  موضوع  این  »پیگیری 
و  محول شده  نیرو  وزارت  و  خارجه  امور  وزارت 
اسفند ماه سال گذشته در کابل جلسه برگزار و 
توافقاتی انجام شد. قرار است جلسه دیگری در 
آینده نزدیک در ایران برگزار شد. قرار است محتوای 
مذاکرات و نتیجه آن صرفا از طرف وزارت خارجه 

شود.« اعالم 

دریاچه ارومیه به وضع قبل برنمی گردد
سازمان  دریایی  زیست  محیط   معاون 
حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از نشست 
خبری با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه  
گفت: »در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه 1۲۷1.۳9 
است. این تراز در مدت مشابه طی سال گذشته 
1۲۷1.89 گزارش شده است. از سویی دیگر تراز 
اکولوژیک دریاچه 1۲۷4.1 است و پیش بینی شده 

تا سال 14۰۶ دریاچه به این تراز برسد.«
دوره های  تاکنون کشور   9۲ سال  »از  افزود:  او 
داشته ایم  کشور  در  را  ترسالی  و  خشکسالی 
بنابراین خشکسالی فعلی دلیل بر این نیست که 
شرایط دریاچه به وضعیت سال 1۳9۲ برمی گردد. 
اکنون تراز دریاچه افزایش یافته و هنوز پروژه های 
سد  احداث  با  نشده اند.  مدار  وارد  سازه ای 
کانی سیب که در حال آبگیری است حدود ۶۰۰ تا 
۶۵۰ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه می شود.« 

اتمام مطالعات طرح های جامع 
و احیای 19 تاالب

معاون محیط زیست دریایی در بخش دیگری 
از صحبت های خود به انجام مطالعات طرح های 
جامع مدیریت و احیای تاالب ها پرداخت و گفت 
در حال حاضر این مطالعات برای ۳4 تاالب در 
حال انجام است و مطالعات مربوط به 19 تاالب به 

اتمام رسیده است. 
عالوه بر آن طرح جامع تاالب های میانکاله، انزلی 
و زریوار به  تصویب رسیده است. او درباره توسعه 
پرورش گونه مهاجم تیالپیا هم گفت: »سازمان 
شیالت معتقد است که گونه ای از ماهی تیالپیا 
غیرمهاجم و البته اقتصادی است. از این رو اصرار بر 

پرورش این   گونه از تیالپیا را دارد.
 از سویی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست 
مجوزی مشروط برای چهار استان کویری کشور 
صادر کرده که قرار بود سازمان شیالت با دریافت 
این  پرورش  ریسک  ارزیابی  گزارش  مجوز  این 
 گونه از تیالپیا را به سازمان محیط زیست ارائه 
دهد.« به گفته الهیجان زاده از آنجا که نتیجه این 
مطالعات هنوز ارائه نشده، سازمان محیط زیست 
تیالپیا صادر  پرورش  برای  هیچ مجوز جدیدی 

است. نکرده 

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد

نگرانی از انحراف هیرمند
محتوا و نتیجه مذاکرات درباره انحراف رود هیرمند به اراضی کشاورزی افغانستان صرفا از طرف وزارت خارجه اعالم می شود

درباره مرگ فک های خزری نامه نگاری هایی با روسیه انجام شده و قرار است اطالعاتی به ایران داده شود
سند تاالب انزلی به نام آب منطقه ای استان گیالن ثبت شده و ماهیت قانونی ندارد

چهار یوزپلنگ آسیایی در 
نایبندان مشاهده شد 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
طبس از مشاهده مستقیم چهار فرد یوز ایرانی 
در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس خبر 
داد. مرتضی تقی زاده گفت: »در سه ماه گذشته 
حیات  پناهگاه  این  در  ایرانی  یوز  قالده  چهار 
وحش مشاهده شده است و پیگیر نصب سه 
منطقه  موجود  دوربین های  بر  عالوه  دوربین 

پناهگاه حیات وحش نایبندان هستیم.«
او افزود: »برخی شکارچیان غیرمجاز عالوه بر 
اینکه به جان حیات وحش آسیب می رسانند، 
گاهی دوربین های منطقه را نیز تخریب می کنند. 
از سوی دیگر یکی از تصمیمات ما به روزرسانی 
11 تابلوی هشداردهنده به رانندگان در راستای 
مراقبت از حیات وحش در طول مسیر در دو 
محور طبس به یزد و دیهوک به راور است که 

اعتبار آن نیز دیده شده.«

به دست شکارچیان غیرمجاز

خودروی محیط بانان 
در شمال نجف آباد 

گلوله باران شد 
و  ملی  پارک  محیط بانان  با  شکار  متخلفان 
پناهگاه حیات وحش قمیشلو در استان اصفهان 
مسلحانه درگیر شدند. به نقل از اداره پارک ملی 
نیمه شب  قمیشلو،  وحش  حیات  پناهگاه  و 
محیط بانی  پاسگاه  گشت  خودروی  سه شنبه 
خرسک در پارک ملی قمیشلو با مشاهده یک 
دستگاه موتورسیکلت تریل با دو سرنشین اقدام 
به تعقیب آنان می کنند. متخلفان موتورسوار که 
از  بودند پس  به سالح گرم و پروژکتور  مجهز 
آگاهی از تعقیب محیط بانان به سمت خودروی 
سازمانی تیراندازی کرده و در همین حین نور 
پروژکتور را مستقیم به سمت راننده می گیرند.
ناهمواری  به  توجه  با  متخلفان  اقدام  این 
منطقه منجر به واژگونی خودروی پیکاپ شد و 
آسیب دیدگی دو محیط بان این پارک از ناحیه 
کتف و کوفتگی شدید بدن آنان را در پی داشت. 
پس از این حادثه متخلفان شکار متواری شدند 

و تحقیقات برای شناسایی آنان ادامه دارد.

اهدای نشان
 »محمدتقی فرور« 

در یک جشنواره سینمایی
دبیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم »زمین« از 

اهدای نشان دکتر »محمد تقی فرور« خبر داد.
زمین،  فیلم  جشنواره  روابط عمومی  از  نقل  به 
مهدی توحیدپور گفت: »جشنواره زمین اولین 
جشنواره مستقل در بخش خصوصی است که به 
ترویج مفاهیم توسعه پایدار و آموزش همگانی 
آن مفاهیم با زبان سینما و هنر می پردازد. این 
هنری  فرهنگی  موسسه  همکاری  با  جشنواره 
نهاد  مردم  سازمان  و  عودالجان  اردیبهشت 
زیست  محیط  حامی  هنرمندان  سبز  تمدن 
برگزار می شود.« به گفته توحیدپور کارگاه های 
جشنواره زمین به موضوعاتی همچون معماری 
و شهرسازی پایدار، نقش هنر و سینما در توسعه 
پایدار، گردشگری پایدار، اقتصاد سبز و... خواهند 
پرداخت. همچنین به دلیل همه گیری ویروس 
با  آنالین  صورت  به  جشنواره  دوره  این  کرونا 
همکاری سامانه نمایش هاشور برگزار می شود

11 میلیارد مترمکعب به عنوان 
حداقل حقابه محیط زیست 

تعیین شده که تقریبا طی سال 
گذشته این میزان تامین شده 
است اما امسال حقابه محیط 

زیست تحت تاثیر کاهش 
بارش ها در کشور قرار گرفته 

است

وضعیت تاالب ها، اکوسیستم دریاها، خشکسالی و مشکالت دیگری که این مناطق با آن درگیرند، روز گذشته در نشست خبری احمدرضا 
الهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شد. او در ابتدای این نشست به وضعیت بارش ها در سال 
جاری و کمبودهای موجود پرداخت و گفت رقم این بارش ها تا 18 اردیبهشت ماه امسال 141/3 میلی متر بوده که به نسبت سال آبی گذشته 53 
درصد کاهش را نشان می دهد؛ روندی که باعث خشکی زودهنگام تاالب ها شده است. او همچنین با تاکید بر این نکته که عمده بارش ها از آبان 
تا اردیبهشت رخ می دهد، با ناامیدی گفت که به این ترتیب فصل بارندگی را در کشور از دست داده ایم و بارش های پس از این اعداد را چندان 
جابجا نمی کنند و همین موارد هم باعث کاهش آب ذخیره شده پشت سدها شده تا جایی که فقط 58 درصد سدهای کشور آبگیری شده اند. 
در این نشست که به دلیل شیوع کرونا به صورت آنالین برگزار شد، به پرسش های فراوانی درباره دریا و تاالب ها پاسخ  داده شد؛ از آلودگی خزر 

و مرگ فک های خزری تا انحراف هیرمند و ثبت حوضچه های هورالعظیم در کنوانسیون رامسر.

تصمیم دولت افغانستان 
برای منحرف کردن مسیر رود 
هیرمند به سمت اراضی این 

کشور نگران کننده است و حفر 
کانال نیز آغاز شده است. 

پیگیری این موضوع به  صورت 
کنسرسیوم به وزارت امور خارجه 

و وزارت نیرو محول شده. 
قرار است محتوای مذاکرات و 
نتیجه آن صرفا از طرف وزارت 

خارجه اعالم شود
|  

رنا
 ای

 |

وحش  حیات  امور  بر  نظارت  اداره  رئیس 
»مدیر  تهران گفت:  استان  زیست  محیط 
هدایت  برای  صفادشت  وحش  باغ 
گورخرهای آفریقایی به داخل مجموعه آنها 
را مورد ضرب و شتم قرار داده که این کاری 
بند  چشم  از  باید  و  است  غیرکارشناسی 

می شد. استفاده 
با اشاره به فیلم منتشر شده  محمد کرمی 
باغ  مدیر  توسط  گورخرها  ضرب و شتم  از 
شدن  تلف  به  منجر  صفادشت که  وحش 
ایرنا توضیح داد:  به  از گورخرها شد،  یکی 
برای هدایت  و  به صورت کارشناسی  »باید 
چشم  از  وحش  باغ  مجموعه  به  گورخرها 
آنها را در  بند یا پارچه استفاده می کرد تا 
مکان تعیین شده قرار دهد. وجود جمعیت 
گورخرها  استرس  باعث  مجموعه  در  زیاد 
در مجموعه  گرفتن  قرار  از  آنها  و  بود  شده 

می کردند.« خودداری 
برخورد  نوع  این  »همچنین  داد:  ادامه  او 
عمومی  اذهان  تشویش  باعث  با گورخرها 

می شود.«
وحش  حیات  امور  بر  نظارت  اداره  رئیس 
اینکه  بیان  با  تهران  استان  زیست  محیط 
آفریقایی  نر  گورخر  شدن  تلف  علت  هنوز 
اعالم نشده است، گفت: »نمونه برداری های 
شده  انجام  آفریقایی  نر  گورخر  از  الزم 

دامپزشکی  اداره کل  جواب  منتظر  و  است 
مورد  در  قطعی  نظر  هنوز  هستیم.  استان 
نظر  اعالم  بدون  حیوان  این  شدن  تلف 
این  در  کرمی  ندارد.«  امکان  دامپزشکی 
حیوانات  وارد کننده  »شرکت  افزود:  رابطه 
به  و  است  نبوده  کامل  مدارکش  هلند  از 
همین دلیل و مصادف شدن با روز جمعه، 
گورخرها چند روز در گمرک معطل شدند.«

سه راس گورخر آفریقایی شامل ۲ ماده و 
و  منتقل،  ایران  به  هلند  کشور  از  نر  یک 
 1۲ گمرک،  در  نگهداری  روز  چند  از  پس 
نگهداری حیات  به مرکز  امسال  اردیبهشت 
منتقل  تهران  استان  در  صفادشت  وحش 

تلف  اردیبهشت   1۳ نر  گورخر  و  شدند 
واردات  اسناد  انتشار  دیگر  سوی  از  شد. 
ورود  مجوز  می دهد،  نشان  حیوانات  این 
همچنین  است.  شده  باطل  پیش  ماه   ۶
گورخر  سه  انتقال  نحوه  از  ویدیو هایی 
از  آفریقایی منتشر شده است که در یکی 
آن ها گورخرها در جوی آب گیر افتاده اند و 
در دیگری علیرضا شرفی، مدیر باغ وحش 
صفادشت در حال آزار حیوانات است. این 
درحالی است که  او در گفت وگو با رسانه ها، 
»حمله کارتن خواب ها  را،  تلفات  این  دلیل 
عنوان  بازرگان«  گمرک  در  اراذل و اوباش  و 

بود. کرده 

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش تهران:

انتقال گورخرها باید با چشم بند انجام می شد

حیات وحش

خشکی باعث رویش کمتر 
گیاهان در اراضی باالدست 
تهران و این سبب گسیل 

گرد و خاک از مناطق مستعد 
و افزایش قابل توجه غلظت 

ذرات معلق شد

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران:

کمبود رطوبت عامل آلودگی هوای فروردین ماه بود
هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  اطالعات 
در  هوا  کیفیت  می دهد  نشان  تهران 
در  مشابه  مدت  به  نسبت   14۰۰ فروردین 
است  نبوده  مطلوب  چندان  گذشته  سال 
چرا که در فروردین ماه سال 1۳99 کیفیت 
در  روز   1۷ و  پاک  در شرایط  روز   14 هوا 

شد. گزارش  قبول  قابل  شرایط 
هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  مدیرعامل 
امسال  ماه  فروردین  »طی  گفت:  تهران 
کیفیت هوا در پایتخت، دو روز در شرایط 
پاک، ۲۵ روز در شرایط قابل قبول و چهار 
معلق  ذرات  غلظت  افزایش  به دلیل  روز 
ناسالم  شرایط  در  میکرون   ۲.۵ از  کمتر 

داشت. قرار  حساس  گروه های  برای 
افزایش  چرایی  درباره  شهیدزاده  حسین 
میکرون   ۲.۵ از  معلق کمتر  ذرات  غلظت 
ماه  فروردین  در  هوا  آلودگی  آن  به تبع  و 
توضیح  گذشته  سال  به  نسبت  امسال 
روند  بررسی  که  بدانیم  باید  »ابتدا  داد: 
آالینده غلظت  ساعتی  میانگین  تغییرات 
PM ۲.۵  و PM 1۰ در 1۰ ایستگاه نواحی 
افزایش  نشان دهنده  تهران  شهر  مختلف 
سال  ماه  فروردین  در  معلق  ذرات  غلظت 
است. کاهش   1۳99 به سال  نسبت   14۰۰
سبب  امسال  ماه  فروردین  در  بارش ها 
اساس  بر  شد.  هوا  نسبی  رطوبت  کاهش 
تنها  فروردین  در  امسال  موجود  اطالعات 

تهران  شهر  در  پراکنده  رگبار  روز  یک 
فروردین  در  درحالی است که  این  داشتیم 
ماه سال گذشته 1۶ روز از هوای پایتخت 
این  بیان  با  او  بود.«  شده  بارانی گزارش 
موارد گفت: »کمبود رطوبت نسبی )خشک 
در  گیاهان  رویش کمتر  باعث  هوا(  بودن 
خود  این  که  شد  تهران  باالدست  اراضی 
مستعد  مناطق  از  سبب گسیل گرد و خاک 
معلق  ذرات  غلظت  توجه  قابل  افزایش  و 
افزایش  آن  به تبع  و  میکرون    1۰ از  کمتر 
میکرون   ۲.۵ از  معلق کمتر  ذرات  غلظت 
»متوسط  کرد:  اضافه  شهیدزاده  شد.« 
سرعت وزش باد در روزهای فروردین سال 
از متوسط سرعت آن در سال  14۰۰ بیش 
گذشته بود، این مسئله نیز موجب تشدید 

شد.« تهران  شهر  به  ورود گرد و خاک 
کنترل  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
مدیرعامل  گفته  به  تهران،  هوای  کیفیت 
شرکت کنترل کیفیت هوا، چون تقریبًا در 
به  نسبی  رطوبت  فروردین  روزهای  تمام 
میزان قابل توجهی نسبت به زمان مشابه 
متوسط  همزمان  و  شده  کمتر  پارسال 
می توان  بود،  یافته  افزایش  باد  سرعت 
پدیده  دو  این  همزمان  رخداد  که  گفت 
رطوبت  کاهش  و  شدید  بادهای  وزش 
ماه  فروردین  در  هوا  آلودگی  سبب  نسبی 

شد. امسال 
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خواهان: داود فتاحی فرزند حسین آدرس سلمانشهر خیابان 
صاحب الزمان منزل شخصی

خواندگان: 1. شاپور حق شناس فرزند عیسی مجهول المکان 
۲. رضا قره داغی فرزند عبادهللا مجهول المکان

خواسته: تنظیم و تحویل سند خودرو سواری پراید
بطرفیت  فوق  خواسته  به  دادخواستی  خواهان  گردشکار: 
ثبت  و  شورا  این  به  ارجاع  از  پس  داشته که  تقدیم  خوانده 
العاده  فوق  وقت  در  قانونی  تشریفات  جری  فوق  بکالسه 
را کتبا  خود  مشورتی  نظریه  شورا  اعضای  می گردد  مالحضه 
ختم  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی  با  لذا  داشته  اعالم 
رسیدگی اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد.

"رای قاضی شورا"
به  فرزند حسین  فتاحی  داود  اقای  دادخواست  در خصوص 
طرفیت خواندگان 1. شاپور حق شناس فرزند عیسی مجهول 
بر صدور حکم  المکان ۲. رضا قره داغی فرزند عباد هللا دال 
تی  پراید جی  تنظیم سند خودرو سواری  و  تحویل  به  الزام 
ایران   41 و   8۷۷ پالک  شماره  به   1۳89 مدل  آی  ایکس 
حضور  با  اختالف  حل  شورای  جلسه  مدادی  نوک  رنگ   ۶8
به  توجه  با  شورا  این  و  تشکیل  قانونی  وقت  در  اعضا  کلیه 
اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و قولنامه ارائه شده و 
استعالم از پلیس راهنمایی و رانندگی و اینکه تمامی خواندگان 
نوبت در  نیز یک  ابالغ دادرسی  و  باشند  المکان می  مجهول 
درج   1۳99/1۲/۲ شنبه  مورخه  ما  پیام  روزنامه کثیراالنتشار 
گردیده و هیچکدام از آنها در جلسات دادرسی حضور نیافته 
و دفاعی از خود معمول نداشته اند این شورا بر اساس اسناد 
حقوقی  قاعده  نیز  و  عقد  صحت  اصل  و  خواهان  مدارک  و 
به  و  داده  تشخیص  وارد  را  خواهان  خواسته  بالعقود(  )اوفو 
استناد مواد 1۰_۲۲۰و۲۲1 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین 
ماده  و  امور مدنی  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی 
بر محکومیت خواندگان  رای  قانون شوراهای حل اختالف   11
از  یکی  در  مذکور  تنظیم سند خودرو  و  تحویل  به  نسبت  به 
رای  دارد  اعالم می  و  بنام خواهان صادر  اسناد رسمی  دفاتر 
صادره غیابی محسوب می شود و پس از ابالغ به مدت ۲۰ روز 
قابل واخواهی در این شورا و ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه 

الف 8 باشد. م  عمومی شهرستان کوهبنان می 
یاسین کاربخش راوری
قاضی شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
14۰۰۶۰۳19۰۰8۰۰۰1۰9هیات دوم   آرای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمان های 
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 
سیدمحمدصالح موسوی زرندی  فرزند اشرف آقا به شماره شناسنامه 4۳۰۳ صادره از 
زرند در یک باب خانه مشتمل بر تاالر سوله ای به مساحت 41۷8.۳۵  مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک ۶ فرعی از ۲4۳1 اصلی واقع در زرند خیابان زنبق خریداری از 
مالک رسمی آقای سیداشرف موسوی زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز 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 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  مدت یک ماه 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۵۷
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۲/۲۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/۳/۵
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مزایده
آگهی مزایده اتومبیل پرونده کالسه 9901570

نظر به اینکه آقای مجتبی دهقان بذرافشانی بدهکار 
پرونده فوق نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت 
یک  بستانکار  درخواست  به  بنا  و  اند  ننموده  اقدام  شده  تعیین 
دستگاه تراکتور به شماره پالک 4۵ - ۶۵۳ ک 1۵ جهت وصول 
گزارش  طبق  آن  مشخصات  که  گردد  می  مزایده  مهریه  طلب 
کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح می باشد: یک دستگاه 
به شماره پالک 4۵ - ۶۵۳  تراکتور فرگوسن ۲8۵ مدل 1۳84 
ک 1۵، به شماره موتور ۰1۲48۶ و شماره شاسی ۰۰9۵8۶ واقع در 
پارکینگ مطهری بازدید بعمل آمد و مشاهده گردید تراکتور پارک 
به  بنا  الذکر مدل 1۳84 می باشد که  با مشخصات فوق  با  شده 
اظهارت خواهان تاکنون تعمیر موتور و یا گیربکس انجام نشده و 
از آن بصورت متناوب استفاده می شده و وضعیت ظاهری اتاق آن 
در حد متوسط و دارای اتاقک می باشد و فاقد باطری و همچنین 
الستیک های عقب تراکتور با عمر 1۵ سال می باشد که هرچند 
عاج آن ها در حد مطلوب است اما بدلیل آفتاب خورگی پوسیده 
شده و الستیک جلو نیز قابل استفاده نمی باشد و همچنین ادوات 
آن شامل بیل جلو یک دستگاه تریلر عقب و یک دستگاه شخم دو 
ردیفه مستعمل میباشد که با توجه به جميع جهات ارزش تراکتور 
فوق بانضمام ادوات فوق الذکر مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون 

ریال )1.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال( برآورد می گردد.
 مزایده از ساعت 9 الی 1۲ ظهر روز سه شنبه مورخ 14۰۰/۰۳/۰4 
در اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک 
مزایده  طریق  از  نصر  شهید  اجتماعات  سالن  دوم  طبقه  نشاط 
یک  مبلغ  به  پایه کارشناسی  مبلغ  از  مزایده  و  میرسد  بفروش 
میلیارد و پنجاه میلیون تومان که قطعی گردیده شروع و باالترین 
مبلغ پیشنهادی با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
شد  خواهد  واریز  خزانه  به حساب  و  نموده  استرداد  قابل  مذکور 
ابطال و تجدید میگردد، بدهی های مالیاتی و عوارض  و مزایده 
آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری 
معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است. ضمن آنکه 
بابت  انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی  از  پس 
میگردد.  مزایده مسترد  برنده  به  مازاد  از محل  فوق  های  هزینه 
ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری 
بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد. طالبین می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه 

نمایند. م الف 188
 تاریخ انتشار: چهار شنبه 14۰۰/۰۲/۲۲

علیرضا محمدی کیا – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر آرای شماره 14۰۰۶۰۳19۰۰8۰۰۰۲9۷هیات 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 
محمود ایزدی یزدان آبادی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۲ صادره از زرند در یک 
باب مغازه مشتمل بر ساختمان فوقانی به مساحت ۷۰.۳۲ مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک ۶ فرعی از ۲4۳1 اصلی واقع در زرند خیابان 1۷ شهریور خریداری از 
مالک رسمی آقای سیداشرف موسوی زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض،  تاریخ تسلیم  از  ماه  ظرف مدت یک 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۲/۲۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/۳/۵
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر آرای شماره 14۰۰۶۰۳19۰۰8۰۰۰۲۶4هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
آقای حامد سعیدی زرندی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۳۰8۰1۲۰9۰۶ صادره از 
زرند در یک باب خانه به مساحت ۳1۲.9۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲ 
فرعی از ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند بلوار دفاع مقدس خریداری از مالک رسمی آقای 
ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  بهرام زاده  محمدباقر 
در دو نوبت به فاصله 1۵روز 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/الف۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۲/۲۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/۳/۵
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان آگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
است. گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  زرند  شهرستان 

اطالع  منظور  به  زیر  بشرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا 
عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

نماید. تقدیم  تقدیم 
امالک واقع در بخش 1۳ کرمان شهرستان زرند

فرزند  از   صادره   19 شناسنامه  بشماره  کبر  ا فرزند  خانوکی  اسدی  حمید  آقای   .1
واقع خانوک  اصلی   4۳۲ از پالک  مترمربع   ۶۶8.۲ به مساحت  باب خانه  در یک 
. نژاد  عرب  معصومه  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری   8 ای کوچه  خامنه  خیابان 

در  فرزند  از   صادره    1۶ شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  مومنی  احمد  آقای   .۲
زرند _  در  واقع  اصلی   ۶99 از پالک  4۳9.1۵ مترمربع  به مساحت  باب خانه  یک 

۵9 الف  م  نژاد.  برهانی  حیات  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری  ریحانشهر 
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۲/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰۰/۳/۵

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

آگهی مزایده خودرو کالسه ۹۸۰۱۵۸۰
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه  ۹۸۰۱۵۸۰، ششــدانگ یــک دســتگاه 
ــی ۵۳۱ ل ۸۹ –  ــماره انتظام ــه ش ــال ۹۶ ب ــدل س ــژو ۴۰۵ م ــواری پ س
ــور  ــماره موت ــی ۴۶۶۷ و ش ــماره شاس ــزی و ش ــور عزی ــه ان ــق ب ۱۹ متعل
۰۷۴۳۰۱۴ دو گانــه ســوز رنــگ ســالم تــودوزی ســالم و مســتعمل تایرهــا 
۵۰ درصــد فرســوده انــد و زاپــاس و جــک دارد خــودرو در پارکینــگ داالهــو 
و بیمــه و باطــری نــدارد و بمبلــغ یکصــد و پانــزده میلیــون تومــان ارزیابــی 
ــورخ 1400/3/۸ در  ــنبه م ــی ۱۲ ، روز ش ــاعت ۹ ال ــده از س ــد و مزای گردی
کرمانشــاه – فرهنگیــان فــاز ۱ – خیابــان شــهید مطاعــی – اداره کل ثبــت 
اســناد و امالک اســتان کرمانشــاه – اداره اجرای اســناد رســمی کرمانشــاه 
ــغ  ــده از مبل ــد . مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــوری ب ــده حض ــق مزای از طری
یکصــد و پانــزده میلیــون تومــان شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدا فروختــه مــی شــد و برابــر مــاده ۱۳۶ – شــرکت در مزایــده منــوط 
ــپرده  ــاب س ــه حس ــی ب ــه کارشناس ــغ پای ــد از مبل ــت ده درص ــه پرداخ ب
ــی او در جلســه مزایــده اســت  ــده قانون ــا نماین ــدار ی ثبــت و حضــور خری
ــغ فــروش را ظــرف  ــه التفــاوت مبل ــده مکلــف اســت مــا ب ــده مزای . برن
مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد 
ــاب  ــه حس ــروش را ب ــده ف ــرر ، مان ــت مق ــرف مهل ــه ظ ــی ک و در صورت
ســپرده واریــز نکنــد ، مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب 
خزانــه واریــز خواهــد شــد . در ایــن صــورت ، عملیــات فــروش از درجــه 
اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد میگــردد . و کلیــه هزینــه هــای قانونــی 
بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول 
خواهــد شــد . ضمنــا خــودرو مــورد مزایــده برابــر مشــروحه بســتانکار برابــر 
وارده بــه شــماره ۴۵۰۳۶۷۹۳ – 99/12/۲۶ بیمــه نمیباشــد و چنانچــه روز 
مزایــده تعطیــل رســمی اعــالم گــردد ، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی 

در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد . 780
تاریخ انتشار : 1400/2/۲۲ 

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

رنگ  به   200 تیپ  موتور سیکلت شیرکوه  و کارت  برگ سبز  سند، 
شماره  با   0200ND2003639 موتور  شماره  با   1393 مدل  قرمز 
کدملی  پیرجل  امینی  غالمرضا  نام  به   815  /  32225 پالک 
درجه  از  و  است  گردیده  مفقود  حسین،  فرزند   3149022185

می باشد. ساقط  اعتبار 

مدل  سفید   PARS XU7 پژو  سواری  خودرو  برگ سبز 
شاسی  شماره  و   124K1208060 موتور  شماره  با   1397
NAAN01CE5JH075159 به شماره پالک 125 ی 11 ایران 68 
آبث،  فرزند  عزت کدملی 3991266075  مهدی شوقیان  نام  به 

می باشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  است  گردیده  مفقود 

برگ سبز خودرو سواری بیش از چهار سیلندر مدل 1358 سورمه 
ای روغنی با شماره موتور 011441 و شماره شاسی 462910 شماره 
شناسه خودرو IRJC581V0YK462910 به شماره پالک 736 
 1270801279 کدملی  طیبی پور  مهدی  نام  به   13 ایران   49 ی 
فرزند فتح اله، مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اطالعيه پذیرش شغل
انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان کرمانشاه

 بــه اســتناد مــاده ۱۳۱ قانــون کار و آییــن نامــه مصــوب هیــات وزیــران، 
انجمــن صنفــی بــا عنــوان فــوق در شــرف تاســیس مــی باشــد.

ــه  ــل ب ــورت تمای ــور در ص ــف مزب ــاغل در صن ــگاران ش ــه ن ــه روزنام کلی
ــد  ــه میتوانن ــک هفت ــه ظــرف ی ــن اطالعي ــخ انتشــار ای ــت، از تاری عضوی
ــن -  ــه نشــانی کرمانشــاه: ســه راه ۲۲ بهم ــود را ب ــی خ درخواســت کتب
ــد  ــه اول- واح ــا – طبق ــرج آنیت ــازی ب ــکن و شهرس ــروی اداره مس روب

ــد. ــه نمایی 3 مراجع
هیات مؤسس:

1- محســن عباســی فــرد     ۲- فاطمــه محمــدی     ۳- محبوبــه علــی 
آقایــی     ۴- عبــدهللا الماســی

 5- ابوالحسن باقری نسب 
نماینده هیات مؤسس: محسن عباسی فرد تلفن: ۰۹۱۰۲۲۰۴۸۸۴   794

 پل دختر یا پل سلیمانیه کرج بر بقایای پلی 
کهن تر منسوب به دوره سلجوقی ساخته شده 
بازسازی آن در دوره صفوی به این   است و 
سازه نمای پل های دوره صفوی را داده است و 
نامش با شماره ۳۵۰1 در تاریخ ۲۵/ 1۲/ 1۳۷9  
در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اما 
در سالیان گذشته بازسازی و مرمت شده است 
به گونه ای که شکل نخستین آن تا اندازه ای 
درباره  گزارشی  در  ایسنا  شده است.  دگرگون 
وضعیت این سازه تاریخی نوشته است: سازه 
پل شاه  یا  پل دختر  نام  به  قدیمی کرج که 
عباسی هم شناخته می شود، پلی در ورودی 
شهر و نزدیکی میدان حافظ امروزی است که 

بعد از گذشت سال ها در برابر بارش ها دوام 
سال گذشته  آذر   1۵ آن  از  بخشی  و  نیاورد 
به  اما داستان پل صفوی کرج  فرو ریخت. 
از  نمی شود.  ختم  خرابی ها  و  آوارها  همین 
طاق های زیرین آن گرفته تا آبی که دیگر در 
زیر پل صفوی زیبایی پل را به رخ کرجی ها و 
گردشگرانش نمی کشد، هر کدام داستانی را 
روایت می کنند از تاریخی که به مرور در حال 
تخریب است، اما این بار گویا متولیان میراثِی 

البرز فرصت رسیدگی به آن را ندارند.

بر اساس گزارش ایسنا، عالوه بر ریزِش بخشی 
از پل در همان چند ماه گذشته، پناهگاهی که 

داخلی  در فضای  آن  نشانه های  برخی  هنوز 
پل وجود دارد هم در حال از بین رفتن است، 
از سوی دیگر پوشاندن بخشی از دهانه پل 
که می تواند راهی برای ورود به پناهگاه باالی 
پل باشد و امروز دو ورودی آن به طور کامل 
همین  دیگر  نشانه های  هم  شده   پوشانده 
بی توجهی است، به خصوص وقتی معتادان 
منطقه با تخریب آجرهای روی هم باالرفته 
هموار  خودشان  برای  را  راه  ورودی کوچکی 
می کنند و فضای امن زیر پل را مکانی برای 

استراحت یا دیگر کارهای خود کرده اند.

پل  فروریخته  بخش های  دیگر  سوی  از 

داخل رودخانه، امروز در اطراف پل جا خوش 
کم  دست  هنوز  میراث فرهنگی  و  کرده اند 
پل  آجرهای صفوی  از  برای حفاظت  قدمی 

است. برنداشته  

چیزی بسیار متفاوت تر از چیزی که »اوژن 
فالندن« - نویسنده و نقاش فرانسوی - در 
184۰ میالدی در سفرنامه سیاح نوشته است:  
امامزاده  به  راندیم  پیش  فرسخی  »شش 
رسیدیم که در طرف راست جاده قرار داشت، 
که  جاری  رودی  نزدیکش  در  و  رسیدیم 
پیوسته سنگ های سفید قبور را شست وشو 
می دهد. چون از قزوین بیرون شدیم، از پلی 
آجری که بر روی رود کرج زده شده و آبش از 
البرز سرازیر می شود، گذشتیم.« در نقاشی ای 
که او از این پل ترسیم کرده امامزاده ای کنار 
این بنای تاریخی وجود دارد، اما امروز هیچ 

نشانی از آن وجود ندارد.

نقاشی  که اوژن فالندن از پل صفوی 
کرج ثبت کرده است

یا دورتر از آن، »عبدالعلی خان ادیب الملک« 
در سفرنامه »ادیب الملک به عتبات« در زمان 
عبور از کرج این طور توصیف کرده است: »از 
قریه کن شمیران تا سلیمانیه )کرج( چهار 
فرسخ بیشتر است و همه آن دشت و صحرا 
به جهت گشت و تماشا در نظر از یک پارچه 
زمرد سبزتر. نیم فرسنگ به سلیمانیه مانده 
قریه کالک است. دو ساعت به غروب مانده 
از رودخانه کرج گذشتم. بنه از پل رفته بودند 
و آب رودخانه زیاد می کرده.« و حتی »میرزا 
حسین فراهانی« در سفرنامه  خود به همین 
این طور  را  کرج  صفوی  پل  وضعیت  نام 
تفسیر کرده است: »از مهمان خانه شاه آباد 
به حصارک می رود و چهار فرسخ است و دو 
فرسخ که رفت به پل کرج می رسد، پل کرج 
بانی  از قدیم است،  بناء آن  پنج چشمه و 

معین نیست.«

وزیر  حضور  نباید  تفاسیر  این  همه  با 
میراث فرهنگی پای این پل تاریخی را یک 
کرد.  فراموش  پل  این  ریزش  از  بعد  روز 
علی اصغر مونسان در آن بازدید با بیان این که 
فرسودگی و آسیب دیدگی آثار تاریخی رویداد 
جدیدی در جهان و ایران نیست، گفت: اقدام 
فوری برای حفاظت و مرمت پل تاریخی کرج 

می شود. انجام 

در  مونسان  زمان حضور  در  و  قبل  ماه  پنج 
این روز او به رسانه ها گفت: »قرار است برای 
حفاظت از  این پل به سرعت اقدامات فوری 
این که  محض  به  و  بگیرد  صورت  باران  زیر 
مرمت  اصلی  عملیات  شود  قطع  بارش ها 
باید وزن سقف  انجام می شود ضمن آن که 
پل را کاهش دهیم تا عمر آن بیشتر شود.«

منطقه  این  در  بارش ها  می رسد  نظر  به  اما 
تمام نشده که متولیان میراث فرهنگی البرز 

هنوز نتوانسته اند دستور وزیر این وزارتخانه را 
اجرایی کنند!

و  بازسازی  می گویند  افراد  برخی  چند  هر 
مرمت این پل در سال های گذشته باعث شده 
که شکل نخست آن تا اندازه ای دگرگون شود، 
اما با این وجود پل دختر کرج را که با نام پل 
سلیمانیه و پل شاه عباسی یا حتی پل صفوی 
کرج شناخته می شود سازه ای از دوره صفویه 
می دانند که روی رودخانه کرج ساخته شده، 
اما این پل بر بقایای پلی کهن تر منسوب به 
دوره سلجوقی ایجاد شده  که بازسازی آن در 
دوره صفوی به این سازه نمای پل های دوره 
 ۲۵ تاریخی  پل  این  است.  داده  را  صفوی 
اسفند 1۳۷9 به شماره ۳۵۰1 در فهرست آثار 

ملی ایران ثبت شده است.

»پل  نام  به  را  پل  این  منابع  برخی  البته 
خاتون« نیز می شناسند؛ »حمدهللا مستوفی« 
کتاب  در    - قزوینی  تاریخ نویس   -
»نزهه القلوب« آورده است:  »از رودخانه کرج و 
پلی با یک طاق به نام پل خاتون یاد می کنند 
محبوب  همسر  خاتون،  زبیده  یادبود  به  که 

است.« شده   نام گذاری  هارون الرشید، 

پل صفوی کرج در گذشته
پل صفوی کرج در بخش خاوری شهر 
ورودی محله حصار کرج  ابتدای  در  و  کرج 
نزدیک به ۶1 متر طول و بیش از هفت متر 
با کمان  بزرگ تر  دهانه های  طاق  دارد.  پهنا 
نیم دایره اجرا شده  است، در حالی که کمان 
دهانه های طبقه دوم، به شکل جناغی است. 
از  دوم،  طبقه  دهانه های  به  دسترسی  راه 
دهانه کوچک  در  است که  پله ای  راه  طریق 
جایگذاری شده  است. این دهانه ها همچنین 
محلی برای استراحت به  شمار می رفته است. 
در  پلی  ساختن  با  شمسی   1۳۳۰ سال  در 
نزدیکی پل دختر که به پل سنگی )پهلوی 
دوم( معروف است، تردد از روی پل دختر 
ممنوع شد و تردد از روی پل جدید صورت 
گرفت. این پل به مرور زمان و بر اثر عوامل 
طبیعی از جمله جاری شدن سیل و ریزش 
باران دچار فرسودگی شدید شده و به دلیل 
معرض  در  آن  پایه های  استحکام  کاهش 
فرو ریختن و نابودی بوده  است. پل تاریخی 
کرج که در بخش خاوری شهر کرج و در کنار 
ساختمان تاریخی صمصام منسوب به دوره 
سلجوقی قرار گرفته است، به دلیل چشم انداز 
شهری آن توانایی تبدیل به منطقه گردشگری 
را داراست. در سال 1۳88 بازسازی و بهسازی 
پل آغاز شد. برای فراهم کردن بازدید و گذر 
گردشگران روی این پل تاریخی و به کارگیری 
فضای پیرامون پل که دربرگیرنده رودخانه و 
بستری سبز است، ساماندهی روی پل انجام 
شد و روی پل سنگفرش شد و دو جان پناه در 
دو سوی پل و دو پلکان ورودی برای آمد وشد 

در دو سوی پل بنا شد. 

قدیمی ترین سازه شهر کرج در بی توجهی میراث فرهنگی رها شده است

پِل دختر و زخم های کهنه اش
میراث فرهنگی پنج ماه پیش برای حفاظت از پل صفوی وعده داده بود، اما این وعده هنوز عملی نشده است

 کشف گور 3 هزارساله
در »چیتاب«

شهرستان  توابع  از  چیتاب  منطقه  کشاورزان 
هزارساله   ۳ تاریخی  گور  یک  بویراحمد 
استان  میراث فرهنگی  معاون  کردند.  کشف 
کهگیلویه وبویراحمد با اعالم این خبر گفت: »این 
حین  در  منطقه  توسط کشاورزان  تاریخی  گور 
تعمیر جداول کشاورزی پیداشده است. به محض 
دریافت گزارش اهالی محلی در منطقه چیتاب 
نیروی های یگان حفاظت این اداره کل در محل 
حاضر شدند و موضوع را مورد بررسی قراردادند.« 
رحیم دادی نژاد ادامه داد: »در این گور سه ظرف 
سفالی مربوط به هزاره اول قبل از میالد کشف 
این  اجرایی  »عملیات  افزود:  او  است.«   شده 
پروژه متوقف شده و برای ادامه فعالیت کشاورزی 
یک کانال موقت انتقال آب به مزارع کشاورزی 

است.« طراحی شده 

 ابالغ پیش نویس 
دستورالعمل مستندنگاری 

آثار تاریخی
میراث فرهنگی  وزارت  میراث فرهنگی  معاون 
دستورالعمل  پیش نویس  آزمایشی  ابالغ  از 
شیوه های برداشت و مستندنگاری آثار تاریخی 
محمدحسن  آریا،  میراث  به گزارش  داد.  خبر 
را  ثبتی  آثار  مستندات  بانک  ایجاد  طالبیان 
ضروری دانست و گفت: »این پیش نویس برای 
تهیه مستندنگاری کالبدی، تزئیناتی و سازه ای 
بناها و محوطه های تاریخی، به مدت دو ماه به 
صورت آزمایشی ابالغ شد.« او مستندنگاری آثار 
تاریخی را نخستین گام حفاظت و ایجاد بانک 
مستندات آثار ثبتی کشور را امری اجتناب ناپذیر 
دانست و ادامه داد: »در این دستورالعمل اولین 
کار این است که چگونه قبل از شروع هر کاری، 
دستورالعمل  این  شود.  انجام  مستندنگاری 
نقطه  و جمع آوری  آن  آزمایشی  اجرای  از  بعد 
نظرات کارشناسان، از سوی نظام فنی و اجرایی 
نهایی  برنامه و بودجه کشور به شکل  سازمان 
منتشر می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد.« 
طالبیان تشخیص تغییرات و آگاهی از اقدامات 
انجام شده در هر بنای تاریخی، بدون داشتن 
و  اتکا  قابل  فنی  ترسیمات  یا  مستندنگاری 
دانست  امکان پذیر  ندرت  به   را  دقیق  اطالعات 
آثار  مستندنگاری  در  گذشته  »در  افزود:  و 
تاریخی وحدت رویه نداشت و زمانی  که نهادی 
می خواست قرارداد ببندد، دقیقا نمی دانست باید 

چه موضوعاتی در آن ذکر شود.«

حال عمومی محیط 
طباطبایی رو به بهبود است

به  محیط طباطبایی که  احمد  عمومی  حال 
بستری  بیمارستان  در  به کرونا  ابتال  دلیل 
نزدیکان  از  یکی  است.  بهبود  به  رو  بود، 
»آقای  گفت:  ایرنا  به  محیط طباطبایی، 
به  ابتال  دلیل  به  ابتدای هفته  از  طباطبایی 
شد،  بستری  بیمارستان  در  ویروس کرونا 
بهبود  به  رو  اکنون  او  وضعیت سالمت  اما 
مرخص  زمان  پزشکان  هنوز  البته  است. 
شدن محیط طباطبایی را اعالم نکرده اند و 
بود  خواهند  بستری  بیمارستان  در  او  فعال 
تا روند درمان کامل شود.« احمد طباطبایی 
هم اکنون رئیس کمیته های ملی موزه های 
ایران )ایکوم( و فعال در حوزه تاریخ، موزه و 

است. میراث فرهنگی 

بخش های فروریخته پل داخل 
رودخانه، امروز در اطراف پل جا 
خوش کرده اند و میراث فرهنگی 
هنوز دست کم قدمی برای 
حفاظت از آجرهای صفوی پل 
برنداشته  است

رییس جامعه هتلداران 
کشور: میانگین ضریب اشغال 
هتل های کشور به زیر پنج 
درصد رسیده است

دو ورودی پل را با سنگ بتنی بسته اند و میانه های پل را، درست جایی که سوراخ بزرگ ناشی از ریزش کف پل ایجاد شده با کیسه های 
کوچک سنگریزه محاصره کرده اند. زیر پل اما وضعیت بدتری از همه آن چه روی پل به چشم می خورد، دارد. درست آذر پارسال بود که به 
دنبال بارندگی ها، بخشی از این پل که قدیمی ترین سازه شهر کرج شناخته می شود و در ورودی شهر در نزدیکی میدان حافظ قرار دارد، 

فروریخت. اما این تمام آسیبی نیست که به این سازه تاریخی وارد شده است. 
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گردشگری

تعطیلی بزرگ هتل های ایران
دیدار  در  هتلداران کشور  جامعه  رئیس 
حال  وضعیت   ، میراث فرهنگی  وزیر  با 
کرد  توصیف  خراب  را  هتل ها  حاضر 
اشغال  ضریب  »میانگین  گفت:  و 
هتل های کشور به زیر پنج درصد رسیده 

» است.
حمزه زاده  جمشید  ایسنا،  گزارش  به 
نمایندگان  از  جمعی  که  دیدار  این  در 
کشور  سراسر  از  هتلداری  تشکل های 
تعطیالت  »در  گفت:  داشتند،  حضور 

آماری که گرفتیم  اساس  بر   14۰۰ نوروز 
 ۲۵ هتل ها  اشغال   ضریب  میانگین 
نوروز  در  که  مسافرت هایی  بود.  درصد 
گردشگر  نبود.  گردشگری  شد،  انجام 
و  اقامت  جایی  در  یعنی  دارد،  تعریف 
به  بیشتر  مردم  حالی که  در  هزینه کند. 
به  این  و  رفتند  بستگان  و  اقوام  دیدار 

است.« نداشته  ربطی  گردشگری 
این  وجود  با  معضالتی که  به  سپس  او 
است،  گرفته  را  هتل ها  گریبان  تعطیلی 

اشاره کرد و افزود: »یکی از مشکالت ما، 
افزایش ۳9 درصد حقوق کارکنان است. 
با توجه به این که درآمد هتل ها و مراکز 
آن  تامین  رسیده،  به حداقل  گردشگری 
این  پیشنهادها  از  یکی  است.  سخت 
تامین  سازمان  کرونا،  پایان  تا  است 
اجتماعی سهم بیمه کارمند را برای حفظ 
اشتغال دریافت نکند، چون اگر وضعیت 
می شویم  مجبور  کند  پیدا  ادامه  موجود 

باشیم.« داشته  نیرو  تعدیل 

فرهنگی  میراث  وزیر  از  حمزه زاده 
با  هتل ها  کارکنان  کرد  درخواست 
شغلی که  مخاطرات  و  شرایط  به  توجه 
کرونا  واکسن  اولویت  گروه  در  دارند، 
هتلداران  جامعه  رئیس  گیرند.  قرار 
بسته های  ناکارآمدی  از  همچنین 
»سازمان  افزود:  و  دولت گفت  حمایتی 
را  امهال  موضوع  کشور  مالیاتی  امور 
 99 اسفند  ماه های  در  و  گرفت  نادیده 
برای   14۰۰ اردیبهشت  و  فروردین  و 
شدیم  مجبور  حساب  مفاصا  دریافت 
در  کنیم،  پرداخت  جریمه  درصد   1۰
مدیریت  ملی  ستاد  مصوبه  که  صورتی 

مورد  در  نبود.  این گونه  کرونا  بیماری 
درصد  دو  حدود  و  همین طور  نیز  بیمه 
علی اصغر  کردیم.«  پرداخت  جریمه 
پاسخ  در  میراث فرهنگی  وزیر  مونسان، 
در  هتل ها  که  خساراتی  و  مشکالت  به 
»فشار  گفت:  هستند،  آن  تحمل  حال 
وارد  کشور  هتلداران  جامعه  به  زیادی 
شرایط  به  توجه  با  هم  ما  است،  شده 
تمام  بودجه ای کشور  و  دولت  اقتصادی 
تالش خود را کردیم تا در کمیسیون های 
که  کاری  هر  دولت  صحن  و  مختلف 
انجام  نیز  انصافا  انجام دهیم و  می شود 

دادیم.«
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به رغم تایید اثرگذاری صنعت ماینینگ بر افزایش مصرف برق

سهم ماینرها در مصرف برق شفاف نیست
 4700 مگاوات کسری برق در تابستان، پیامد خارج شدن برخی نیروگاه های برق آبی از مدار و استفاده غیرمجاز رمز ارزها

محمد پارسا رئیس 
کنفدراسیون صادرات انرژی: 

مزارع استخراج ارز های 
دیجیتال چیزی حدود ۵ تا 
۶ هزار مگاوات برق مصرف 

می کنند

زوال خاک فاجعه بارتر از ورشکستگی آبی
به دلیل سو مدیریت، تغییرات اقلیمی، توسعه 
غیر اصولی، برداشت بی رویه و توسعه پدیده 
فرونشست زمین در دشت های کشور، حدود ۲۵ 
درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور نابود شده 
است. مصطفی فدایی فرد، کارشناس حوزه آب با 
بیان این موضوع به خبرگزاری مهر گفت: »مقوله 
ورشکستگی آب )زمانی که میزان مصرف آب 
بیش از منابع قابل بهره برداری آب باشد( شامل 

وضعیت بحرانی حجم منابع آب تجدیدپذیر و 
استراتژیک زیرزمینی نیز می شود، از وضعیت 
ورشکستگی آبی وخیم تر و نگرانکننده تر، ُافت 
شدید کیفیت شیمیایی منابع آب و به خصوص 
منابع زیرزمینی است که منجر به کاهش کیفیت 
خاک هم می شود. هرچند افت شدید سطح 
آب زیرزمینی موجب فرونشست های فراوان و 
نابودی مخازن آب زیرزمینی می شود و بازگشت 

ناپذیر و به تنهایی نیز فاجعه بار است ولی ُافت 
شدید کیفیت شیمیایی منابع آب، نه تنها آب 
تجدیدپذیر باقیمانده را غیرقابل استفاده می کند 
بلکه باعث آلودگی خاک هم می شود که در نوع 
خود جبران ناپذیر است. بی توجهی به وضعیت 
نیز مزید بر  وخیم فرسایش خاک در کشور 
علت شده و در نهایت هم افزایی و تلفیق تبعات 
کاهش کمی و کیفی منابع آب و خاک منجر به 

ورشکستگی محیط زیست می شود.« به گفته 
این پژوهشگر حوزه آب، با توجه به این که حال 
بد کمیت منابع آب و از آن مهمتر افت شدید 
کیفیت شیمیایی آب های سطحی و زیرزمینی 
ناپیداست و خسارات و تبعات آن نیز به میزان 
الزم و کافی آشکار نیست، متاسفانه در ایران 
اقدامات موثری برای بهبود شرایط منابع آب 
انجام نمی شود و بر خالف تبعات تداوم شیوع 
کرونا بر محیط زیست، استمرار این بی توجهی 
می تواند منجر به نابودی محیط زیست و تمدن 
ارزیابی  تخصصی  رئیس کمیته  شود.  ایران 

سیالب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران با بیان 
اینکه هرچند به دلیل کم اهمیت بودن تولید 
آمار و اطالعات و انجام مطالعات پایه منابع و 
مصارف آب در کشور، آمار قابل استنادی از منابع 
آب تجدیدپذیر در دسترس نیست و آمار بسیار 
متفاوتی در این خصوص وجود دارد گفت: »در 
حالت خوشبینانه حجم منابع آب تجدیدپذیر 
کشور در طی دو دهه اخیر از حدود 1۲۰ میلیارد 
متر مکعب در سال به حدود 9۰ میلیارد متر 

مکعب در سال کاهش یافته است.

مصطفی رجبی مشهدی، 
سخنگوی صنعت برق:

طبق تخمین مراکز معتبر 
عملی پیش بینی می شود 1۲۰۰ 

مگاوات استفاده غیرمجاز 
رمز ارزها از برق در کشور داشته 

باشیم که فشار مضاعفی به 
شبکه وارد می کنند
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مدیرعامل آبفای استان تهران:
ادامه مصرف بی رویه 
آب در تهران منجر به 
نوبت بندی می شود 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
با بیان اینکه مصرف آب ۲۰ درصد مردم باالتر 
بی رویه  مصرف  ادامه  گفت:  است،  الگو  از 
می شود.  نوبت بندی  به  منجر  تهران  در  آب 
بختیاری،  نیرو، محمدرضا  وزارت  به گزارش 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 1۰4 میلیون 
مترمکعب آب در تهران مصرف شده است. 
این در حالی است که سرانه تولید در شهر 
تهران حدود ۳۰۰ لیتر و سرانه مصرف ۲4۰ 
لیتر است و اختالف سرانه مصرف و تولید در 
رقم آب به حساب نیامده محاسبه می شود. 
متوسط ۲4۰  به طور  فرد  هر  تهران  در شهر 
لیتر آب در شبانه روز مصرف می کند که این 
رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش تر از حد استاندارد 

است. 

 افزایش چراغ خاموش 
قیمت نان 

به نظر می رسد  قیمت غیررسمی نان در سطح 
پنجاه  تا  دیگر  برخی شهرهای  و  تهران  شهر 
درصد افزایش قیمت داشته است. به گزارش 
نانوایان در سطح شهر  برخی  ایلنا، در حالی 
تهران نرخ های خود را تا حدود 4۰ تا ۵۰ باال 
برده اند که سازمان تعزیرات در این باره اقدام 
بلواسی،  عبدهللا  است.  نداده  انجام  موثری 
فعال صنفی کارگران خباز مریوان با تاکید بر 
اینکه همه کارگران کشور با گرانی نان به عنوان 
اصلی ترین کاالی سفره های کارگری مخالفند، 
می گوید: حتی کارگران خباز که طی یک روند 
دستمزدشان  افزایش  غیرقانونی  و  ناعادالنه 
با گران  نان گره زده اند،  افزایش قیمت  به  را 
روزهای  در  اگر  هستند  مخالف  نان  شدن 
برخی  در  خبازان  تجمع  از  اخباری  گذشته 
شهرها منتشر شده که درخواست گرانی نان و 
خروج قیمت نان از انجماد را داشته اند، اینها 
همگی کارفرمایان خباز هستند که قرار است 

از گرانی نان حسابی منتفع شوند.

انتقاد یک نماینده مجلس 
بابت توسعه نیافتن انرژی های 

تجدیدپذیر در کشور
گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
مجلس تخلف هر دو وزارتخانه نیرو و نفت را 
به دلیل عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه 
در رابطه با گسترش انرژی های تجدیدپذیر را 
با اعمال ماده ۲۳4 آیین نامه داخلی مجلس 
به گزارش  داد.  ارجاع خواهد  قضاییه  قوه  به 
خبرگزاری خانه ملت محسن علیزاده با بیان 
تکالیف  اجرای  به دلیل عدم  به زودی  اینکه 
قانونی وزرای نیرو و نفت، تامین گاز صادراتی 
واردکننده گاز  به  ایران  و  غیر ممکن می شود 
برنامه  قانون  طبق  شد، گفت:  خواهد  تبدیل 
ششم توسعه وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف 
بر  مبتنی  نیروگاه  ۳ گیگابایت  ساالنه  است 
این  به  اما  ایجاد کند  تجدیدپذیر  انرژی های 
تکلیف قانونی خود عمل نکردند و همین کار 
برای  بسیاری  فسیلی  سوخت  شده  سبب 

انرژی سوخته شود. تولید 

از وضعیت ورشکستگی آبی 
وخیم تر و نگران کننده تر، 

ُافت شدید کیفیت شیمیایی 
منابع آب و به خصوص 

منابع زیرزمینی است که 
منجر به کاهش کیفیت 

خاک هم می شود

است  اعالم کرده  برق  صنعت  سخنگوی  دیروز 
میزان  باشیم  مجبور  امسال  است  ممکن 
بیشتری نسبت به سال گذشته برق وارد کنیم. 
رجبی مشهدی به ایلنا گفته تولید برق امسال در 
کشور با کاهش روبه رو شده و همین امر نیاز به 
واردات بیشتر برق را تشدید کرده است: »حجم 
آب مخازن نیروگاه های برقابی حدود ۵۳ درصد 
سال گذشته است، سال گذشته در اوج مصرف 
با  اکنون  داشتند که  برق  تولید  مگاوات   ۲۷۰۰
حداقل  مخازن  کاهش  درصد   ۵۳ به  توجه 
حدود ۳۵۰۰ مگاوات تولید برق از این نیروگاه ها 
را نداریم« کاهش بارش ها و همچنین افزایش 
مصرف در زمستان و بهره برداری خارج از برنامه از 
نیروگاه های برق آبی در زمستان، باعث شده میزان 
تولید این نیروگاه ها در فصل پیک، کاهش پیدا 

کند. از طرفی موضوع مصرف برق ماینرها به تمام 
این موارد دامن می زند، رجبی مشهدی گفته است: 
پیش بینی  عملی  معتبر  مراکز  تخمین  »طبق 
می شود 1۲۰۰ مگاوات استفاده غیرمجاز رمز ارزها 
از برق در کشور داشته باشیم که فشار مضاعفی 
به شبکه وارد می کنند« بارها درباره میزان مصرف 
غیرمجاز رمز ارزها اعداد و ارقامی ارائه شده است، 
اما هنوز رقم دقیق مصرف برق ماینرها در کشور از 
مراجع رسمی منتشر نشده، رجبی مشهدی معتقد 
است میزان مصرف برق ماینر ها در بدترین حالت 
حدود یک هزار و ۲۰۰ مگاوات است در حالی که 
برخی کارشناسان به میرانی بیش از این اشاره 
می کنند، از جمله محمد پارسا رئیس کنفدراسیون 
صادرات انرژی که معتقد است: »مزارع استخراج 
ارز های دیجیتال چیزی حدود ۵ تا ۶ هزار مگاوات 
برق مصرف می کنند« هر چند رجبی مشهدی با 

رد این اعداد همچنان معتقد است: » بر اساس 
برق  مصرف  صورت گرفته کل  پیش بینی های 
رمزارزها در جهان حدود 1۰ هزار مگاوات است. 
سهم ایران از این میزان حدود 1۰ درصد است.«
با وجود این اختالف نظرها در مورد میزان مصرف 
برق ماینرها، خبری هم از مدیریت مصرف برق 
مدیران  که  موردی  تنها  نیست.  حوزه  این  در 
نظر گرفتن  دنبال می کنند در  آن را  انرژی  حوزه 
مشوق های چند ده میلیونی برای کسانی است 
که مزارع و مراکز غیر مجاز رمزارز را معرفی کنند. 
میزان توقف فعالیت مزارع مجاز در روزهای پیک 
مصرف یکی از مواردی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد. اما تاکید مسئوالن وزارت نیرو همچنان 
بر مجاز بودن و غیر مجاز بودن فعالیت هاست و 
نه میزان مصرف انرژی و مدیریت این مصرف 
در مزارع استخراج رمز ارز. سخنگوی صنعت برق 

روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است: »کلیه 
شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت های برق 
منطقه ای آمادگی دارند برق مورد نیاز مشترکانی 
قانونی  فعالیت  رمزارز  استخراج  عرصه  در  که 
مشترکان  از  گروه  این  کنند،  تامین  را  دارند 
می توانند پس از دریافت مجوزهای قانونی الزم 
مربوط  انشعاب  دریافت  برای  صمت،  وزارت  از 
برق  صنعت  مراجعه کنند.  برق  شرکت های  به 
از فعالیت واحدهای قانونی استخراج رمز ارز در 
پتانسیل های  از  استفاده  با  و  قانون  چارچوب 
قانونی حمایت می کند؛ چرا که به هر حال این 
صنعت یک فعالیت نوین در عرصه اقتصاد است 
و رسالت صنعت برق نیز تامین زیرساخت برق 
به  قانون کشور  چارچوب  در  است که  صنایعی 
توسعه اقتصاد کمک می کنند« ورود رمز ارزها به 
دنیای اقتصاد در دنیا امری است گریزناپذیر، اما 

استخراج آنها در کشورهایی با شرایط ایران که با 
پرداخت یارانه باال در حوزه انرژی قیمت خرید برق 
را کاهش داده و زمینی حاصلخیز برای برداشت 
رمزارز فراهم کرده است، اهمیت رمز ارزها در حوزه 

اقتصاد ابعاد دیگری پیدا می کند.
زمستان سال گذشته و زمانی که موضوع نقش 
ماینرها در بحران کمبود برق مطرح شد، وزارت 
استخراج کنندگان  که  کسانی  کرد  اعالم  نیرو 
غیر مجاز را معرفی کنند پاداش دریافت خواهند 
این  و  دارد  ادامه  همچنان  سیاست  این  کرد. 
برق  مصرف  میزان  رصد  عوض  در  وزارتخانه 
واحدهایی که انشعاب برق رایگان دارند و یا از 
یارانه انرژی بهره مند هستند، ترجیح می دهد مبالغ 
ده و بیست میلیونی پاداش برای معرفی کنندگان 
در نظر بگیرد. بسیاری از مراکز غیر مجاز استخراج 
رمزارز در اماکن عمومی که انشعاب رایگان دارند، 
مستقر هستند و مخفیانه با برق مصرفی شهر 
اقدام به استخراج رمزارز می کنند. اما گویا رویکرد 
برخورد با این مراکز و افراد قرار نیست تغییر کند. 
رجبی مشهدی اعالم کرده است: »تاکنون حدود 
۲۲۲4 مرکز استخراج رمزارز که مصرف بیش از 
شناسایی شده اند.  داشتند؛  برق  مگاوات   ۳۲4
حدس می زنیم دو برابر این تعداد، مراکز فعال 
غیرمجاز داشته باشیم. در حال حاضر مراکز مجاز 
۳۰۰ مگاوات انشعاب خریداری کرده اند و تقریبا 

۲۰۰ مگاوات مصرف برق دارند«
امسال با روزهای کم بارانی که در سال آبی پشت 
سر گذاشته و پیش رو داریم، نیروگاه های برق آبی 
هم مزید بر علت شده و موجب کسری میزان 
انرژی مورد نیاز ساالنه شده اند، به گفته سخنگوی 
صنعت برق کشور در مجموع خارج شدن برخی 
نیروگاه های برق آبی از مدار و استفاده غیرمجاز 
این  به  مگاوات کسری   4۷۰۰ برق  از  رمز ارزها 
حوزه تحمیل کرده اند که به گفته او: »عالوه بر 
اقدامات در راستای شناسایی ادارات با مصرف 
باال و کنترل آنها، جمع آوری رمزارزهای غیرمجاز 
مهم ترین کاری است که باید انجام شود« اقدام 
دیگری که می توان در این حوزه مورد توجه ویژه 
قرار داد، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است. 
مربوط  اخیر  اصالحیه  در  نیرو  وزارت  امری که 
توجه  آن  به  رمزارز  استخراج  دستورالعمل  به 
کرده اما باید دید برای اجرای آن چه تمهیداتی 
به  ماینینگ  صنعت  فعاالن  آیا  و  دارد  نظر  در 
این امر اقبال کافی نشان خواهند داد یا خیر. 
استخراج  مراکز  برق  تامین  اصالحیه   این  در 
رمز ارزها به یکی از چهار روش »تامین برق از 
طریق نیروگاه های تجدیدپذیر« ، »تامین برق از 
طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی« ، »تامین 
برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی« 
و یا »اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت 
برق« صورت خواهد گرفت. همچنین برای تشویق 
فعاالن این حوزه اعالم شده است تخصیص تمام 
نیروگاه تجدیدپذیر که صاحبان  تولیدی  انرژی 
مراکز تجهیز کنند، برای استخراج رمز ارز بالمانع 
است. این امر عالوه بر توجه به مسائل محیط 
زیستی، می تواند در مدیریت بحران کمبود برق که 
کشور در ماه های اخیر با آن روبه رو شده اثرگذار 

باشد.

مارتن نفس گیر ماینرها و صنعت برق به روزهای داغ تابستان رسیده است. گرمای هوا و فرارسیدن پیک مصرف برق باز هم پای ماینرها 
و مصرف سرسام آور برق آنها را به اخبار و تحلیل های حوزه انرژی باز کرده است. هر چند موضوعی که مسئوالن وزارت نیرو مطرح 
می کنند، مدیریت و میزان مصرف انرژی این ماینرها نیست، بلکه مجاز بودن و غیرمجاز فعالیتشان است. آنجا که سخنگوی صنعت برق 
می گوید: »کلیه شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت های برق منطقه ای آمادگی دارند برق مورد نیاز مشترکانی که در عرصه استخراج 
رمزارز فعالیت قانونی دارند را تامین کنند« خبری از الزام فعاالن مجاز این حوزه به استفاده از برق در ساعات غیر پیک نیست. در 
همین شرایط با توجه به وضعیت بارش ها، اخباری مبنی بر کاهش تولید برق در نیروگاه های برق آبی هم منتشر شده است که حکایت 
از تابستانی سخت دارد. حال باید دید با توجه به اقبال روزافزون به فعالیت در صنعت ماینینگ و از طرفی کاهش تولید نیروگاه ها 

متولیان صنعت انرژی چگونه موضوع تولید و توزیع و مصرف را مدیریت می کنند.

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

سند رسمی
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رفسنجان و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد شد.

1(حمید ارجمند کرمانی فرزند احمد علی و کبری سعدی فرزند علی و رضا 
ارجمند کرمانی فرزند حمید هر کدام دو دانگ مشاع از شش دانگ مغازه 
مساحت شش دانگ ۳۵.9۷ مترمربع قسمتی از پالک 84۳ اصلی بخش 
9 کرمان واقع در اراضی شهر رفسنجان بازار رفسنجان که متقاضیان از مالکین 

رسمی پالک مذکور می باشند
۲(محمدرضا شریفی پور فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت ۳۰۰ متر 
مربع قسمتی از پالک 181۷ اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان بخش 
9 کرمان خیابان معراج شمالی کوچه ۲۵.۲ و حسب استشهاد محلی از 

مالکیت مالک رسمی علی معاون.
۳(حسین عباسی نژاد قاسم آباد و عظیم عباس نژاد قاسم آباد و کاظم 
عباس نژاد قاسم آباد همگی فرزندان حسن هر کدام دو دانگ مشاع از شش 
دانگ خانه مساحت شش دانگ۳41.1۵ مترمربع قسمتی از پالک181۷ 
اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان معراج و 

حسب استشهاد محلی از مالکیت ورثه علی معاون.
4(سید محمد حسینی فرزند سید علی شش دانگ خانه مساحت1۷۳.۶۵ 
متر مربع قسمتی از پالک 181۷ اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان 
بخش 9 کرمان خیابان شهید ابولی کوچه 1۰ و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی محمد باقری.
۵(جالل شهربابکی فرزند حسین و معصومه نظام فرزند محمد باقر هر کدام 
سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه مساحت۲۶۵.۳ مترمربع قسمتی از 
پالک 9۷۶ فرعی از 1818 اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 
9 کرمان خیابان بستان جنوبی کوچه ۵ و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی احمد رضوی.
مساحت۳۶1.۵  خانه  ششدانگ  عباس  فرزند  درجوزی  شبان  ۶(محمد 
مترمربع قسمتی از پالک 4۶1فرعی از 1818 اصلی واقع در اراضی کمال آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 1۵ خرداد کوچه 9.9 و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی سید زین العابدین رضوی.
۷(عباس کرمی حمیدآبادی فرزند علی شش دانگ  کارگاه آهن آالت به 
مساحت۲۵۶۶.۷ متر مربع قسمتی از پالک 9۷۶ فرعی از 1818اصلی واقع 
در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان سید جمال الدین اسد 

آبادی و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی عبدالمهدی رضوی.

8(طاهره عباس زاده فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت۲۷۰.۵۵ متر 
مربع قسمتی از پالک ۵۰۷فرعی از 1819 اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شریعتی شرقی کوچه 14 و خریداری شده 

از مالک رسمی اصغر اسماعیل آباد حسینی.
خانه  دانگ  شش  غالمحسین  فرند  آباد  صالح  زاده  نقی  رضا  9(حمید 
مساحت144.۷۵ مترمربع قسمتی از پالک ۶۰ فرعی از 1819اصلی واقع در 
اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید شهدا کوچه 1۵ 

و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی پروین شرافت.
1۰( محمد هاشمیان فرزند احمد شش دانگ خانه مساحت ۵۳9 متر مربع 
قسمتی از پالک ۲۳۲ فرعی از 18۲۰ اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان 
بخش 9 کرمان بلوار طالقانی کوچه ۲8 که متقاضی از مالکین مشاعی پالک 

مذکور می باشد.
11(حسین حیدر لشکری فرزند حسین و فاطمه عسکری  حسین آبادی 
فرزند صفر بالمناصفه شش دانگ خانه مساحت۳۲1.۰1 مترمربع قسمتی 
از پالک ۵9۲ فرعی از 18۲۰ اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان بخش 
9 کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی ایراندخت معینیان باقری

1۲(مهدیه ابراهیم نژاد کشکوئیه فرزند نعمت ا.. . و کبری خویدکی نورآبادی 
فرزند عباس بالمناصفه شش دانگ خانه مساحت ۲98.۲۰متر مربع قسمتی 
از پالک ۲۲۰ فرعی از 18۲۰ اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان بخش 9 
کرمان بلوار جمهوری کوچه 1 و خریداری شده از مالک رسمی عبدالمهدی 

نواب زاده
مساحت  خانه  دانگ  شش  علیرضا  فرزند  ابراهیمیان  هادی   )1۳
۲۵۶.8۶مترمربع قسمتی از پالک 14۶ فرعی از 18۲۰ اصلی واقع در اراضی 
حسب  و   ۳۵ جانبازان کوچه  خیابان  9 کرمان  بخش  رفسنجان  گرگین 

معین احمد  رسمی  مالک  مالکیت  مالک  از  محلی  استشهاد 
14( علی صلحی زاده فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت۳4۶.۳۰مترمربع 
قسمتی از پالک 1۶۲ فرعی است 18۲۲ اصلی واقع در اراضی رستم آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید میرافضلی جنب پل رستم آباد و 

حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی سهراب جمشیدی
1۵(علی بدرقه فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت ۶۳9 ۷. متر مربع 
قسمتی از پالک ۲۲ فرعی از 18۲4 اصلی واقع در اراضی کریم آباد خفاجه 
رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی گشتاسب 

دینیار
مغازه  دانگ  شش  حسن  فرزند  آبادی  محی  مومنی  فهیمه   )1۶  
مساحت4۷.8۰ متر مربع قسمتی از پالک 18۶8 اصلی واقع در اراضی مومن 
آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار شهید محمدی کریم آباد و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی عباس هرندی و حسین کرمی.
1۷(علی محمدی فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت ۳۲4.۵۵متر 
مربع قسمتی از پالک فرعی از 188۳اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید بافنده کوچه 8 و حسب استشهاد 

محلی ازمحل مالکیت مالک رسمی سید زین العادبدین رضوی.
18(مهدی پور غالمعلی فرزند محمدرضا شش دانگ باغ مساحت۳۰4۲4.۷ 
مترمربع قسمتی از پالک ۲۷ فرعی از 189۵ اصلی واقع در اراضی قاسم آباد 
بائر رفسنجان بخش 9 کرمان و خریداری شده از مالک رسمی اکبر صرافی.

19(مریم سرحدی کشیت فرزند علی شش دانگ خانه مساحت ۲۵۰ متر 
مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 191۰ اصلی واقع در اراضی ده شیخ 
رفسنجان بخش 9کرمان خیابان شهدای غدیر کوچه دوم و استشهاد محلی 

از مالک رسمی اکبر خاندانی.
باغ  دانگ  سید کاظم شش  فرزند  رحمت آباد  حسینی  محمد  سید   )۲۰
مساحت۶8۷9.۵ متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 191۰ اصلی واقع 
در اراضی دشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از محل 

مالکیت مالک رسمی سید جواد هجری.
۲1(اسدا...ترشابی فرزند امان ا... شش دانگ خانه مساحت ۲94 مترمربع 
قسمتی از پالک یک فرعی از 191۰ اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان 
بخش 9 کرمان خیابان شهید حیدر پور کوچه 1۲ و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی ابوالقاسم رحیمی.
۲۲( اسدا...ترشابی فرزند امان ا... شش دانگ ساختمان مخروبه و محوطه 
آن به مساحت ۲8۶.۵متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 191۰ اصلی واقع 
در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان ارسالن کوچه 4 و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی سید جواد هجری.
۲۳(منوچهر حسنی کبوترخانی فرزند سهراب شش دانگ خانه مساحت۲1۲ 
مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 191۰اصلی واقع در اراضی ده شیخ 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان گلزار شهدا و حسب  استشهاد محلی از 

مالک رسمی سید جواد افصح هجری.
خانه  دانگ  شش  سهراب  فرزند  کبوترخانی  حسنی  ۲4(منوچهر 
مساحت۲۰4.۵ مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 191۰ اصلی واقع در اراضی 
ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان نسترن کوچه ۳ و خریداری شده 

از مالک رسمی اکبر خاندانی. 
مساحت  باغ  دانگ  عبدالحسین شش  فرزند  لری  حیدرپور  ۲۵(ماشاا... 
9۷۰.۳۷متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 191۰ اصلی واقع در اراضی 
ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

سید جواد هجری.
۲۶( صدیقه چیت ساز فرزند ذبیح ا...شش دانگ باغ مساحت ۲۷98مترمربع 
قسمتی از پالک 1 فرعی از 191۰ اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان 

بخش 9 کرمان و خریداری شده از مالک رسمی سید جواد هجری.
۲۷( محمود ده شیری پاریزی فرزند محمدعلی سه دانگ مشاع از شش 
دانگ خانه مساحت شش دانگ191.۵۵ مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی 
از 191۰اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان امیر 

کبیر غربی وحسب استشهاد محلی از مالک رسمی سید جواد هجری.
۲8(محسن محمود نیا میمند فرزند عبدا... شش دانگ خانه مساحت۳4۷.۵ 
مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی مجزا از 191۰ اصلی واقع در اراضی ده 
شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان گلزار شهدا خیابان شهدای خط غدیر و 

حسب استشهاد محلی از مالک رسمی اکبر خاندانی.
۲9( محمد معصومی کهنوجی فرزند حسین شش دانگ خانه مساحت 
۲۳۶.9متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 191۰ اصلی واقع در اراضی ده 
شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان استقالل و حسب استشهادیه محلی 

از مالک رسمی رضا واحدی.
۳۰(نرگس احمدی نیمجردوئی فرزند درویشعلی شش دانگ خانه مساحت 

۲۷۵.۷۲متر مربع قسمتی از پالک 4۷ فرعی از191۳اصلی واقع در اراضی 
اسدآباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید رمضانی کوچه 4 و حسب 

استشهاد محلی از محل مالکیت مالک رسمی ماشاا.... زینلی.
۳1(علی علیزاده چناری فرزند اسدا... شش دانگ خانه مساحت ۲4۷.1۵ 
مترمربع قسمتی از پالک 1۳ فرعی از 191۳ اصلی واقع در اراضی اسدآباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار خلیج فارس شهرک والیت و حسب استشهاد 

محلی از مالکیت رسمی علی فارسی نژاد.
نیا فرزند گنجعلی شش دانگ خانه مساحت ۲۵۷.۳۵  ۳۲(اکبر منگلی 
مترمربع قسمتی از پالک 11۰ فرعی از 191۳ اصلی واقع در اراضی اسدآباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام حسین )ع( کوچه 11و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی ماشاا... جعفری.
۳۳( سید محمد رضائی دهشترانی فرزند سید احمد شش دانگ خانه 
مساحت 444.۷9مترمربع قسمتی از پالک 91فرعی از 191۳ اصلی واقع در 
اراضی اسدآباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان دانش کوچه 1۲ و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی علی اکبر شفیع پور.
۳4(محمدعلی سعادتی فرزند حسن شش دانگ خانه مساحت 1۷8.۵ 
مترمربع قسمتی از پالک ۶8 فرعی مکرر از 191۳اصلی واقع در اراضی اسدآباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام حسین )ع( کوچه 11 و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی علی اکبر شفیع پور.
دولت  مینا محمدی  و  فرزند محمد  اودرج  پورمحمد جعفری  ۳۵(حامد 
آباد فرزند عباس بالمناصفه شش دانگ خانه نیم ساز به مساحت شش 
در  واقع  از 191۵اصلی  فرعی  از پالک 1۶۲  مترمربع قسمتی  دانگ۲48.1 
اراضی حسین آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام علی )ع( خیابان 
شهید خراسانی خیابان شهید حسینی نژاد و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی سید احمد علوی.
مترمربع  مساحت ۳9۵  خانه  دانگ  علی شش  فرزند  درکی  ۳۶(محمد 
قسمتی از پالک 49فرعی از 191۵ اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان 
بخش 9 کرمان خیابان کوثر کوچه ۳ و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی احمد زارع
۳۷(ابوالفضل معتمدی نژاد فرزند علی شش دانگ خانه مساحت ۲۵۰.۵۵ 
مترمربع قسمتی از پالک 81 فرعی از 191۵ اصلی واقع در اراضی حسین آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام علی )ع( کوچه ۳1 و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی سید احمد علوی.
۳8(امین محمدی زاده رفسنجانی فرزند حسین شش دانگ حیاط خانه 
مساحت ۵۰.4۰ مترمربع قسمتی از پالک 1۰۵ فرعی از 191۶ اصلی واقع 
در اراضی فیض آبادرفسنجان بخش 9کرمان بلوار امام رضا )ع( کوچه ۲۳و 

حسب استشهاد محلی از مالک رسمی جالل علوی.
 ۷9۵1.4 مساحت  باغ  دانگ  شش  اکبر  فرزند  نژاد  حسینی  ۳9(عباس 
مترمربع قسمتی از پالک 8 فرعی از 191۷ اصلی واقع در اراضی علی آباد 
خان رفسنجان بخش 9کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

مرادی. عباس 
مساحت  خانه  دانگ  شش  حسن  فرزند  شمیلی  بازماندگان  4۰(اکبر 
۳8۵.۵مترمربع قسمتی از پالک 9۶ فرعی از 191۶ اصلی واقع در اراضی 
فیض آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان مفتح کوچه 4 و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی سکینه جاویدی
41(عباس قاسمی نصرت آبادی فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت 
۳۰8 مترمربع قسمتی از پالک 11۰ فرعی از 191۷ اصلی واقع در اراضی علی 
آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

ایران طاهری.
4۲(غالمرضا شفیعی فرزند ماشاا... شش دانگ خانه مساحت 1۳8.۶۲ 
مترمربع قسمتی از پالک ۳8 فرعی از 1919 اصلی واقع در اراضی سعادت 
آباد رفسنجان بخس 9 کرمان بلوار امام رضا )ع( کوچه ۳ و حسب استشهاد 

محلی از مالکیت مالک رسمی علی اکبر رشیدخانی.
4۳(مختار حسین محمدی رحیم آباد فرزند غالمحسین شش دانگ باغ 
مشجر پسته به مساحت 4۶4۳.۵۰ مترمربع قسمتی از پالک ۳8 فرعی 
از 1919 اصلی واقع در اراضی سعادت آباد رفسنجان بخش 9کرمان و دارای 

بنچاق از مالک رسمی غالمعلی اسداللهی.
 ۳41.۲۲ مساحت  خانه  دانگ  شش  محمد  فرزند  محمدی  44(حمید 
مترمربع قسمتی از پالک 4۲ فرعی از 1919 اصلی واقع در راضی سعادت آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار هاشمی رفسنجانی کوچه ۲ و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی غالمعلی اسداللهی.
4۵(زهرا عابدی زاده درجوزی فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت 14۵.۵ 
مترمربع قسمتی از پالک 18۵ فرعی از 19۳۶ اصلی واقع در اراضی حیدرآباد 
رفسنجان بخش 9کرمان شهرک امام خمینی خیابان حضرت علی اکبر بین 

کوچه 14 و 1۶ و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی حسین یوسفیان.
ابراهیم آبادی فرزند اصغر شش دانگ خانه مساحت  4۶(علی محمدی 
۲۷۰.۵ مترمربع قسمتی از پالک ۲۲4 فرعی از 19۳۷ اصلی واقع در اراضی 
کریم آباد رفسنجان بخش 9 کرمان انتهای بلوار هجرت بعد از پل مهدی آباد 

و خریداری ده از مالک رسمی مهدی صالحی.
باغ مساحت 44۳۰۰  دانگ  عباس شش  فرزند  رنجبر  4۷(علی صالحی 
مترمربع قسمتی از پالک ۷1فرعی از 1948 اصلی واقع در اراضی نصرت آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان و خریداری شده از مالک رسمی ملیحه امینیان

48(علی حسینی نژاد قطب آبادی فرزند غالمعلی شش دانگ باغ پسته 
به مساحت 18۶۶۰مترمربع قسمتی از پالک ۲۳41 اصلی واقع در اراضی 
علی آباد سفته رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی جالل علوی.
 ۵18.۷۵ مساحت  خانه  دانگ  شش  عباس  فرزند  استین  49(عصمت 
مترمربع قسمتی از پالک 99فرعی از 19۵1 اصلی واقع در راضی عیش آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان به نشانی رفسنجان روستای قوام آباد خیابان 
سهراب  رسمی  مالک  از  محلی  استشهاد  حسب  و   4 سیدالشهدا کوچه 

جمشیدی.
۵۰(فاطمه علیرضا محمدی فرزند علی شش دانگ خانه مشتمل بر باغچه به 
مساحت 19۶4 مترمربع قسمتی از پالک ۷49 اصلی بخش 1۲ کرمان واقع 
در اراضی مغوئیه پشتکوه سرچشمه رفسنجان و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی اصغر پاکدامن.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰.۲.۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰۰.۲.۲۲
ابوالفضل تیموری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
شش  کالسه9۷۰۰۲4۶  اجرائی  پرونده  موجب  به   
دانگ خانه پالک ثبتی۲۷۶۷  فرعی از پالک 181۷ 
باهنر کوچه  در رفسنجان خیابان شهید  واقع  اصلی 
پستی ۷۷19۶۷۳۳۵ که  ۳۰ کد  پالک  دوم سمت چپ  فرعی   ۵
سند آن در صفحه ۵9۵ دفتر ۳۶9 به شماره ثبت۶۶۲99 بخش 9 
کرمان رفسنجان به نام محمد حسین زاده صادر شده است طبق 
سند به مساحت1۷۶.4 متر مربع که محدود به حدود :شماال: دیوار 
به دیوار بطول ۷ متر به پالک 181۷ اصلی ،شرقا دیوار به دیوار بطول 
۲۵.۲۰  به پالک 181۷ اصلی جنوبا:درب و دیوار به طول ۷ متر به 
اصلی  به پالک 181۷  بطول ۲۵.۲۰ متر  دیوار مشترک  کوچه،غربا: 
پالک فوق دارای اسکلت فلزی با سقف تیرچه بلوک دارای نمای 
نازک کاری ها تکمیل و دارای سفید کاری- رنگ  از داخل  سفال 
-کف ها سرامیک و موکت- سرویس ها و آشپزخانه دارای کاشی و 
سرامیک -کابینت آشپزخانه ها ام دی اف- فرش حیاط به صورت 
مزایک- دیوارهای حصار آجر سفال- درب ماشین رو برقی -پنجره 
تک جداره فلزی- سیستم گرمایشی پکیج و آبگرمکن و سرمایش 
کولر آبی- اندود بام ایزوگام مساحت اعیانی ۲48 متر مربع )۲۰۶ 
متر مربع در همکف و اول به صورت دوبلکس و ۲۲ متر مربع تراس 
طبقه طبقه اول پوشیده گردیده و ۲۰ متر مربع زیر زمین در جنوب 
حیاط( به انضمام ۳۷ متر مربع سایه بان در حیاط، بر روی ساختمان 
فوق امتیازات آب، برق، گاز و تلفن معرفی شده است که طبق نظر 
ریال(  ریال)شانزده میلیارد  به مبلغ1۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  کارشناس رسمی 
ارزیابی شده است. پالک فوق از ساعت 9 الی 1۲ روز یکشنبه مورخ 
14۰۰.۰۳.۰9در اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان واحد اجرا واقع در 
بلوار شهید حمید شریفی از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
از مبلغ 1۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)شانزده میلیارد ریال( شروع و به باالترین 
برای  مزایده  در جلسه  می شود شرکت  فروخته  پیشنهادی  قیمت 
عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت ده )1۰%(درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را  ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد چنانچه روز تعیین شده با 
تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیلی جلسه مزایده در همان 
ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می توانند 
جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ 1۰ 
درصد قیمت ملک در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز  اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آن آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 

و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ14۰۰.۰۲.۲۲

 مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسروانجم
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افقی
ها،  پایان   - پرده  بی  سخن   -  1 
آخرها - میوه۲ - دهان - رب النوع 
همراه   - صنعتگران۳   - مصریان 
زنان  برای  اشرافی  عنوان   - مت 
 - صحرایی  کبوتر  دشتی،  کبوتر   -
 - آبگیر   - بوئیدن4  بویایی،  حس 
و  بزرگوار  ارزش،  با  و گرامی،  عزیز 
شریف - چه وقت؟، چه کسی؟۵ - 
یازده، دو یار هم قد - صد و یازده 

پت  همبازی   - چشم۶  امراض   -
ماه  رقیق،  ابر   - پیچیدن  درهم   -
کارگری - از سازهای ایرانی - پول 
قدرتمند  پول  آسیایی،  پول  ژاپن، 
ازالقاب   - لتونی  بندر   - آسیا۷ 
شکم  طبی،  کمربند   - ترك  امرای 
بند طبی8 - فریاد، زمان ترس می 
ارثی  بیماری  زنیم - كاخ فرانسه - 
چشم9 - قلعه - نوعی کاله که مردم 
می کنند، کاله  استفاده  آن  از  مصر 
مردمان مصری - جوشن چرمین1۰ 

شب  در  - گلی که  بهشت  صفت   -
رایحه ی دل انگیز آن معروف است، 
و  ایاب  مراوده،   - خوشبو11  گل 
ذهاب - تردید، دو دلی، از میطالت 
نماز1۲ - بازرس - تکرار یک حرف 
از   - عربی  لفظ  به  یوزپلنگ   -
همراهی  - حرف  تنفسی1۳  اعضای 
در  رودی   - چین  پایتخت   - عرب 
از  اثری   - پراکندگی14   - آمریکا  
نمد  باردار،  ذره   - هدایت  صادق 
زین1۵ - نام ترکی، نام آذربایجانی 

نجاری مته   - النوع  رب   -

عمودی
1 - راست نیست - جوش - آب بند 
پایین حوض  - نخ  - گذر گاه۲ - 
ابریشم خام، جوانه درخت  ابریشم، 
- بلندتر، برتر، رفیع تر۳ - محصول 
بله  انتخاب،  حرف   - صابون  و  آب 
ترقی،   - گزینش  حرف  آلمانی، 
اندازه4  شرعی،  مجازات   - ارتقا 
حیوان  خر،   - زوبین  اندازه،  به   -
آخر  رمق   - تیزرو۵   - حمار  باربر، 
بازاری - سطل - پرسش  - قیمت 
برنده   - فرنگی  آب   - مکان۶  از 
هماهنگی،   -  19۳۶۷ ادبی  نوبل 
برادر  نزدیک،  اقوام  از   - یكپارچگی 
از  بلند،  نفس  ناله،  سودای   - پدر 
انس  الفت،   - آید8  بر  سوز  پر  دل 
گرفتن، عادت - ماهی معروف بحر 
خزر - گریبان لباس9 - شهری در 
صدای  نغمه،   - خوابیده   - آلمان 

بی   - زندگی1۰  وسایل  آهنگین، 
چاشنی   - غادر  خیانتكار،   - نیاز 
اصلی غذا، ملح11 - مدح، ستایش 
ترمز   - لباس  شانه  سر  بالشتك   -
مادر   -  1۲ قشر  و  سطح   - چارپا 

تركی  پنج   - وارونه  گم   - وطن 
استان  شهرهای  از  روشنایی،   -
وارونه  عر   - مازندران1۳  سبز  سر 
اقتصاد  نوبل  برنده   - كجاست؟   -
ناچیز14  رطوبت  رطوبت،   -  199۲

ایرانی - شی وارونه1۵ -  - غذایی 
اندوه، غصه، اندوه و غصه - همسر 
مرد - تیر پیكاندار - بزرگتر، رئیس 

اصطبل سرپرست  قوم، 

جدول شماره 2008

مستندسازی تصویری 
فعالیت های سرمایه گذاری 

مس سرچشمه
فعالیت های  تصویری  مستندسازی  پروژه  اولین 
مس  سرمایه گذاری  هلدینگ  تابعه  شرکت های 
سرچشمه و پروژه فلوتاسیون مس سرچشمه به صورت 
اسدی شکاری،  حسام  خورد.  کلید  دوره ای  و  منظم 
سرپرست روابط عمومی شرکت مس سرچشمه بیان 
کرد: این رویکرد جدید به دستور مدیرعامل شرکت و 
با نگاهی مثبت و معرفی بیشتر و بهتر فعالیت های 
شرکت های زیر مجموعه به بازار سرمایه آغاز شده است 

ادامه خواهد داشت. و به صورت منظم 

بومی سازی تجهیز انباشت و 
برداشت کارخانه های گندله سازی 
گهرزمین، برای اولین بار در کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ 
آهن گهرزمین متخصصان این شرکت به همراه تیم 
ترکیبی از مهندسان نخبه توانستند قطعات یکی از 
پیچیده ترین ماشین های کارخانه های گندله سازی 

را بومی سازی کنند.
  تداوم تجربه موفق شرکت سنگ آهن گهرزمین در 
از قطعات  بار بخش مهمی  اولین  برای  بومی سازی 
و مجموعه های استراتژیک صنایع معدنی، زمینه ساز 
مهندسان  ترکیبی  تیم  همت  و  جسارت  جرات، 
پیشکسوت  و  متخصصان کارآزموده  با  جوان  نخبه 
این شرکت به توسعه سطح بومی سازی از قطعات 
ماشین های  پیچیده ترین  از  یکی  داخل  ساخت  به 
کارخانه گندله سازی، با نام ماشین انباشت و برداشت 
ترکیبیCombined( Stacker-Reclaimer( شده 

است.
از  بیش  دارای  که  عظیم  تجهیز  این  بومی سازی 
برداشت،  انباشت و  9۰۰ تن وزن و ظرفیت طراحی 
با  است،  ساعت  بر  تن   ۲۰۰۰ و   18۰۰ به ترتیب، 
مهندسی  و  طراحی  توانمندی های  صحه گذاری 
ساخت گروه صنعتی منگان، در این شرکت اجرا شده 
و تاکنون، حدود 9۰ درصد پیشرفت داشته است که 
اوایل خردادماه سال  در  این تجهیز،  انتظار می رود، 

گیرد. قرار  بهره برداری  و  تولید  مدار  در  جاری 

کرمان 

سرپرست معاونت امور معادن و امور معدنی وزارت صمت 
ضمن تکذیب خبر اختالف ۲.۶ میلیون تنی در آمار تولید 
و مصرف فوالد گفت: اختالف تنها ۳۰۰ هزار تن و مربوط به 

موجودی انبارهای واحد های تولیدی است. 
زنده  گفت وگوی  در  کشاورز  اسدهللا  شاتا،  گزارش  به 
تلویزیونی با خبر سراسری اظهار کرد: از اصحاب رسانه 
درخواست دارم تا پیش از رسانه ای کردن اینگونه موارد از 
مسئوالن هم سوال کنند؛ ۲.۶ میلیون تن اعالمی درباره 

اختالف آمار تولید و مصرف صحیح نیست.
او افزود: تولید واقعی شمش فوالد ۲9 میلیون تن بوده 
میزان  و  مصرف  تن  میلیون   ۲۲.۲ میزان  به  است که 
صادرات ما حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده است . 
پس اختالف تنها ۳۰۰ هزار تن است  و کسری که مشاهده 
می کنید گم نشده و به میزان موجودی کف انبار واحد های 

تولیدی مربوط است.
وزارت  معدنی  و صنایع  معادن  امور  معاونت  سرپرست 
صمت بیان کرد: ما در سال 99، در مجموع ۶ هزار تن 
واردات شمش خام داشتیم که مربوط به اقالم خاص 
است و امکان تولید آن وجود ندارد؛ صادرات سال 98 هم 
حدود ۶ میلیون و 8۵۰ هزار تن بوده است و کاهش آن به 

دلیل ساز و کار بازار بوده است.
کشاورز افزود: ما مسئولیت تامین واحد های تولیدی واقع 
در زنجیره فوالد را داریم، پس هر واحد تولید فوالد که 
تولیدات خود را در بورس عرضه کند، می تواند مازاد تولید 

را صادر کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: برای واحد های بزرگ، با توجه 
به میزان تولید، میزان کف عرضه ای برای واحد های تولید 

فوالدی تعریف شده است.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت:

اختالف 2.6 میلیون  تنی آمار تولید و مصرف 
در فوالد صحت ندارد 

صادرات  توسعه  بانک  یزد  شعبه  رئیس 
ایران  صادرات  توسعه  بانک  ایران گفت: 
با  تسهیالت  اعطای  با  است  مصمم 
منابع  از  مناسب  و  ترجیحی  نرخ های 
و  داخلی  منابع  و  ملی  توسعه  صندوق 
صندوق  با  تفاهم نامه  انعقاد  همچنین 
نوآوری و شکوفایی، از روند تجاری سازی 
و تولید صادراتی شرکت های دانش بنیان 

کند. پشتیبانی 
او در همین زمینه یادآور شد: شرکت های 
از  گذشته  سال  یزد  بنیان  دانش 
یزد  شعبه  خدمات  متنوع  بسته های 
شامل  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
و  ضمانت نامه  ریالی،  و  ارزی  تسهیالت 
ارزش  به  ریالی،  داخلی  اسنادی  اعتبار 
یورو  میلیون  و1۵  ریال  میلیارد   9۲1

شده اند. بهره مند 

صادرات  توسعه  بانک  یزد  شعبه  رئیس 
بالغ  همچنین  گذشته  سال  گفت:  ایران 
تسهیالت  ریال  میلیارد   4۰۰ و  هزار   4 بر 
به صنایع صادرات محور استان یزد اعطا 

است. شده 
توسعه  بانک  یزد  شعبه  داشت:  اظهار  او 
علم  پارک  با  مطلوبی  تعامل  صادرات 
شرکت های  و  استان  این  فناوری  و 
برگزاری  با  و  داشته  استان  بنیان  دانش 
همایش های  در  شرکت  و  جلسات 
بانک  این  و تسهیالت  تخصصی خدمات 
معرفی  بنیان  دانش  شرکت های  به  را 

. می کند
فناورانه  نیازهای  »ارائه  ملی  رویداد 
نمایشگاه  با  همزمان  فوالد«  حوزه 
INOTEX۲۰۲1 با حمایت شبکه فن بازار 
پارک  صنعتی،  شهرک های  ایران،  ملی 

معادن  نوآوری  مرکز  یزد،  فناوری  و  علم 
 ۲8 سورنا  شرکت  و  معدنی  صنایع  و 
در محل   1۲ تا   1۰ ماه ساعت  اردیبهشت 

می شود.  برگزار  تهران  پردیس  پارک 
توسعه  بانک  کرد  اعالم  غفوری منش 
صادرات ایران نیز در این رویداد به عنوان 
داشت؛  خواهد  حضور  معنوی  حامی 
این  در  شرکت  با  می توانند  عالقه مندان 
خصوص  در  اطالعات  آخرین  رویداد 
دانش  حوزه  قیمت  ارزان  تسهیالت 
را  صادرات  توسعه  بانک  سوی  از  بنیان 
همایش  این  در  حاضر  کارشناسان  از 
ثبت  جهت  عالقه مندان  کنند.  دریافت 
نیازهای  »ارائه  رویداد  در  شرکت  و  نام 
فناورانه حوزه فوالد« می توانند به سایت 
  http://inotex.com/reversepitch

کنند مراجعه 

رئیس شعبه بانک توسعه صادرات در یزد اعالم کرد:

رشد 14 درصدی تسهیالت حوزه دانش بنیان در سال 99

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: بر اساس آخرین برآوردهای 
انجام شده تاکنون بیش از ۵4 هزار میلیارد ریال خسارت ناشی از خشکسالی و 

سرمازدگی به بخش کشاورزی استان وارد شده است.
به گزارش ایرنا، محمد فرید سپری روز سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
در سال جاری،  انجام شده  برآوردهای  آخرین  اساس  بر  داشت:  اظهار  استان 
خشکسالی و سرمازدگی ۵4 هزار و 1۰۰ میلیارد ریال  به همه زیر بخش های 
کشاورزی استان اعم از زراعت، باغات، تولید علوفه، گوشت قرمز و زنبور عسل  
خسارت زده است.  او با اعالم اینکه از این میزان پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال 
مربوط به خسارت ناشی از سرمازدگی و 48 هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آن هم ناشی 
از خشکسالی است، اضافه کرد: بیشتر محصوالت خسارت دیده در بخش زراعت 
شامل گندم، جو، کلزا و علوفه و در بخش باغات هم گردو، زردآلو، بادام، توت فرنگی، 
هلو، شلیل، آلبالو و گیالس است. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان با 
اشاره به اینکه کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی استان است،افزود: 
در سال جاری شرایط جوی مطلوب نبوده و به همین دلیل بخش کشاورزی استان 

خسارت های شدیدی وارد شده است. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم از آماده باش نیرو های منابع طبیعی 
ایالم برای اطفای حریق در جنگل های استان خبر داد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم از آماده باش نیرو های منابع طبیعی 
ایالم برای اطفای حریق در جنگل های استان خبر داد.

رضا احمدی در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به 
بحران استان از آماده باش نیرو های منابع طبیعی برای اطفای حریق احتمالی در 
جنگل ها و مراتع خبر داد. او همچنین بر لزوم کاهش آتش سوزی های پس چر 
مزارع به دلیل سرایت به اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: تاکنون 8۶ 

کانون بحرانی مستعد حریق در سطح استان شناسایی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: در این 8۶ کانون بحرانی  نسبت 
به استقرار کانکس، چادر و نیرو های آموزش دیده  اقدام شده است و این نیرو ها 

به صورت شبانه روزی در حال گشت و پایش منطقه هستند.
او به نقش فرهنگ و تاثیر آن در کاهش آتش سوزی جنگل ها و مراتع پرداخت 
و افزود: فرهنگ سازی و آموزش مهم ترین عامل در حفاظت از عرصه های منابع 
طبیعی است و با توجه به سیاست سازمان مبنی بر حفاظت مشارکتی، مردم نقش 

تاثیر گذار در حفظ عرصه های منابع طبیعی دارد.

و  سومین نشست تخصصی شورای سیاست گذاری ششمین جشنواره شهر 
رسانه با حضور تعدادی از پیشکسوتان و اصحاب رسانه برگزار شد.

امیر آهن جان مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز با اعالم این 
خبر افزود: پس از سال ها وقفه، جشنواره شهر و رسانه با دستور شهردار اهواز 
از سر گرفته شد چرا که ضرورت وجود این رویداد فرهنگی به شدت در شهر 

اهواز با وجود چالش های فراوان احساس می شد.
او عنوان کرد: ما انتظار داریم جامعه مطبوعاتی استان با شور و اشتیاق از این 
از  از رویدادی که حرکتی مثبت در راستای تقدیر  جشنواره استقبال کرده و 
اهالی رسانه و فعالیت ها و اطالع رسانی های شفاف در حوزه مسائل شهری 

است، حمایت کنند.
آهن جان اصحاب رسانه را چشم و گوش شهرداری در سطح شهر خواند و 
گفت: ما همواره از انتقادات و پیشنهادات مطبوعات و جامعه خبری استان 
در راستای بهبود وضعیت شهر استفاده کردیم و همچنان استقبال می کنیم 
در  منتشره  مطالب  کلیه  تجمیع  نوعی  به  جشنواره ای  چنین  برپایی  لذا 
حوزه مدیریت شهری است که مطمئنا در پایان جشنواره آثار برگزیده جهت 

می شود. چاپ  صورت کتاب  به  بهره برداری 

در اثر خشکسالی و سرمازدگی؛
54 هزار میلیارد ریال به کشاورزی 

کردستان خسارت وارد شد

آماده باش منابع طبیعی ایالم 
برای اطفای حریق

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز:
اصحاب رسانه چشم و گوش شهرداری هستند

| کردستان | | ایالم | | خوزستان |

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي نوبت دوم
مناقصه عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه  مصوب شماره 
1119 مورخ 99/12/27 شوراي محترم اسالمي شهر ،    نسبت به جمع 
آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط الزم 
آيد جهت  بعمل مي  دارند، دعوت  را  انجام كار  توانايي  و  تجربه  که 
دريافت وتحويل اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور 
قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا 
به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان 
وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1400/03/02 به دبيرخانه شهرداري مركزي 

تسليم  نمایند.
-  مدت قرارداد از تاریخ ابالغ تا پایان سال جاری می باشد.

-  ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 500/000/000  ریال که بصورت ضمانتنامه 
بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک 

ملی شعبه شهرداری رفسنجان 
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز یکشنبه  مورخ 1400/03/02 

می باشد.
 - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

- مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه 
درج شده است 

شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701

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

نامه  آیین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
برابر  آراء  صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل واقع 
در در شهرستان بم و نرماشیر بخشهای ۲9 لغایت ۳۳ کرمان محرز 
گردیده است لذا بمنظور اطالع عموم مراجعین در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود و در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و 
نمایند بدیهی است در  به مراجع قضائی تقدیم  را  دادخواست خود 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد ./.
امالک تقاضا شده واقع در بخش ۲9 کرمان  

پالک 99 فرعی از 8۲۵ اصلی  خانم فاطمه منصوری صدر کد ملی 
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  یحیی  فرزند   ۳11۰4۷۳1۷8
1۳۰.۳۵ متر مربع واقع در خیابان سید طاهر الدین محمد شهر بم  

از مورد مالکیت  کوچک خانم مراد زاده 
ملی  کد  نژاد   رحیمی  محمد  آقای    8۳4 از  فرعی   1۳۵ پالک 
۳۳۰9۵۷1۷۶۷ فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲۵۵ 
متر مربع واقع در خیابان سجادی ابوذز ۳ شهر بم از مورد مالکیت  

سجادی  غالمرضا  سید 
ملی  کد  آبادی   نظام  مریم  خانم   1۰۲4 از  فرعی   ۶۶1 پالک 
۳۲۰98819۲8 فرزندقنبر ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲۲1.8 
مالکیت   مورد  از  بم  شهر  المومنین  امیر  خیابان  در  واقع  مربع  متر 

ظهیر.  السادات  حشمت  و  سادات  وجیهه 
ملی  کد  محمدآبادی   لیلی  اصلی    1۳۲9 از  فرعی   1۰ پالک 
۳11۰4۶9۶۰1 فرزند حسین  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۳۰۶ 
. جوشائی  یدهللا  مالکیت  مورد  از  خیابان کاشانی   در  واقع  مربع  متر 
پالک 9۰ فرعی از ۲۲۷۳ اصلی  خانم مریم عسکری نژاد میجی کد 

ملی ۳11۰۲1۵۷1۳ فرزند عباس  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
مالکیت  مورد  از  بم  شهر  سخایی  خیابان  در  واقع  مربع  متر   ۲۳۰

منور السادات اولیا .
ملی  فرد کد  ایمانی  ناصر  آقای  اصلی    ۲81۰ از  فرعی   1۲9۵ پالک 
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  حسن   فرزند   ۳11۰۵۳۷4۰۰
4۲۳ متر مربع واقع در خیابان مالک اشتر  از مورد مالکیت حسین 

. زغالی 
پالک 1۳4۰ فرعی از ۲81۰ اصلی  خانم مهدیه  پور کیانی کد ملی 
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  منصور   فرزند   ۳111۰۳9۶9۲
۶۳9.۶4 متر مربع واقع در خیابان شهدای نیروی انتظامی  از مورد 

یزدیان. فروتن  مهدی  ورثه  مالکیت 
ملی  بدوی کد  عرب  زهرا  خانم  اصلی    ۲81۰ از  فرعی   1۳۶1 پالک 
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  علی   فرزند   ۳۰۵۲19۷4۶۰
۲۷8.۳ متر مربع واقع در خیابان کمیل  از مورد مالکیت ورثه احمد 

فرومند.
ملی  کد  مشکی  شهپر  خانم  اصلی    ۲81۰ از  فرعی   1۳۶۲ پالک 
مساحت  به  مغازه   یکباب  سهراب ششدانگ  فرزند   ۳11۰1۷8۷۳۷
۵۳.1۰ متر مربع واقع در بلوار کارگر  از مورد مالکیت هاشم بیرجندی.
پالک ۲۷1 فرعی از ۲811 آقای سعید ساالری  کد ملی ۳111۶۰۳۳9۳ 
مربع  متر   ۲9۵ مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  احمد  فرزند 
محمد  ورثه  مالکیت  مورد  از  الدین   جمال  سید  خیابان  در  واقع 

 . بمی  حسین گوری 
ملی  کد  فرزام   حمید  آقای  اصلی   ۳۰14 از  فرعی   1 پالک 
۳11۰9۷۵۲۲1  فرزند عباس  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت ۵۰ 
متر مربع واقع در خیابان طالقانی روبروی بستنی هزار و یک شب  

. طاهریان  الحسین  عبد  مالکیت   مورد  از 
ملی  کد  فرزام    حمید  آقای  اصلی    ۳۰14 از  فرعی   ۲ پالک 
۳11۰9۷۵۲۲1 فرزند عباس   ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۵۰ 
متر مربع واقع در خیابان طالقانی روبروی بستنی هزار و یک شب  

. الحسین طاهریان یزدی  از مورد مالکیت       عبد 
آقای مجید رضا خاقانی  کد ملی  اصلی     ۳1۳۰ از  1 فرعی  پالک 
به  باغچه  و  خانه   یکباب  فرزند حسن  ششدانگ   ۳11۰88۷48۷
مساحت 18۳۶.۲ متر مربع واقع در کمربندی طالقانی نبش کوچه 

غالمرضا گوری. مالکیت  مورد  از  صدیقی  شهید 

مرغکی  دشتی  ده  معصومه  خانم  اصلی    ۳۳14 از  فرعی   ۷ پالک 
کد ملی۳1114۲۷4۳9  فرزند درویش   ششدانگ یکباب خانه  به 
از مورد مالکیت  واقع در خیابان فردوسی  مساحت ۳۶8 متر مربع 

جوشایی. اکبر 
دارستانی  کد  زارع  آقای حسین  اصلی   از ۳۵۳۵  فرعی  پالک۷9 
ملی ۳11118۵۳۷۰ فرزند محمد سه دانگ یکباب خانه  به مساحت 
4۵۲.۵ متر مربع واقع در خیابان باغدشت خیابان ساعی  شهر بم 

از مورد مالکیت عطا هللا زند وکیلی .
ملی  زاده  کد  یوسف  زهرا  خانم  اصلی    ۳۵۳۵ از  فرعی  پالک۷9 
به مساحت  یکباب خانه   دانگ  ۳11۰۵۰94۷4 فرزند علیجان  سه 
4۵۲.۵ متر مربع واقع در خیابان باغدشت خیابان ساعی شهر بم از 

مورد مالکیت عطا هللا زند وکیلی .
ملی  قاسمی  کد  سیامک  آقای  اصلی    ۳۵۵4 از  فرعی  پالک۵۵ 
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  محمد   فرزند    ۳111۰1۶۶۵1
مالکیت  مورد  از  بم   شهر  باهنر  بلوار  در  واقع  مربع  متر   ۲1۶.81

قاسمی. هاشم 
ملی  کد  راینی   رضا  آقای  اصلی    ۳۶۳۰ از  فرعی   4 پالک 
مساحت  به  خانه   یکباب  حسین  ششدانگ  فرزند   ۳11۰۷9۲184
۲۵۶.44 متر مربع واقع در خیابان مدرس کوچه صوفی آباد از مورد 

آز. حسین  مالکیت 
ملی  کد  یار   ایزد  یاسر  آقای  اصلی    ۳8۰۳ از  فرعی  پالک18 
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  احمد   فرزند   ۳11۰19۷۷۳1
مورد  از  شارملو  مدرس کوچه  خیابان  در  واقع  مربع  متر   ۳۰۶.9۵

عامری. عباس  مالکیت 
پالک 1 فرعی از ۳9۰۲ اصلی خانم مهری پور حمیدی قیومتا از طرف 
فرزند صغیر خود مهدی حمیدی پور   کد ملی ۳111۰4۰۷۵۵ فرزند 
محمود   ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 1۶1 متر مربع واقع در 

خیابان غالمرضا بیگ کوچه ۵ از مورد مالکیت حسن حمیدی پور .
پالک ۲8 فرعی از 4۲14 اصلی  آقای عباس کابلی زاده   کد ملی 
۳11۰9۳۶۵8۵ فرزند اصغر  ششدانگ یکباب خانه  مساحت ۲۵9 
متر مربع واقع در خیابان ۲۲ بهمن از مورد مالکیت ملیحه و معصومه 

مومن زاده .
ملی  کد  خاکپور   طاهره  خانم  اصلی    4۶۷۶ از  فرعی   1 پالک 
مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ  محمد    فرزند   ۳11۰1۵18۶۳

۲۶۶.۵ متر مربع واقع در کمربندی طالقانی کوچه مصطفایی از مورد 
. عامری  غالمحسین  و  موسی  مالکیت 

پالک 8 فرعی از 48۳4 اصلی آقای محمد صوفی آبادی  کد ملی 
مساحت  به  مغازه   یکباب  ششدانگ  علی   فرزند   ۳11۰89۰1۲۷
مالکیت ماشالله  از مورد  بهشتی  در خیابان  واقع  ۳1.4۵ متر مربع 

بهرامی.
پالک9 فرعی از 48۳4 اصلی  آقای محمد صوفی آبادی  کد ملی 
۳11۰89۰1۲۷ فرزند علی  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت ۳۲.۲ 
متر مربع واقع در خیابان بهشتی از مورد مالکیت علی صوفی آبادی.
پالک1۰ فرعی از 48۳4 اصلی  آقای محمد صوفی آبادی  کد ملی 
مساحت  به  مغازه   یکباب  ششدانگ  علی   فرزند   ۳11۰89۰1۲۷
--- مالکیت  مورد  از  بهشتی  خیابان  در  واقع  مربع  متر   41.84

.------
ملی  کد  زاده  عباس  هللا  روح  اصلی   49۶9 از  فرعی   4 پالک 
مساحت  به  مغازه  یکباب  ششدانگ  ماشالله   فرزند   ۳11۰9۰۶۳41
181.4۷ متر مربع واقع در بلوار صدوقی از مورد مالکیت احمد بنی 

بهرامی علی  و  اسدی 
امالک تقاضا شده واقع در بخش ۳۰ کرمان  

پالک ۲۲  فرعی از ۲۲91 اصلی  آقای غالمرضا عباسی باغچمکی کد 
ملی ۳1114۰۶۰۰8 فرزند علی  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
۲8۶.۶۶ متر مربع واقع در روستای باغچمک  از مورد مالکیت علی 

عباسی .
ملی  کد  گوی   ره  مریم  خانم  اصلی    1۳۶۲ از  فرعی  پالک188 
۳11۰19۳۰۵1 فرزند محمد  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲8۰ 
متر مربع واقع خیابان بوعلی غربی  از مورد مالکیت  عیسی ساالر 

. بهزادی 
ملی  کد  باقری  فاطمه  خانم  اصلی    1۲9۶ از  فرعی   ۲ پالک 
به مساحت  یکباب خانه   فرزند محمد  ششدانگ   ۲99۳۷۳۳9۰۷
نبات  مالکیت   مورد  از  آزادی   میدان  در  واقع  مربع  متر   ۳8۷.9

. دهشت 
ملی  کد  فرنود  علی  آقای  اصلی    1۲۷8 از  فرعی   18 پالک 
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  اصغر   فرزند    ۳11۰۶۵۰۷۲1
19۷.1۵ متر مربع واقع در خیابان بوعلی کوچه ۳9 از مورد مالکیت 

بهرامی  مرتضی 

مسگرزاده کرمانی   ریحانه  خانم  اصلی    ۷۵8 از  فرعی   4۲ پالک 
به  کد ملی ۶۰۷۰۰۳۲98۵  فرزند علیرضا  ششدانگ یکباب خانه  
مورد  از  آباد   زید  تخم  چهل  در  واقع  مربع  متر   ۲14.۰۵ مساحت 

عماد                         فرزانه  بی  بی  مالکیت  
امالک تقاضا شده واقع در بخش ۳1کرمان  

برواتی   بارانی  جواد  محمد  آقای  اصلی    ۳89۰ از  فرعی   ۳ پالک 
به  مغازه    یکباب  ششدانگ  محمد   فرزند   ۳111۶111۶۷ ملی  کد 
مالکیت  مورد  از  امام   بلوار  بروات  در  واقع  مربع  متر  مساحت ۷۵ 

. برواتی  بارانی  فاطمه 
امالک تقاضا شده واقع در بخش۳۲ کرمان  

ملی  کد  آبادی   علی  عباس  آقای  41۰۰اصلی   از  فرعی  پالک1۷ 
به  باغ    خانه  یکباب  ششدانگ  خدارسان   فرزند   ۳۲۰9۶۰4۶81
مساحت ۲۶۳۷ متر مربع واقع در نرماشیر روستای شهید چمن  از 

. امانی  رامین  مالکیت   مورد 
نوذر   کد  زاده  اکبر  زهرا  خانم  ۳9۶9اصلی   از  فرعی  پالک۳۲۵ 
ملی ۳11۰۵18۰۵8 فرزند عباس  ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 
مورد  از  آباد   خیر  روستای  نرماشیر  در  واقع  مربع  متر   48۳.۵

. عامری  اسماعیل  مالکیت  
ملی  کد  پور  قناد  مهدیه  خانم  اصلی    ۲۵9۵ از  فرعی   ۳۶۰ پالک 
۳111۲۶8۳۰۶ فرزند نعمت اله  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
مالکیت  مورد  از  قائم   بلوار  نظام شهر  در  واقع  مربع  متر   ۲4۳.18

پور  قناد  اصغر 
ملی  کد  امینی   پور  علیرضا  آقای   1۵1 از  فرعی   1۶۳ پالک 
۲99۰۶۲۲۲84 فرزند ناصر  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲۷۰ 
. اجاغی  قنبر  مالکیت  مورد  از  آباد  رستم  نرماشیر  در  واقع  مربع  متر 

امالک تقاضا شده واقع در بخش۳۳ کرمان  
ملی   کد  اکبری  مهدی  آقای  اصلی   ۵۷4 فرعی   1۶ پالک 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  دادی  فرزند    ۶۰۶9۵۰8۲۷۰
۷81.۳1 متر مربع واقع در دهبکری روستای جدکان از مورد مالکیت 

                                                                                                                                  . پور   افشاری  مراد 
تاریخ انتشار  نوبت اول 14۰۰/۲/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۲/۲۲
سعید نظری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 به موجب پرونده اجرایی کالسه9۵۰۰1۷۶ اموال غیرمنقول ذیل از 

طریق مزایده به فروش می رسد:
 191۶ از پالک  فرعی   49۶ ثبتی  با پالک  دانگ خانه   شش 
اصلی بخش 9 کرمان واقع در رفسنجان بلوار امام رضا کوچه 1۲ پالک 14 
اکبرپور  آقای  نام  به  بالمناصفه   مالکیت  کد پستی۷۷1۷9141۶۶  که سند 
 948۶ رهنی  سند  طبق  و  ثبت گردیده  پور  یوسفی  سوده  خانم  و  عبدالهی 
و  میلیارد  ریال)یک   1.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  قبال  در  رفسنجان   1۲9 دفترخانه 
می  رفسنجان  شعبه  نوین  اقتصاد  بانک  رهن  در  ریال(  میلیون  هفتصد 
محدود  عرصه، که  مربع  متر  مساحت۳۶9.۰۵  به  مالکیت  سند  .طبق  باشد 
شرقا  به کوچه  دیواریست  و   درب  متر  طول1۶.۵4   به  شماال:  حدود:  به 
به  اول  جنوبا:  فرعی   49۵ پالک  زمین  به  دیواریست  متر  :بطول۲۲.۲۵ 
طول14.۲۰ دیواریست به زمین پالک ۵۰۶ فرعی دوم۲.۲4 متر دیواریست به 
پالک ۵۰۵ فرعی غربا:۲۲.۶۲ متر دیواریست به دیوار به پالک 49۷ فرعی، 
به صورت  ملک  فعلی  وضعیت  دادگستری:  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که 
بادبر و سفال  با قدمتی بیش از 18 سال -سنگ  با اسکلت آجری  اعیانی 
و سفید  متر-دیوار سرامیک  ارتفاع۲.1  با  انباری  و  بندکشی شده-پارکینگ 
کاری و سقف طاق ضربی است. حیاط کف موزاییک و نمای حصار_ ازاره 
تیشه ای، سرویس روی حیاط به مساحت ۲ متر مربع است. همکف۲۳۰.۵  
متر مربع، کف سرامیک و دیوار سنگ به ارتفاع۰.8 متر و مابقی سفید رنگ 
آمیزی شده است. آشپزخانه کف سرامیک ،سرویس ها کاشی و سرامیک 
و  پکیج  و گرمایشی  اسپلیت  و  آبی  سرمایشی کولر  سیستم  است.  شده 

دارد. رادیاتور 
دارای  همچنین  و  است.  تلفن  و  گاز  و  برق  و  آب  امتیازات  دارای  ملک 
پایان کار ساختمانی به شماره۷8.۰۰99۲  مورخ۷8.۰9.۲4  است.ارزش ملک 
با در نظر گرفتن قیمت روز  اعیان و تاسیسات و ملحقات  از عرصه و  اعم 
میلیون  میلیاردو ششصد  ریال)چهارده   14.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  میزان  به  ملک 
شنبه  روز   1۲ الی   9 از ساعت  فوق  پالک  می گردد.  اعالم  و  تعیین  ریال( 
مورخ 14۰۰.۰۳.۰8 در  اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان واحد اجرا واقع 
در   بلوار شهید حمید شریفی از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
و  ریال( شروع  میلیون  میلیاردو ششصد  ریال)چهارده   14.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود شرکت در جلسه مزایده 
پایه  مبلغ  از  درصد   1۰ پرداخت  به  منوط  فروش  و  است  آزاد  عموم  برای 
او در  کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش ظرف 
مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکنند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد چنانچه روز 
تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده 
توانند  می  خریداران  طالبین  شد  خواهد  تشکیل  مکان  و  ساعت  همان  در 
جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ 1۰ درصد 
قیمت ملک در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند ضمنا بدهی های 
مربوطه اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره که اعم اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
برنده مزایده مسترد خواهد شدنیم  از محل مازاد و  بابت هزینه های فوق 
عشر  و حق مزایده نقدا وصول می  گردد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه 

مفاصا حساب های دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود.
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ 14۰۰.۰۲.۲۲

علی خسروانجم _مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان
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فعالیت کم رمق مهمان پذیرها در نظام سکونت گذری تهران 
مهمان پذیرها را به عنوان فرصتی برای اسکان ارزان قیمت بنگریم و تالش کنیم به جای فراموشی، تخریب و تغییر 

کاربری شان تبدیل به فضاهایی پویاتری شوند

از منظر پراکندگی جغرافیایی 
بیشتر مهمان پذیرهای تهران در 

مناطقی چون میدان راه آهن، 
توپخانه و ناصرخسرو و دیگر 
مناطق پایین دست خیابان 

انقالب واقع شده اند، این امر 
باعث شده است که گیوتین 
نوسازی شهری مدام باالی 

سرشان باشد و به احتمال زیاد 
در سال های آتی نشانی از آنها 

باقی نمی ماند

 آن چیزی که باعث می شود 
به مهمان پذیرها از منظر 

نگاه اسکان اجتماعِی گذری 
نگریست، رسوخ گرایشات 

قدرتمند سوداگری به عرصه 
مسکن   سازی کالن شهرهایی 

چون تهران، بخصوص طی سه 
دهه اخیر است که دیگر خیلی 
از گروه های فرودست شهری 
توان داشتن مسکن مستقل 

را ندارند

| عضو گروه جامعه شناسی شهر 
و مطالعات منطقه ای انجمن 
جامعه شناسی ایران |

| عبدالوهاب شهلی بر |

|  
س

فار
  |

یک عضو شورای شهر تهران: 

با آفرود سواری در پارک 
جنگلی سوهانک برخورد شود 
خدمات  و  زیست  محیط   کمیته  رئیس 
شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: براساس 
اخیرا  سوهانک  محله  شورایاری  گزارش های 
تردد ماشین های شاسی بلند و آفرود از مبادی 
ورودی پارک جنگلی سوهانک گسترش یافته 
است. این مسئله عالوه بر ایجاد مزاحمت برای 
شهروندان آن منطقه، خسارات بسیار جدی هم 
به پارک جنگلی سوهانک و هم ارتفاعات شمال 
شرق تهران وارد می کند. این در حالی است که 
در  در جنگل کاری  توجهی  قابل  سرمایه گذاری 
این منطقه انجام شده و انجام چنین اقدامات 
مخربی در ارتفاعات تهران اصال مجاز نیست. 

سید آرش حسینی میالنی با بیان اینکه براساس 
اخیرا  سوهانک،  محله  شورایاری  گزارش های 
تردد ماشین های شاسی بلند و آفرود از مبادی 
ورودی پارک جنگلی سوهانک گسترش یافته 
است، تأکید کرد: این مسئله عالوه بر آن که برای 
مزاحمت می کند،  ایجاد  منطقه  آن  شهروندان 
جنگلی  پارک  به  هم  جدی  بسیار  خسارات 
سوهانک و هم ارتفاعات شمال شرق تهران وارد 
این در حالی است که سرمایه گذاری  می کند. 
قابل توجهی در جنگل کاری در این منطقه انجام 
شده و انجام چنین اقدامات مخربی در ارتفاعات 
تهران اصال مجاز نیست.  او ادامه داد: در سال 
9۶، با این موضوع برخورد شد و چندین دستگاه 
اتومبیل توقیف شدند اما متاسفانه سه ورودی 
در این پارک وجود دارد که الزم است شهرداری 
اقدامات حفاظتی و کنترلی را در رابطه با این 
ورودی ها انجام دهد.  سخنگوی کمیته محیط 
زیست شورای شهر تهران افزود: به شهرداری 
تهران تذکر می دهم در اسرع وقت و با همکاری 
به  نسبت  تهران  استان  طبیعی  منابع  اداره کل 
پارک  ورودی های  در  ایجاد گیت های کنترلی 
به  اقدام کرده و گزارش جامعی نسبت  مذکور 
وضعیت بهره برداری از آن پارک جنگلی و برنامه 

پنج ساله پارک به شورا ارسال کند.

شهردار آبادان ابقا شد 
در روزهای اخیر که پای واکسن خواری به شهر 
آبادان رسید و شهردار این شهر مقابل دوربین 
صراحتا اعالم کرد که واکسن پاکبانان را دریافت 
کرده است، شورای شهر آبادان تصمیم به سوال 

و استیضاح شهردار را داشت. 
به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه استیضاح 
صحن  در  امروز  ظهر  از  پیش  آبادان  شهردار 

شد. برگزار  شهر  این  اسالمی  شورای 
در این نشست، چهار عضو شورا رای به مخالفت 
شیرازی  محمودرضا  تا  دادند  او  استیضاح  با 
فعالیت خود را به عنوان شهردار آبادان ادامه دهد.

موضوع  در  آبادان  شهر  شورای  این  از  پیش 
محمودرضا  از  شهر،  این  شهردار  سواستفاده 
شیرازی طرح سؤال کرده بود که با عدم اقناع 
هشت عضو حاضر از 9 عضو شورای شهر آبادان، 
تعیین تکلیف شهردار آبادان به جلسه استیضاح 
واگذار شد. او در ماجرای سو استفاده از سهمیه 
واکسن پاکبابان، تحت فشار شدید افکار عمومی 
و رسانه ها قرار گرفت و حتی در محافل مدیریت 

شهری آبادان، وجهه او دچار خدشه شد.
با وجود طرح سوال یکی از اعضای شورای شهر 
اهواز از شهردار اما جلسه بررسی این طرح سوال 
باره  این  در  رئیس شورای شهر  و  نشد  برگزار 

سکوت کرده است.

مهمان پذیرهای  که  گفت  بتوان  شاید 
امروزین که بخشی از نظام سکونت گذری 
گروه های  دیگر  نیز  و  مسافران  برای  را 
اجتماعی در شهرهای ایران فراهم می  کنند 
جهانی  تجارب  در  که  ریشه هایی  کنار  در 
خانقاهی  سنت های  میراث دار  دارند 
بنیادی  دگردیسی های  علی رغم  کهنی اندکه 
جنبه های  دادن  دست  از  جهت  در  که 
حدود  تا  داشته اند،   معنوی  و  غیرانتفاعی 
اجتماعی  کارکردهای  و  نشانه ها  زیادی 
بطوری که  دارند  نهفته  خود  در  را  شان 
و  گذری  اسکان  نظام  یک  تامین کننده 
یا  خانه  اجاره  به  نسبت  که  جمعی اند 
نظر  از  و  اجتماعی تر  وجهی  هتل  گرفتن 

دارند. ارزان تر  اقتصادی 
مهمان پذیرهای  از  یکی  مالک  که  طور  آن 
مهمان پذیرش  می گوید  راه آهن  قدیمی 
مسافرانی  دهنده  اسکان  حاضر  حال  در 
تا  و  می آیند  تهران  به  کار  برای  است که 
بمانند؛  آنجا  در  می توانند  هفته ای  یک 
اخذ  به  نیاز  مدت تر  طوالنی  اسکان  چون 
می گوید  او  دارد.  اماکن  از  خاص  مجوز 
رفتن  بین  از  و  اقتصادی  بحران های 
گذشته  با  مقایسه  در  تهران  جذابیت های 
شده  مشتریان   طبقاتی  تغییر  به  منجر 

از  سر  داخلی  توریست  کمتر  دیگر  و 
حالی که  در  می آورد.  در  میهمان پذیرش 
مسافران  میزبان  گذشته  دهه های  در 
زیبایی های  دیدن  برای  بود که  پولدارتری 
میهمان  حیاط  و  می آمدند  تهران  روز  آن 
از  شادتر  و  سرزنده تر  مراتب  به  خانه اش 
آن  در  مهمانان  بطوری که  بود؛  این سال ها 
سیگارشان را دود می کردند و از زندگی ها 
می گفتند.  همدیگر  برای  دیده هایشان  و 
پولی  کسی  اگر  االن  می دهد که  ادامه  او 
اصفهان  و  مشهد  به  باشد سفر  داشته  هم 
از  وقتی  می دهد.  ترجیح  تهران  به  را 
مسافران  با  شدن اش  مواجه  چگونگی 
از  مواردی که  در  می گوید  می پرسم  فقیر 
شب  دو  تا  شود  مطمئن  طرف  بی پولی 
البته  و  بصورت مجانی اسکان اش می دهد 
و  شناسنامه  از  پر  دخلش  که  می گوید 
صاحبانشان  است که  شناسایی  کارت های 

برنگشته اند! دوباره  و  رفته اند 
بیشتر  جغرافیایی  پراکندگی  منظر  از 
چون  مناطقی  در  تهران  مهمان پذیرهای 
و  ناصرخسرو  و  توپخانه  راه آهن،  میدان 
انقالب  خیابان  دست  پایین  مناطق  دیگر 
شهر  قدیمی تر  بافت  که  شده اند  واقع 
است. این امر باعث شده است که گیوتین 

نوسازی شهری مدام باالی سرشان باشد و 
به احتمال زیاد در سال های آتی نشانی از 
آنها باقی نمی ماند و یا تبدیل به هتل های 
مهمان پذیری  فرهنگ  می شوند که  لوکسی 
البته  داد.  از دست خواهند  را  کنونی شان  
یا  بنا  فرسودگی  دلیل  به  آنها  از  تعدادی 
به  و  داده اند  کاربری  تغییر  سودآوری، 
مواردی چون انبار تبدیل شده اند که درآمد 
به  برای مالکان شان  را  بیشتر و راحت تری 

می آورند. ارمغان 
بودن  اشتراکی  واسطه  به  مهمان پذیرها 
دستشویی،  و  حمام  چون  خدماتی 
بر  مبتنی  مقیاس  کوچک  معماری 
فرهنگ  حیاط،  چون  تعاملی  فضاهای 
اخالق  فرودست تر،  اقشار  تعامل گرای 
هتل ها  به  ...نسبت  و  مالکان  سنتی  کار 
جمعی تری  فرهنگ  از  بودن  ارزان  کنار  در 
نداشتن رستوران  دلیل  به  آنها  برخوردارند. 
فضاهای  به  را  مسافران شان  غذاخوری  و 
محیط  و  شهر  تا  می کشانند  شهری 
مهمان پذیری  هر  کنند.  تجربه  را  پیرامون 
شهر  مسافران  اقشار،  پاتوق  عموم  بطور 
خاص  فرهنگ  و  است  خاصی  ملیت  یا 
تاریخی  دوره  یک  طی  دارد که  را  خودش 

است. گرفته  شکل  زمان  مرور  به 

در مطالعه میدانی که در مورد مهمان پذیرها 
داشتم  متوجه شدم که در کنار مسافران، 
از  گروه هایی  آنها  مشتریان  از  بخشی 
ساکنان شهر هستند که به دالیل متعددی 
و  نباشند  خانه شان  در  می دهند  ترجیح 
چند  برای  را  متفاوت تری  سکونتی  فضای 
ساعت یا چند روز تجربه کنند. یا سربازانی 
که آخر هفته مرخصی می گیرند تا از فضای 
در  دانشجویانی که  یا  شوند  خارج  پادگان 
یا  تا گرفتن خوابگاه  دانشگاه  اول  روزهای 
تیپ  اختیار می کنند،  آنها سکونت  در  خانه 

مهمان پذیرهایند. مشتریان  از  دیگری 
به  می شود  باعث  که  چیزی  آن 
اسکان  نگاه  منظر  از  مهمان پذیرها 
اجتماعِی گذری نگریست، رسوخ گرایشات 
مسکن سازی  عرصه  به  سوداگری  قدرتمند 
طی  بخصوص  تهران،  چون  کالن شهرهایی 
از  خیلی  دیگر  که  است  اخیر  دهه  سه 
داشتن  توان  شهری  فرودست  گروه های 
آنها  از  برخی  ندارند.  را  مستقل  مسکن 
مجبور به ترک شهر و سکونت در شهرهای 
یا  مانده اند  اقماری شده اند. گروه هایی که 
که  گزیده اند  سکونت  جمعی  خانه های  در 
در زبان امالکی ها به آنها »خانه دربستی« 
در محله مفت آباد  قبل  می گویند که مدتی 

این  با  دادستان  حکم  با  حسین،  امام 
اجتماعی اند  آسیب های  محل  که  توجیه 
شده اند،  برخورد  خواستار  محل  اهالی  و 
قبل  خیلی ها  میان  این  در  شدند.  پلمپ 
سکونت  به  بی خانمانی،  مرحله  به  ورود  از 
روی  قیمتی  ارزان  مهمان پذیرهای  در 
آورده اند که اصطالحًا »اتاق عمومی« دارند 
می کنند  پذیرش  شب   1۰ ساعت  از  که 
و  می دهند  سکونت  اجازه  صبح   ۶ تا  و  
مبلغی حدود ۲۰ هزار تومان برای هر شب 

می گیرند.
مسکن  تامین  نظام  چقدر  نمی دانم 
یا  اجتماعی  فشارهای  اثر  در  ایران  در 
از  می تواند  مسکن  برنامه ریزی  عقالنیت 
بخش  بر  حاکم  کنونی  سوداگری  شدت 
را  آن   به  دسترسی  رنج  و  بکاهد  مسکن 
کاهش دهد ولی می توان مدیریت شهری 
مهمان پذیرهای  همین  که  کرده  آگاه  را 
سکونت  نظام  از  مهمی  بخش  کنونی 
کاربری  تغییر  تخریب،  که  شهرند  گذری 
بی خانمانی  به  منجر  اعیانی سازی شان  یا 
و  می شود  شهر  ساکنان  از  زیادی  تعداد 
بر شدت معضالت اجتماعی خواهد افزود. 
مصرفی  نه کاالیی  مسکن  شرایطی که  در 
بلکه به شدت سرمایه ای شده است تعداد 
محدودی از مهمان پذیرها که در شهر وجود 
برای  را  ارزان  سکونتی  امکان  و  دارند 
از متقاضیان فراهم می کنند  طیف متنوعی 
دارند  بی خانمانی  مهار  در  جدی  نقشی 
جلب  نیز  و  عمومی  آگاهی  افزایش  با  که 
هم  می توان  شهری  مدیریت  مشارکت 
هم  و  تالش کرده  آنها  جهت گسترش  در 
اختصاص  با  حتی  را  خدمات شان  کیفیت 

بخشید. ارتقا  اجتماعی،  خدمات 
در جهتی دیگر، کنشگران شهری می توانند 
مسلط  انگاره های  از  اسطوره زدایی  با 
واحد  دانگ  شش  مالکیت  چون  شده ای 
به  آن،  اختصاصی  استیجار  یا  مسکونی 
اجتماعی تر سکونت کوشید.  اشکال  ترویج 
پیامد  دو  حداقل  می تواند  جریانی  چنین 
در  نشدن  اسیر  جهت  در  ساختارشکنانه 
سو،  یک  از  باشد.  داشته  موجود  وضعیت 
به  را  مسکن  تولید  و  برنامه ریزی  نظام 
جمعی تر  سکونتی  فضاهای  تولید  سمت 
تغییر  با  دیگر،  سوی  از  و  دهد  سوق 
تزاید  به  رو  تقاضای  سکونتی  ذائقه های 
دهد.  کاهش  را  مستقل  و  فردی  مسکن 
امکان های  می توانند  رخدادهایی  چنین 
شکل  آلترناتیو  سکونت  برای  جدیدی 
اقشار  از رنج مسکن  تا شاید قدری  دهند 

شود. کاسته  شهری  فرودست 
در  که  می رسد  نظر  به  ضروری  بنابراین، 
موجود  حداقلی  امکان های  حفظ  چارچوب 
مهار  و  تهران  شهر  در  گذری  اسکان  برای 
روندهای  اثر  در  راه  در  بی خانمانی های 
نگاه  شهری،  فرودستان  از  مسکن زدایی 
متفاوتی به مهمان پذیرها داشته باشیم و آنها 
را به عنوان فرصتی برای اسکان ارزان قیمت 
فراموشی،  جای  به  کنیم  تالش  و  بنگریم 
به  تبدیل  کاربری شان  تغییر  و  تخریب 
این  تحقق  برای  شوند.  پویاتری  فضاهایی 
در  آنها  مورد  در  بازاندیشی  جز  راهی  مهم 
جهت گسترش و نیز محافظت شان نداریم. 
مدیریت شهری می تواند بخشی از خدمات 
فضاها  این  به  را  حمایتی اش  و  اجتماعی 
اختصاص دهد؛ هنرمندان می توانند برخی از 
رویدادهای هنری و شهری در آنها برگزار کنند؛ 
جستجوی  کنار  در  می توانند  مدنی  فعاالن 
دسترس پذیر،  سکونت  جدید  فرم های 
حمایت اجتماعی الزم را برای نوزایی شان از 
طریق ترویج نگاه های متفاوت فراهم کنند.

 
اسکان گذری شیوه مهمی از زندگی اجتماعی در جوامع بشری است که صورت های متعددی دارد و خیلی از آدم ها تجاربی از آن را 
دارند. در جامعه ایرانی به روایتی خانقاه )خانه گاه( ها فراهم کننده یکی از کهن ترین َاشکال این نوع سکونت در دوره اسالمی اند که قطعا 
ریشه های بس کهن تری در ادیان و سنت های اجتماعی قبلی دارند. خانقاه ها از یک سو، محل اجتماع صوفیان مقیم بودند و از سوی 
دیگر، مامنی برای صوفیان سالکی که به منظور سیر آفاق و انفس از شهری به شهر دیگر مدام در حال سفر بودند. مطابق با آداب صوفیان، 
سالکان تا هر وقت که می خواستند می توانستند مجانی در خانقاها سکنی گزینند و خیلی سریع عضویی از نظام همیاری اجتماعی و 
معنوی آنها می شدند، البته آنها به ندرت زندگی گذری را رها می کردند. تورقی کوتاه در فتوت نامه ها و کتب صوفیه به خوبی ما را به عمق 

و گستره فرهنگ سکونت خانقاهی در ایران آشنا می کند.

میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کرمان

شرايط عضويت در هيئت مديره جامعه و بازرس جامعه: 

آگهی فراخوان
تشکیل جامعه تخصصي فعاالن صنایع دستي و هنرهاي سنتي استان کرمان

تشکیل جامعه تخصصی فعاالن صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمان با اهداف مختلف  به منظور ایجاد بستر مناسب برای هم گرایی و هم افزایی توان و ظرفیت های موجود در بخش های خصوصی مختلف به ویژه تعاونی ها و تشكل های مردم نهاد 
مرتبط با فعالیت های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمان و توجه و تأكید بر صنایع دستی خالق و بومی منطقه، به عنوان بخشی از فرهنگ و هوّیت ایرانی اسالمی، با بهره گیری از ظرفیت ها و نیروی انسانی موجود به منظورارتقاء فرصت های شــغلی 
و توانمند ســازی جوامع محلی و افزایش درآمد خانوارها و هنرمندان، از طریق ایجاد و توســعه آموزش، تولید و توزیع صنایع دستی و هنرهای سنتی این اقلیم تأسیس می گردد و امید دارد تا با همدلی و همراهی كلیه ذینفعان صنایع دستی و هنرهای 

سنتی استان و همراهی و حمایت آنها، بتواند براین مهم فائق آید .

قابل توجه )کلیه هنرمندان، صنعتگران، فعاالن، تولیدکنندگان، فروشندگان، صادرکنندگان، بازرگانان، تأمین کنندگان مواد اولیه و ابزار االت کارگاهی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمان(
زمان ثبت نام:1400/02/22 لغایت 1400/02/31 

تاریخ برگزاری مجمع عمومی  جامعه تخصصی 1400/03/10 )متعاقبا" ساعت، زمان و مکان آن اطالع رسانی و اعالم می گردد.(

* متقاضیان" عضویت در جامعه تخصصی فعاالن صنایع 
دستی و هنرهای سنتی استان کرمان" بر اساس شرایط اعالمی 
ذیل، در صورتی که دارای شرایط عضویت در جامعه هستید، برای 
ثبت نام در طول هفته در تاریخ فراخوان  ـ که غیر قابل تمدید 
خواهد بود  ـ و در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 1400/02/31  
با شماره تلفن 32452227-034 ـ معاونت صنایع دستی و 
صنایع  گردشگری،  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سنتِی  هنرهای 
دستی استان کرمانـ   تماس گرفته و مشخصات خود را اعالم و 

به صورت غیر حضوری ثبت نام نمایید.
و  دستی  صنایع  فعاالن  تخصصی  جامعه  در  عضویت  شرایط 

هنرهای سنتی:
الف( تابعیت ایرانی. 

 ب(تدین به یكی از ادیان رسمی كشور. 
ج( دارا بودن ُحسن سابقه و تخصص در حوزه فعالیت مربوطه .

د( دا شتن یكی از مجوزهای رسمی فعالیت در حوزه های مرتبط 
با صنایع دستی و هنرهای سنتی )صادره از سوی مراجع قانونی 

كشور( كه دارای اعتبار بوده و مورد تأیید معاونت باشد.
ه( داشتن حداقل ١٨ سال سن.

 و( داشتن كارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان.
ی( داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت در حوزه مربوطه .

بازرسین  و  جامعه  مدیره  هیئت  در  "عضویت  **متقاضیان 
جامعه تخصصی فعاالن صنایع دستی و هنرهای سنتی استان 
کرمان" بر اساس شرایط اعالمی زیر، در صورتی که دارای شرایط 
عضویت در هیئت مدیره و بازرسان جامعه هستید، برای ثبت 
نام، فرم پیوست را برای اعالم نامزی تکمیل و همراه با مدرک 
تحصیلی، شغلی و رزومه در طول مدت فراخوان ـ که غیر قابل 
تمدید خواهد بود  ـ  حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 و در ساعات 
اداری به معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتِی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگی و صنایع دستی  استان کرمان  به آدرس: 
کرمان ، روبروی سه راه 24آذر به صورت حضوری تحویل نمایید 
یا از طریق رایانامه                                                             ارسال 

فرمایید.

الف( دارا بودن تابعیت ایرانی.
 ب( داشتن ُحسن شهرت و تخصص در حوزه صنایع دستی و 

هنرهای سنتی.
ج( متدین به یكی از ادیان رسمی كشور.

د( ارائه معرفی نامه كتبی از تشكل، شركت تعاونی، اتحادیه و 
... مربوطه . 

ه(دارا بودن سابقه فعالیت مفید در حوزه های مرتبط با صنایع 
دستی به مدت ٥ سال و حداقل با ٣٠ سال سن .

و( اعضاء هیئت مدیره از میان سرمایه گذاران و مدیران توانمند 
تشكل ها، شركت های تعاونی و اتحادیه صنفی صنایع دستی 
و افرادحقیقی توانمند عضو جامعه برگزیده خواهند شد. )مدیر 
آنان در روزنامه  اسامی  یا عضو هیأت مدیره شركت كه  عامل 

رسمی ذكر شده باشد.(

 تبصره ١ : مستخدمین رسمی، پیمانی و یا قراردادی دستگاه 
های دولتی نباید عضو هیأت مدیره باشند.

 تبصره ٢ : اعضاء هیئت علمی از تبصره ١ مستثنی می باشند و 
می توانند عضو هیئت مدیره باشند.

عامل  مدیر  یا  مدیره  هیئت  در  عضویت  صورت  در  تبصره3: 
سهامی  شرکت  عام/  سهامی  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  یا 
اتحادیه  و  انجمن  نهاد/  تعاونی/ تشکل مردم  خاص، شرکت 
فرم  ضمیمه  مربوطه  تشکل  از  نامه  معرفی  صنفی  های 

درخواست گردد.
متقاضیان برای دریافت فرم نامزدی عضویت در هیئت مدیره 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره  سایت  به  بازرسی  و 
https://miras.kr.ir/(مراجعه  کرمان)  استان  صنایع دستی 

کنند.

آگهی مزایده
آگهی مزایده اتومبیل پرونده کالسه 9901570

نظر به اینکه آقای مجتبی دهقان بذرافشانی بدهکار 
تعیین شده  مهلت  در  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت  فوق  پرونده 
اقدام ننموده اند و بنا به درخواست بستانکار خودرو سمند به شماره 
انتظامی 4۵ - ۲8۳ ب 4۷ جهت وصول طلب مهریه مزایده می گردد 
که مشخصات آن طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری بدین 
 ، LxU۷ شرح می باشد: یک دستگاه خودرو سواری سمند تیپ
رنگ سفید - روغنی، مدل 1۳9۲، به شماره موتور 1۲4K۰۳1۷891 و 
شماره شاسی 98۳9۲۳ واقع در پارکینگ سامان بازدید بعمل آمد و 
مشاهده گردید در بدنه آثار ضربه و خسارت ندارد - آثار رنگ آمیزی 
دارد - شکستگی سپر جلو در سمت راست - استهالک الستیک ها 
۵۰% - داخل اتاق صندلی ها و دیگر متعلقات نفس در آن ها مشاهده 
نشد - گسیل به پارکینگ با حمل کننده - موتور و دیگر قطعات اطراف 
آن از محل خود باز و منفک گردیده اند و به موجب اظهارات )خواهان( 
موتور خودرو سوخته اما به علت بسته بودن اظهارنظر پیرامون وضعیت 
موتور مقدور نیست، که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با توجه 
به وضعیت خودرو در زمان بازدید و نرخ روز بازار و مدل 1۳9۲ و سن 
فرسودگی و استهالک با در نظر گرفتن تعمیر اساسی موتور و کسر 
مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )سی میلیون تومان( بابت هزینه تعمیرات 
قیمت ها به آن مبلغ 8۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال )هشتاد میلیون تومان(  و در 
صورت سالم بودن موتور مبلغ 1.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یکصد و ده میلیون 

تومان( تعیین و اعالم میگردد.
الی 1۲ ظهر روز سه شنبه مورخ 14۰۰/۰۳/۰4  از ساعت 9   مزایده 
در اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک 
نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهيد نصر از طریق مزایده فروش 
میرسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی به مبلغ هشتاد میلیون تومان 
که قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی با پرداخت ده 
درصد فروخته خواهد شد. خریدار مكلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد. بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. 
ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بایت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. 
ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری 
بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد. طالبین می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه 
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عمارت کاله فرنگی باغ موزه قصر تهران/ عکس از شایان محرابی- آژانس عکس تهران

رمان علمی تخیلی »برزخ زمین« نوشته هاشم افتخار منتشر شد. این 
کتاب در ۲48 صفحه و با قیمت ۵۰ هزار تومان توسط انتشارات مدرسه 
منتشر شده است و در فروشگاه های سراسر کشور و همچنین فروشگاه 
اینترنتی این انتشارات در دسترس مخاطبان قرار دارد. این کتاب نگاهی 

ضدنژادپرستانه به هویت واقعی انسان ها دارد./ ایسنا

مجموعه ارکستر سمفونیک البرز  به سرپرستی و مدیریت سید محمد حسین 
را  اینترنتی  ارکستر همایون رحیمیان کنسرت  رهبری  و  تفرشی  مقدس 
توسط منطقه گردشگری و فرهنگی عباس آباد تهران برگزار می کند. در این 
کنسرت که ساعت ۲1 روز پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه با عنوان 
»بهار عاشقان« برگزار می شود، حسام الدین سراج، علی تفرشی و جمال الدین 

منبری به عنوان خواننده حضور دارند./ مهر

علی نصیریان طی حکمی از سوی بهمن نامورمطلق رئیس فرهنگستان هنر، 
به سمت رئیس گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر 
منصوب شد. علی نصیریان که عضو گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی 
بود در اواخر آذرماه سال گذشته با پیشنهاد این گروه تخصصی و تصویب مجمع 

عمومی فرهنگستان هنر به عضویت پیوسته این فرهنگستان در آمد./ مهر

ایران که چند  نامدار و قدیمی سینمای  مسعود ولدبیگی، چهره پردازان 
سال با بیماری دست به گریبان بود، صبح روز سه شنبه ۲1 اردیبهشت در 
8۶ سالگی در بیمارستان مهراد تهران بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع 
گفت. ولدبیگی در 1۳14 در کرمانشاه به دنیا آمد و بیشتر به عنوان طراح 

چهره پردازی شناخته می شد./ هنرآنالین

ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است
ببین که در طلبت حال مردمان چون است

به یاد لعل تو و چشم مست میگونت
ز جام غم می لعلی که می خورم خون است

ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو
اگر طلوع کند طالعم همایون است

حکایت لب شیرین کالم فرهاد است
شکنج طره لیلی مقام مجنون است

دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است
سخن بگو که کالمت لطیف و موزون است

ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی
که رنج خاطرم از جور دور گردون است
از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز
کنار دامن من همچو رود جیحون است

چگونه شاد شود اندرون غمگینم
به اختیار که از اختیار بیرون است
ز بیخودی طلب یار می کند حافظ

چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است

حافظ

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

دنیای زنانه پيچيدگی های فراوانی دارد. فرهنگ و آداب 
و رسوم و پيشينه  تاريخی، سياسی و اجتماعی هميشه 
روی حضور زنان در جوامع تاثير گذاشته اند. زنان وقتی 
درباره  زنان می نويسند، متوجه  اين پيچيدگی ها هستند و 
می توانند مسائل آن ها را با دقت بيش تری منعكس كنند. 
ظاهرش  فقط  كشورها  شدن  پيش رفته  با  كه  مسائلی 
تغيير می كند و ريشه  و منشا بسياری شان هم چنان سر 
جای خود پابرجا است. همان طور که از نام کتاب می توان 
جهان  مختلف  زنان کشورهای  از  فهمید، کتاب گزارشی 
با  مطبوعات  به  عالقه  مندان  و  دوست داران كتاب  است. 
آشنا  نوشتاری اش  سبک و سیاق  و  فاالچی  اوريانا  نام 
هستند. نوع نگارش مستندگونه و ترجمه  روان و مناسب 
با کتاب  خوبی  ارتباط  خواننده  تا  می شود  باعث  كتاب 

كند. برقرار  جنس ضعیف 

| جنس ضعیف | 
| نویسنده : اوریانا فاالچی
مترجم : یغما گلرویی |

تاالب های ایران

تاالب لیپار

تاالب لیپار که به تاالب صورتی نیز موسوم است، از مناطق زیبا 
و طبیعی است که با چشم اندازی فوق العاده در 1۵ کیلومتری 
شرق چابهار در نزدیکی روستای رمین و در مسیر جاده ساحلی 
چابهار گواتر قرار گرفته است. رویش گونه های بلوط و گزنه در 
آب صحنه فوق العاده زیبایی خلق کرده که نمونه آن در ایران 
پرندگانی چون چنگر، فالمینگو،  کمتر دیده می شود. وجود 
کشیم، انواع حواصیل، طاووسکن، باقرقره، تیهو، عقاب دشتی، 
زیبایی این منطقه را دو چندان کرده است. عالوه بر این در این 
منطقه پنبه های وحشی می روید که مردم منطقه از آن تشک 
و بالشت تهیه می کنند. جزر و مد قرمز در چابهار، از جمله 
دیدنی های سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان است 
که بازدیدکنندگان را به تعجب وا می دارد. اوج زیبایی این پدیده 
در دره لیپار قابل مشاهده است، جایی که به آن تاالب صورتی 
می گویند. در مورد رنگ قرمز این پدیده که محصول فعالیت 
پالنکتون ها است. وجود پالنکتون های گیاهی زیاد در منطقه 
)9۰ درصد پالنکتون های گیاهی در این حوزه یافت می شوند(، 
وفور مواد آلی و معدنی که از طریق رودخانه ها و خورهای متصل 
به خلیج به این حوزه هدایت می شوند، باعث افزایش زیاد 
تولید بیولوژیکی در بعضی از فصول سال می شود؛ به طوری 
که این عوامل به همراه جریانات دریایی حاصل از طوفان های 
مونسون که از ویژگی های منحصربه فرد حوزه اقیانوسی دریای 
عمان است، موجب افزایش بیش از حد تعداد پالنکتون های 
گیاهی در ماه های بعد از فصل مونسون )از اواسط خرداد تا 
اواسط شهریور( می شود؛ این تعداد در آذرماه به حداکثر میزان 
خود می رسد.در ماه های بهمن، اسفند، فروردین، شهریور و مهر 
شاهد پدیده جزر و مد قرمز در منطقه خلیج گواتر هستیم که 
عامل اصلی آن گونه نوکتیلوکا میلیاروس است که در ماه های 
بهمن، اسفند و فروردین تعداد آن به شدت افزایش می یابد. 
تاکنون 9۳ گونه  منطقه،  در  آمده  عمل  به   بررسی های  طی 
پالنکتون گیاهی، ۳1 گروه پالنکتون جانوری، ۶4 گونه از انواع 
نرم تنان، 8۵ گونه انواع ماهی، ۲4 گونه از سخت پوستان، 14 
گونه مایوبنتوز و 4۶ گونه مختلف از جلبک ها در آن شناسایی 

شده اند. / سیری در ایران

آبخوان

| خانه سعادت شیراز  |
شده  هنر  دیار  خاتم  موزه  شیراز،  سعادت  خانه 
است این خانه به یادگار از دوران قاجار است که در 
محله سنگ سیاه واقع شده است. این خانه دارای 
پالن حیاط مرکزی و اتاق های سه دری و پنج دری 
است که در آن ها تزئینات کاشی کاری، آجرکاری، 
و سقف های  گره چینی، سنگ های حجاری شده 
دارای  خانه  این  همچنین  دارد.  وجود  چوبی 
ستون هایی گچ بری شده است. این خانه در سال 
1۳84 توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
فارس و به منظور حفظ و احیای هنرهای سنتی 
و صنایع دستی ایران، به موزه خاتم یا خانه خاتم 
دو  دارای  شیراز  تاریخی  خانه  این  شد.  تبدیل 
ورودی است که دسترسی یکی از ورودی ها از ضلع 

شرقی و دیگری از ضلع جنوبی است، ورودی دوم 
بنا در امتداد ورودی اول بوده که دسترسی آن به 
بنا ابتدا از اندرونی سپس از راه رویی که به زیرزمین 
هم دسترسی دارد در ضلع شرقی قرار دارد. زمانی 
که شما وارد حياط خانه سعادت كه می شويد رخ  
بام خورشیدی آن شگفت زده تان می كند. اين رخ  
بام بی نظير چيزی شبيه مجسمه های سردر تخت 
جمشيد است كه در باالی قسمت شاه نشين خانه 
ساخته شده است. در تزئین داخل خانه سعادت 
استفاده  پر نقش  و  رنگارنگ  کاشی های  از  تنها 
ارزش  و  خانه  اين  بزرگ  فضای  است.  شده 
تاريخی و فرهنگی اش باعث شده اين عمارت به 
يكی از مهم ترين خانه  های تاريخی شيراز تبديل 
شود. خانه سعادت، موزه خاتم شيراز هم نامیده 

شده  خاتم کاری  آثار  زیباترین  چرا که  می شود، 
شيراز در آن به نمايش عموم گذاشته شده است. 
جدای از آثار این موزه معماری این خانه هوش از 
سرتان می برد، ستون های گچ بری شده و تزئینات 
هنرمندان  هنری  ذوق  از  حکایت  سعادت  خانه 
ایرانی دارد که با تمام وجود از هنر خود استفاده 
کرده اند تا زیبایی  بی نظیری بیافرینند. این خانه 
فهرست  در   1۰481 شماره  به  ماه 1۳8۲  آبان  در 
حال  در  و  است  رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار 
و  نمایشگاه هنرهای سنتی  این مکان  در  حاضر 
صنایع دستی ایران در خانه سعادت شیراز برگزار 
می شود که عالقه مندان به تاریخ را از شهر شیراز و 
سایر نقاط ایران به سوی خود می کشاند./ سیری 

در ایران

با  »پیام ما« گزارشی  سراسری  روزنامه  در   1۳99 سال  اردیبهشت   ۲۲ روز  در 

عنوان »تخلیه فاضالب خانگی در رودخانه ها در رامسر« منتشر شده است که با 

نگرانی از تخلیه و نفوذ فاضالب لجن کش ها در رودخانه های این شهر خواستار 

تاسیس و راه اندازی سیستم تصفیه خانه برای خودروهای لجن کش شد، اشاره 

داشت. همچنین گزارش دیگری با عنوان »4۰ درصد تاالب هامون آبگیری شده 

است« در این شماره کار شده است.


