
رییس جمهوری:

بهترین واکسن، نخستین واکسن است
حسن روحانی، دیروز در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به اینکه در 
همه استان ها به پیک رسیده ایم، گفت که کشور نیازمند واکسن داخلی است اما در این 
مقطع نیازمند واکسن خارجی هستیم. روحانی گفت: ما باید کشورمان را به تجهیزات 
ساخت واکسن و توانمندی های عملی آن مجهز کنیم. کسی وقتی این ویروس در دنیا 
شایع شد فکر نمی کرد که بشر در هشت  ماه بعد به واکسن برسد، البته هرچند کامال 

هم تاثیرگذار نیست اما به هرحال به واکسن رسیده است.

 الیحه قانون آب
 در هیات دولت

بررسی می شود 
به  را  آب  قانون  پیشنهادی  الیحه  نیرو  وزارت 
زیست  محیط  و  صنعت  زیربنایی،  امور  کمیسیون 
پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به  کرد.  ارائه  دولت  هیات 
در  ایران  کشور  دولت،  هیات  دفتر  اطالع رسانی 
منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم های شناخته 
شده قرار دارد. قرار گرفتن در مسیر توسعه، کمیت 
قابل  تنش های  دستخوش  آب  منابع  کیفیت  و 
رویکردی  اتخاذ  نیازمند  آنها  رفع  که  شد  توجهی 
است که از مداری باالتر از سطح ایجاد تنش )که 
است(،  آب  مقوله  به  نسبت  بخشی نگری  همان 
نسبت به ارائه طریق اقدام کند، این رویکرد می تواند 
در جایگاه قانون به ایفای نقش مورد اشاره در حوزه 

بپردازد. آب  موضوع 

مدیر پروژه حفاظت از میش مرغ خبر داد

آغاز برنامه مدیریت 
سگ ها در زیستگاه 

میش مرغ
در  میش مرغ  از  مشارکتی  حفاظت  پروژه  مدیر 
مدیریت  برنامه  آغاز  از  بوکان  »سوتاو«  دشت 
معرض  در  گونه  زیستگاه  در  ولگرد  سگ های 

انقراض میش مرغ خبر داد.

 پس از تخریب یک خانه تاریخی
 در خمینی شهر، برای مالکان
پرونده قضایی تشکیل شد

تعقیب ویران گران 
»دیباجی«

خانه دیباجی را پنج روز پیش ویران کردند. مالکان 
این خانه تاریخی در خمینی شهر، آن را نمی خواستند 
و  فرهنگی  میراث  چشم  از  دور  همین  برای  و 
شهرداری با خاک یکسانش کردند تا ساختمانی نو 

به جایش بسازند. 

خشکسالی ملخ ها را به کشتزارها می کشاند
  موج دوم حمله ملخ ها در اواخر اردیبهشت و خرداد در راه است

تبعات مختلف از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع در کشور

پیامدهای گردشگری بی ضابطه بر دریاچه نمک سیرجان نادیده گرفته می شود

زوزه خاموش »کفه نمک« در نیمه ماهزوزه خاموش »کفه نمک« در نیمه ماه
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معاون وزیر امور خارجه ایران به بررسی تصمیم ایران 
برای تمدید یا عدم تمدید توافق سه ماهه ایران و 
بازرسی ها  تداوم  زمینه  در  انرژی  بین المللی  آژانس 
معاون  عراقچی  عباس  ایسنا،  به گزارش  پرداخت. 
وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با شبکه ژاپنی ان. 
اچ. کی، در باره اینکه اگر هیچ پیشرفتی در مذاکرات 
وین در زمینه رفع تحریم های آمریکا و دیگر مسائل 
تا اواخر ماه مه انجام نشود، ایران همکاری با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در زمینه بازرسی از تاسیسات 
هسته ای را قطع می کند یا خیر؟ گفت که ایران امیدوار 
است پیش رفت کافی حاصل شود تا نیازی به تمدید 

نباشد.
بنا بر اعالم این شبکه ژاپنی عراقچی در عین حال 
افزود که اگر الزم باشد، ایران در زمان مناسب تمدید 
را بررسی خواهد کرد. ماه قبل، رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که ممکن است 
اگر هیج توافقی میان امضا کنندگان توافق هسته ای 
تداوم  برای  آژانس  و  ایران  توافق  االجل  ضرب  تا 
آژانس  باشد  الزم  نشود،  انجام  ایران  در  بازرسی ها 
درباره این مسئله با ایران گفت و گو می کند. ان. اچ. 
کی می نویسد، گمان می شود که عراقچی و گروسی 

در دیدار روز پنج شنبه شان در مقر آژانس در وین 
درباره این موضوع گفت و گو کرده باشند. تحلیل گران 
با حفظ موضع  ایران ظاهرا می خواهد  معتقدند که 
همکاری اش به مذاکرات دیپلماتیک اولویت بدهد، 
چون متوقف کردن بازرسی های هسته ای با محکومیت 
جهانی مواجه خواهد شد. پس از ابالغ مصوبه توقف 
و  ایران  الحاقی،  )پروتکل(  سند  داوطلبانه  اجرای 

اطالعات  رسیدند  توافق  به  رایزنی هایی  آژانس طی 
دستگاه های نظارتی آژانس به مدت سه ماه در ایران 
و خارج از دسترس آژانس نگهداری شود که در صورت 
عمل طرف های برجام به تعهدات خود بازرسان آژانس 
می توانند به این اطالعات دست یابند و به کار خود در 
ایران ادامه دهند و در غیر این صورت دسترسی به این 

داده ها دیگر ممکن نخواهد بود.

به  را  آب  قانون  پیشنهادی  الیحه  نیرو  وزارت 
کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست 
پایگاه  از  ایرنا  به گزارش  ارائه کرد.  دولت  هیات 
در  ایران  دولت، کشور  هیات  دفتر  اطالع رسانی 
منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم های شناخته 
شده قرار دارد. قرار گرفتن در مسیر توسعه، کمیت 
قابل  تنش های  دستخوش  آب  منابع  و کیفیت 
رویکردی  اتخاذ  نیازمند  آنها  رفع  توجهی شد که 
است که از مداری باالتر از سطح ایجاد تنش )که 
است(،  آب  مقوله  به  نسبت  بخشی نگری  همان 
رویکرد  این  کند،  اقدام  طریق  ارائه  به  نسبت 
مورد  نقش  ایفای  به  قانون  جایگاه  در  می تواند 

بپردازد. آب  موضوع  در حوزه  اشاره 
)مصوب  آب  عادالنه  توزیع  قانون  در حال حاضر، 
مناسبات  بر  حاکم  و  جاری  قانون   )۱۳۶۱
کنش گران مدیریت آب کشور محسوب می شود، 
قانونی که ویرایشی اصالحی از قانون آب و نحوه 
شمار  به   )۱۳۴۷ سال  )مصوب  آن  ملی شدن 

می رود.
تصویب  زمان  از  دهه  چهار  به  قریب  با گذشت 
از  هیدرولوژیکی  و  اقلیمی  تغییرات  قانون،  این 
یک سو و افزایش شدید بهره برداری از منابع آب 

سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر، چنان شگرف 
و  اقتصادی  زیستی،  محیط  مناسبات  که  بوده 
اجتماعی حول موضوع آب را دستخوش تغییرات 
مذکور  قانون  به گونه ای که  است،  ماهوی کرده 
دهه  چند  طی  که  قابل اتکایی  بنیان های  به رغم 
اخیر برای پرداختن به مسائل جاری بخش آب 
از  از توانایی پشتیبانی قانونی کامل  ایجاد کرده، 
کنونی  فزاینده  و  مهم  چالش های  و  اقتضائات 

نیست.  برخوردار  آب  بخش 
دوازدهم،  دولت  در  نیرو  وزارت  راستا  همین  در 
تأمین  موردنیاز  زیرساخت های  توسعه  بر  عالوه 
آب و برق کشور در قالب پویش »هر هفتهالفب_

ایران«، به موضوع ساز و کارها نیز به عنوان جنبه 
نرم افزاری توسعه این حوزه زیربنایی، اهتمام کرد، 
و  ساز  طرح   ۵۳ سال گذشته  در  به گونه ای که 

کاری، مورد رونمایی و اجرا قرار گرفت.
رکن  دو  اهمیت  به  نظر  و  منظور  همین  به 
در مدیریت  و »قانون گذاری«  نهادی«  »ترتیبات 
سازمانی«  ساختار  »اصالح  آب،  منابع  پایدار 
به  آب«  قانون  »بازنگری  برنامه  و  شد  عملیاتی 
عنوان یکی از مهمترین و بنیادی ترین برنامه های 
وزارت  ادامه،  در  رسید.  اتمام  به  کاری  و  ساز 

آبفای وزارت  برنامه ریزی کالن آب و  نیرو )دفتر 
نیرو( از ابتدای سال ۱۳۹۹ با استفاده از تجارب 
جهانی موفق و بهره گیری از دانش کارشناسان و 
متخصصان امر و جلب مشارکت ذینفعان، تدوین 
داد. پس  قرار  کار  دستور  در  را  آب  قانون  الیحه 
از طی مراحل مقدماتی تدوین الیحه و گردآوری 
بازه  در  مرتبط،  قوانین  و  اسناد  و  تجارب جهانی 
و  نظر  تبادل  به  نسبت  اسفندماه  تا  مهر  زمانی 
دریافت نظرات ۷۱ نهاد رسمی از ذینفعان اصلی 
بخش آب اقدام شد. با انتشار ویرایش نخست 
الیحه پیشنهادی آب در بهمن ماه، دریافت نظرات 
از صاحبنظران و کنشگران مرتبط با مسائل بخش 
آب در دستورکار قرار گرفت و بیش از ۱۶۰۰ نظر از 
۷۶ شخصیت حقوقی و حقیقی طی یک دوره ۴۰ 
روزه دریافت شد.  در پایان این وزارت ماحصل 
همفکری های  و  مطالعات  مجموعه  جمع بندی  و 
قانون  پیشنهادی  الیحه  قالب  در  را  صورت گرفته 
آب، تدوین کرد و در حال حاضر آن را جهت سیر 
ارائه  دولت  هیات  به  تصویب  و  بررسی  مراحل 
کرده است.  این الیحه پیشنهادی مراحل بررسی 
و  صنعت  زیربنایی،  امور  کمیسیون  در  را  خود 

می کند. طی  دولت  هیات  زیست  محیط 

عراقچی:

ممکن است ایران همکاری با بازرسان آژانس را تمدید کند

الیحه پیشنهادی قانون آب در هیات دولت بررسی می شود
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تلفن ثابتآدرساستاننام و نام خانوادگیردیف

33233061-045اردبیل - اسماعیل بیک اول کوچه شهید رجب زادهاردبیلکبری سعادتی بنه1

32231100-026میدان والفجر ساختمان خلیج فارس واحد12البرزمچتبی طالبی2

مجید پیشینیان3
 خراسان
شمالی

32243225-058بجنورد خیابان فرهادی 4 - پلک 56

33367786-061اهوازامانیه بین انقالب و عارف کوچه مقدم پالک 40 طبقه همکفخوزستانمهدی یزدانی نورگوانی4

3336226-024خیبان سعدی زینبیه شرقی کوچه مهدیون پالک59زنجانمژده سرداری5

سمنانزهرا میرزائی6
 شاهرود- نبش میدان امام - ره- طبقه اول صندق قرض الحسنه

عصر ولی عج واحد3
023-32233355

حامد کشته گر7
 سیستان و
بلوچستان

33291644-054زیباشهر خ شورا بعد از تقاطع البرز روبروی پارک ویال

فارسالهام فیروزی8
 خیابان سید جمال الدین اسد آبادی -کوچه 3 ساختمان خوارزمی

-طبقه اول واحد 103
071-32330948

33785393-028قزوین خیابان نواب شمالی کوچه عابدینی پالک 5واحد اولقزوینزهره شریفی9

32335066-013رشت خ مطهری کوچه نقی زاده طبقه دوم واحد6گیالنطاهره قاضی ویشکائی10

33310253-066لرستان - خرم اباد خیابان معلم طبقه فوقانی بانک صادراتلرستانفاطمه حافظی11

33344994-011بابل خیابان خدادرهیختگان 17 پالک 173 طبقه همکفمازندرانمائده السادات عقیلی12

32267790-086خیابان قائم مقام بعد از ادبجو بعد از بانک مسکن کوه بوالحسنیمرکزیصبا خایانی13

هرمزگانمعصومه قاسمی14
 بندرعباس بلوار سیدجمال الدین اسدابادی کوه شهید سامپور

ساختمان بها طبقه اول واحد یک
076-32213321

کرمانشاهافشین قهرمانی15
 کرمانشاه خیابان فرهنگیان فاز یک بلوار مصطفی اماما روبروی

بانک سینا نبش کوی علی اشرف سیف
083-38238115

یزدحمید صادقی مقدم16
 یزد ازادشهر نرسیده به فلکه اول کوچه شهید سرتیپ واعظ زاده بعد

از چهارراه اول سمت چپ منزل دوم پالک 131
035-37221608

91090156-077بوشهر - پاساژ عطار، طبقه اول، سمت راست، ابتدای راهرو، مغازه دومبوشهرحمیدرضا عباسی17

همدانسارا پرویزی ساالر18
 همدان خیابان ذوالفقار کوچه فاتح کوچه مختاری مجتمع سران 2

واحد 7 طبقه چهار
081-32531406

32448511-034کرمان - خیابان بهشتی- بهشتی 10 - نبش شرقی 2کرمانشیوا کرمی19
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فهرست سرپرست های استانی 

| زلزله شناس و رییس شاخه 
زمین شناسی فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

 سالروز زلزله تهران
و اولویت های فراموش  شده

 ۱۹ بامداد  دقیقه   ۴8 ساعت  در  تهران  شهر 
در   – دماوند  مشا  نزدیکی  در  اردیبهشت ۹۹ 
۵۰ کیلومتری شرق تهران – به شدت لرزید 
و مردم در نیمه شب هراسناک به خیابان ها 
ریختند.  در تهران در زمین لرزه ای شدید که  
با حدود بزرگای ۷ که در شعاع ۵۰ کیلومتری 
مرکز شهر تهران کنونی رخ دهد با خسران جانی 
و مالی شدیدی مواجه خواهیم شد. بخشی 
دکتر  خانم  پژوهش های  در  خسارت  این  از 
فرناز کامران زاد در تز دکتری اش در دانشکده 
فنی دانشگاه تهران در مورد ریسک زلزله تهران 
نشان داده شد. این کار زیر نظر نگارنده و استاد 
دکتر حسین معماریان انجام شد و نتایجش به 
راحتی در جستجوی گوگل با اخرین محاسبات 
به  است.  در دسترس  به سال ۱۳۹۹  مربوط 
همین دلیل است که نگارنده به همراه برخی 
و متخصصان سایر  زمین شناس  از همکاران 
و  امروز  پایتخت  عنوان  به  را  تهران  رشته ها، 
ایران مناسب نمی دانیم، و سال هاست  آینده 
دولت های مختلف کشور  به  توصیه هایی  که 
برای انتقال پایتخت ارائه داده ایم. پیش بینی 
تا  شهرها   رشد   حال  در  جمعیت  می شود 
اواسط قرن بیست و یکم  2 میلیارد نفر بیشتر 
از حال  شود و به یک میلیارد خانه بیشتر نیز 
نیاز  باشد  و اگر تصور کنیم که اکثر این دو 
در  توسعه  در حال  در کشورهای  نفر  میلیارد 

7ادامه در صفحۀ
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که  گفته  واکسن  کارکرد  مورد  در  روحانی 
اساس واکسن، آماده کردن بدن است برای 
مقابله با مرگ ومیر: »پس واکسن در شرایط 
فعلی بسیار مهم است، هرچند که هنوز همه 
مراحل خود را طی نکرده باشد و اثربخشی 

باشد.« نداشته  صددرصد 
اشاره  با  رئیس جمهوری  ایسنا،  به گزارش 
به آغاز موج چهارم کرونا در هفته های اخیر، 
اظهار کرد: این خیز در نمودارها هم به خوبی 
مشخص است که بسیار بلند و بیش از سه 
خیز قبلی بوده است. نوع ویروس انگلیسی 
متاسفانه موتاسیون یافته و بسیار خطرناک 
است. اگرچه طبق گزارش ها در استان ها نیز 
افت و خیزهایی مشاهده می کنیم اما عمدتًا 
می توانیم بگوییم در همه استان ها به پیک 
سیر  به  پیک  این  طی کردن  و  رسیده ایم 

نزولی شروع شده است.
او همچنین گفت که اگرچه تعداد مبتالیان 
در این دوره بیشتر بوده است، تعداد فوتی ها 
برابر با دوره سوم بوده که این نتیجه تالش و 
زحمات کادر درمان است: اگر همه دست به 
دست هم نداده بودیم و این رنگ بندی ها به 
خوبی در این چند هفته برای مناطق نارنجی 
و قرمز اجرا نشده بود امروز از پیک چهارم 

خارج نشده بودیم.

در این مقطع نیازمند 
واکسن خارجی هستیم

با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  روحانی 
بیان اینکه برای خروج از موج چهارم به چند 
هفته زمان نیاز داریم، گفت: »تاکید من بر 
موضوع واکسن است و در این مقطع نیازمند 

وارد کردن واکسن خارجی هستیم. برخی در 
نوشته ها و گفته های خود آورده اند که کمی 
صبر کنید تا واکسن های داخلی می رسد و با 
فشاری که داریم واکسن را از خارج نخریم که 

این حرف دقیقی نیست.«
روحانی در ادامه گفت: همان جمله معروفی 
نخستین  واکسن  »بهترین  می گوید  که 
هر  استفاده کنیم.  باید  را  است«  واکسن 
باید  برسد  انسان  به دست  اول  کدامی که 
تزریق شود. نباید معطل بکنیم و نباید بگوییم 
صبر کنیم 2 ماه دیگر که چه می شود یا چه 

نمی شود.
مورد  واکسن  هر  افزود،  رئیس جمهوری 
تاییدی که رسید چه با تاثیر ۹۰ تا 8۰ درصد 
و شاید کمتر یا بیشتر را باید فوری استفاده 
کرد. او همچنین گفت که در روزهای آینده 
یک میلیون دز دیگر و اوایل خرداد 8 میلیون 
دز دیگر در اختیار ما قرار می گیرد: »امیدواریم 
در این فاصله کوواکس چند میلیون دز در 
اختیار ما قرار دهد و بتوانیم ۱۳ تا ۱۴ میلیون 
نفری که در اولویت ما هستند، در این دولت 
واکسینه سازیم تا بتوانیم بگوییم مرگ را مهار 

کرده ایم.«
از  داخلی  واکسن  اینکه  بیان  با  روحانی 
تابستان وارد بازار شده و به دست ما می رسد، 
گفت: »واکسن پاستور که با همکاری کوبا 
بوده است، زودتر به دست مردم می رسد و 

مردم می توانند از آن استفاده کنند.
 سایر واکسن ها نیز به تدریج در اختیار مردم 
او  می شود.«  بهتر  شرایط  و  می گیرد  قرار 
همچنین با بیان اینکه آنچه امروز در جامعه 
در زمینه انواع جهش یافته انگلیسی، هندی، 

برزیلی و آفریقایی کرونا مطرح است، گفت 
نباید ذهن مردم را مغشوش کرد: »همه آنها 
یک ویروس هستند و درمان هم یکی است. 
ممکن است این ویروس موتاسیون پیدا کند 
و حتی ممکن است در کشور ما نیز جهش 
یابد ولی باید در رعایت پروتکل ها، شستن 
دست ها، حذف سفرهای غیرضروری حساب 
شده تر عمل کرد. مسیر همان است، ما مسیر 

دیگری نداریم.«
اینکه  بر  تاکید  با  انتها  در  روحانی  حسن 
دولت موظف است واکسن را خریده، تهیه 
و وارد کند، گفت: »ما ۱۶ میلیون دز واکسن 
میلیون   ۱۰ و  خریداری کردیم  کوواکس  از 
مجموع  شده که  وارد کشور  اخیرا  واکسن 
 ۳۰ حدود  شده،  خریداری  واکسن های 

بود. خواهد  دز  میلیون 
این به غیر از واکسن های داخلی است اما 
نیازمند واکسن داخلی  در عین حال کشور 

است.«
در حالی که رئیس جمهوری گفته شاهد سیر 
نزولی در مبتالیان و آمار مرگ ومیر هستیم، 
ابتالی  و ۵۰۰  از ۱۳ هزار  بیش  روز گذشته 
جدید و 28۳ مرگ بر اثر کرونا تایید شد. 
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، تا کنون یک میلیون و 28۶ 
هزار  و 2۶2  واکسن کرونا  اول  ُدز  نفر  هزار 
را تزریق کرده اند و مجموع  ُدز دوم  نیز  نفر 
یک  به  کشور  در  شده  تزریق  واکسن های 

میلیون و ۵۴8 هزار و ۶۱۵ ُدز رسید.
 با این حال، مجموع مجموع جان باختگان 
کرونا در ایران به ۷۴ هزار و ۵2۴ نفر رسیده 

است. 

ورود 9 میلیون ُدز واکسن 
طی یک ماه آتی

هالل احمر  جمعیت  رئیس  همتی،  کریم 
نیز از ورود ۹ میلیون ُدز واکسن کرونا طی 
یک ماه آتی به کشور خبر داده است. او در 
حاشیه نشست خبری سه جانبه با روسای 
نمایندگی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ 
و هالل احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ 
به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و  که 
در جمع خبرنگاران  برگزار شد،  احمر  هالل 
گفت: »در حوزه تامین واکسن دستگاه های 
مختلفی وارد عمل شدند و با ورود هالل احمر 
واکسن  ُدز  میلیون  در مرحله نخست یک 
وارد کشور شد که در اختیار وزارت بهداشت 
به  قرار گرفت.« همتی همچنین در پاسخ 
واکسن های  هالل احمر  آیا  که  سوال  این 
دیگری نیز وارد می کند یا خیر؟ گفت: طی 
صورت  برنامه ریزی  برابر  پیش رو  ماه  یک 
وارد  نیز  دیگر  واکسن  ُدز  میلیون  گرفته ۹ 

می شود. کشور 
رئیس جمعیت هالل احمر پاسخی به این 
چه  احمر  هالل  نداده که  خبرنگاران  سوال 
واکسنی را خریداری می کند. او صرفا گفته: 
»واکسن هایی که تهیه می کنیم تماما مورد 
تایید سازمان های معتبر جهانی و همچنین 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خواهد 
سکوت  می رسد  نظر  به  حال  این  با  بود.« 
همتی به معنای ورود واکسن چینی به کشور 
خواهد بود. به نظر می رسد سکوت همتی به 
معنای ورود واکسن چینی به کشور خواهد 
خبری  در  دیروز  نیز،  ایسنا  خبرگزاری  بود. 
دریافتی،  موثق  اخبار  اساس  بر  نوشت، 
متعاقب مالقات محمد جواد ظریف با همتای 
چینی و توافقات اولیه صورت گرفته در آن 
مالقات و تالش های وزارت امور خارجه، عالوه 
بر یک میلیون ُدز واکسنی که هفته گذشته از 
چین وارد شد، به زودی حجم قابل توجهی از 

واکسن کرونا وارد کشور می شود.

ثبت نام سالمندان جامانده
 از واکسن

مدتی است که تزریق واکسن به افراد باالی 
8۰ سال در ایران آغاز شده اما هنوز این فرایند 
کامل نشده است. دیروز دکتر علیرضا رئیسی، 
با کرونا گفت:  سخنگوی ستاد ملی مقابله 
»با توجه به اینکه از امروز ساعت ۱۴ سامانه 
salamat.gov.ir را باز می کنیم، افراد باالی 
8۰ سال که تا االن واکسن نزدند می توانند وارد 
سامانه شده و شماره تلفن خود یا همراهشان 
و کد ملی خود را ثبت کنند. هیچگونه نیازی به 
حضور در مراکز ما برای ثبت نام وجود ندارد.«
نوبت  اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  او 
نمی سوزد، گفت:  جاماندگان  واکسیناسیون 
»دقت کنید اگر واکسیناسیون ۷۵ ساله ها 
ساله ها   8۰ نوبت  اعالم کنیم  بعد  هفته  را 
تعداد کافی  نباشند که  نگران  و  نمی سوزد 
واکسن برای این عزیزان داریم. از طرفی به 
شدت از تجمع باید جلوگیری شود. امروز همه 
دستگاه های دولتی و نظامی موظف شدند 
مکان های بزرگ خود برای واکسیناسیون را 
در اختیار ما قرار دهند، بویژه وزارت آموزش 
و  علوم  وزارت  و  ورزش  وزارت  پرورش،  و 
در  را  خود  مکان های  تا  انتظامی  نیروهای 
دهند.« قرار  واکسیناسیون  برای  ما  اختیار 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین 
گفت که ممنوعیت تردد بین استانی از ساعت 
آغاز می شود: »در روزهای  ۱۴ روز سه شنبه 
منتهی به عید فطر از سه شنبه )2۱ اردیبهشت( 
ساعت 2 بعد از ظهر تا شنبه )2۵ اردیبهشت(  
۱2 ظهر منع تردد در همه شهرها با رنگ های 

قرمز، زرد و نارنجی داریم.

رئیس جمهوری:

بهترین واکسن، نخستین واکسن است
قرار است به زودی حجم قابل توجهی از واکسن چینی وارد کشور شود

اروپا:
در مذاکرات احیای برجام 

ضرب االجل وجود ندارد
نماینده اتحادیه اروپا در کمیسیون مشترک 
برجام در پیامی توییتری گفت که به باور او 
در پیشبرد مذاکرات احیای برجام، فوریتی 

احساس می شود. 
دبیرکل  مورا،  انریکه  ایسنا،  گزارش  به 
که  اروپا  اتحادیه  خارجی  اقدام  سرویس 
مشترک  کمیسیون  اخیر  جلسات  ریاست 
در  است،  داشته  عهده  بر  نیز  را  برجام 
جلسه  آخرین  درباره  توییترش  صفحه 
کمیسیون مشترک برجام نوشت: چهارمین 
برجام  احیای  برای  را  وین  مذاکرات  دور 
ندارد  وجود  هیچ ضرب االجلی  کردیم.  آغاز 
فوریتی  وجود  هماهنگ کننده  عنوان  به  اما 
ما  نفع  به  زمان  گذر  می کنم.  احساس  را 
نیست. خوشحالم که می بینم تمام هیئت ها 
از جمله ایران  و آمریکا می گویند که آن ها 
می کنند.  احساس  را  چیزی  چنین  هم 
می شود  مطرح  این  پی  در  مورا  اظهارات 
که در هفته های اخیر، مذاکرات کمیسیون 
توافق  احیای  راستای  در  برجام  مشترک 
هسته ای از طریق بازگشت دو جانبه تهران 
- واشنگتن به توافق هسته ای در وین برقرار 

است. بوده 
علیه  تحریم ها  لغو  روند  مذاکرات  این  در 
ایران از سوی آمریکا و اقدامات ایران برای 
به  آن  اقدامات جبرانی هسته ای  بازگردانی 
حالت اولیه مورد بررسی قرار می گیرد. دولت 
هسته ای  توافق  از   2۰۱8 سال  در  آمریکا 
خارج شده و تحریم های متعددی را افزون 
بر بازگردانی تحریم های پیشین علیه ایران 

اعمال کرد.
و  تحریم ها  این  تمامی  لغو  ایران خواستار 
اجرای  به  بازگشت  برای  آن  راستی آزمایی 
توافق  در  داوطلبانه اش  تعهدات  کامل 
خروج  به  واکنش  در  که  است  هسته ای 
تحریم ها  متحمل شدن  و  توافق  از  آمریکا 
آنها را در طی یک سال ونیم گذشته کاهش 

بود. داده 

با حضور در کمیسیون امنیت ملی

ظریف درباره فایل صوتی 
منتشر شده توضیح می دهد

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس شورای اسالمی از جلسه فوق العاده این کمیسیون 
با وزیر خارجه جهت بررسی فایل صوتی منتشر شده از 
او خبر داد. ابوالفضل عمویی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: جلسات کمیسیون های مجلس هفته جاری و به 
نمی شود،  به شیوع کرونا تشکیل  دلیل مسائل مربوط 
منتها کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با لحاظ 
شیوه نامه های بهداشتی فردا)یکشنبه( جلسه فوق العاده 
خواهد داشت. او گفت که این جلسه با حضور وزیر امور 
خارجه خواهد بود که قرار است آقای ظریف درباره فایل 
منتشر شده از ایشان توضیح داده و به ۶ سوال نمایندگان 

در موضوعات مختلف نیز پاسخ دهد.

وندی شرمن:
پیشرفت هایی در وین 

حاصل شده اما هنوز راه 
زیادی در پیش است

اشاره  با  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  معاون 
بازگشت  برای   ١+٤ و  ایران  مذاکرات  به 
آمریکا به برجام گفت که پیشرفت هایی در 
هنوز  اما  است  شده  حاصل  مذاکرات  این 
ایسنا،  به گزارش  راه درازی پیش رو است. 
وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا 
به  آتالنتیک  شورای  نشریه  با  گفت وگو  در 
سواالتی پیرامون چالش های دولت آمریکا 
به  بازگشت  ازجمله  بین الملل،  عرصه  در 
سوالی  به  پاسخ  در  او  داد.  پاسخ  برجام 
درباره مذاکرات وین با بیان اینکه از بازگشت 
گفت:  است،  خرسند  بین الملل  جامعه  به 
اروپایی مان  از شرکای  ابتدا می خواهم  من 
سررشته  واقعی  معنای  به  که  کنم  تشکر 
مذاکرات برای بازگشت و پایبندی به برجام 
توافقی  حصول  برای  آن  دادن  قرار  مبنا  و 
طوالنی تر، قوی تر و بهتر با هدف رسیدگی به 
سایر نگرانی ها از سوی ایران همچون رفتار 
این کشور در منطقه، موشک های بالستیک 
حقوق  سوابق  و  تسلیحات  تجارت  آن، 
بشری اش در داخل کشور و در سراسر دنیا 

دارند. در دست  را 
او در ادامه به زندانیان دو تابعیتی در ایران 
اشاره کرد و مدعی شد که همه آنها ناعادالنه 
افزود:  شرمن  می برند.  سر  به  حبس  در 
موضوعات زیادی برای رسیدگی وجود دارد 
که  همان طور  است.  آن  جلودار  اروپا  که 
است  غیرمستقیم  مذاکرات  این  می دانید 
جداگانه  هتلی  در  ما  مذاکره کننده  تیم  و 
مذاکرات  این  در  پیشرفت هایی  هستند. 
برای طی  زیادی  راه  هنوز  اما  حاصل شده 

دارد. وجود  کردن 
این مقام آمریکایی گفت: من امیدوارم که 
بتوانیم به یک فهم مشترک برسیم تا توافق 
فنی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را 
که در ماه مه منقضی می شود، تمدید کنیم. 
امیدوارم که ما بتوانیم به پیشرفت های کافی 
دست یابیم که تا برگزاری انتخابات ایران در 
ماه ژوئن پایدار بماند. شرمن که در مذاکرات 
عضو  برجام،  حصول  برای  قبل  سال های 
ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا بود 
در ادامه اظهارات خود گفت: نمی دانم که آیا 
می توانیم تا ضرب االجل انتخابات ایران در 
ماه ژوئن به تفاهمی برای پایبندی در برابر 
پایبندی و توافقی برای ادامه رایزنی ها بعد از 
آن دست پیدا کنیم یا خیر. من از همکاران 
اروپایی مان برای پیش بردن این رایزنی ها 
چند  حبس  به  دیگر  بار  او  می کنم.  تشکر 
و  اشاره کرد  ایران  در  تابعیتی  دو  شهروند 
گفت که به همراه اروپایی ها برای آزاد شدن 

این افراد تالش می کنند.

واکنش ایران به اتهامات 
بی اساس وزیر خارجه مراکش 
سخنگوی وزارت خارجه گفت: دولت مغرب به دلیل ناتوانی در 
حل مسائل منطقه ای خود،  ضمن حمایت از رژیم جنایتکار 
صهیونیستی بار دیگر  اتهامات واهی و بی اساس خود علیه 
جمهوری اسالمی ایران را تکرار کرده است. به گزارش ایسنا، 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش 
به اظهارات وزیر امور خارجه مراکش در گفت وگوی برخط 
با اعضای البی صهیونیستی "آیپک" اتهامات بی پایه دولت 
مغرب نسبت به جمهوری اسالمی ایران را در راستای کمک 
به طرح های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و علیه 
وفاداران به آرمان حقه فلطسین ارزیابی کرد و افزود: جای 
تاسف است که دولت مغرب که در حال حاضر ریاست کمیته 
قدس را نیز بر عهده دارد در شرایطی که جهان اسالم بیش از 
هر زمان دیگری به وحدت و یکپارچگی نیاز دارد، در راستای 
کمک به اهداف دشمنان امت اسالمی توجهات را از موضوع 
اصلی جهان اسالم که مقابله با تعدی به قدس شریف و 

دفاع از حقوق ملت فلسطین است، منحرف می کند.

اتحادیه اروپا خواستار اقدام 
فوری اسرائیل برای کاهش 
تنش در بیت المقدس شد 

از خشونت های  پس  روز  یک  شنبه،  روز  اروپا  اتحادیه 
گسترده در بیت المقدس از مقام های اسرائیل خواست تا 
فورا برای کاهش تنش در این شهر وارد عمل شوند. به 
گزارش یورونیوز، در جریان خشونت های آخرین جمعه 
از  بیش  بیت  المقدس  در شهر  روز قدس،  رمضان،  ماه 
۱8۰ فلسطینی در درگیری با پلیس زخمی شدند. عمده 
برپایی  از  پس  و  مسجداالقصی  صحن  در  درگیری ها 
نماز جمعه به وقوع پیوست. سخنگوی سرویس روابط 
تنش های  این  از  پس  روز  یک  اروپا  اتحادیه  خارجی 
کم سابقه در کرانه باختری اعالم کرد: »خشونت و تحریک 
ناپذیرفتنی است و مرتکبان چنین رفتاری باید مسئول 
شناخته شوند.« دور اخیر ناآرامی ها در بیت المقدس پس 
برپایی  با  ارتدوکس  افراطی  یهودیان  آغاز شد که  آن  از 
تظاهرات و حمله به شهروندان عرب خواستار پاکسازی 
این شهر از غیریهودیان شدند. بیانیه دستگاه دیپلماسی 
غیرقانونی  فلسطینی  »اخراج شهروندان  می گوید:  اروپا 
در  بشردوستانه  حقوق  و  بین الملل  حقوق  موازین  با  و 
تعارض است. چنین رفتارهایی تنها باعث تشدید تنش و 
اختالف می شود.« از زمان انتقال سفارت ایاالت متحده از 
تل  آویو به بیت  المقدس تنش ها باال گرفته است. با وجود 
شکست طرح معامله قرن دولت دونالد ترامپ، اسرائیل 
اراضی  در  شهرک سازی  سیاست  گسترش  بر  همچنان 

اشغالی کرانه باختری تاکید می کند.

رئیس جمعیت هالل احمر 
پاسخی به این سوال خبرنگاران 
نداده که هالل احمر چه واکسنی 
را خریداری می کند. او صرفا 
گفته: »واکسن هایی که تهیه 
می کنیم تماما مورد تایید 
سازمان های معتبر جهانی و 
همچنین وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو خواهد بود.« 
با این حال به نظر می رسد 
سکوت همتی به معنای ورود 
واکسن چینی به کشور خواهد 
بود

نجات هللا ابراهیمیان، حقوقدان 
و سخنگوی اسبق شورای 
نگهبان: دغدغه شورای نگهبان 
برای جلوگیری از ثبت نام های 
بی حساب و کتاب که وضع 
تاسف باری دارد، قابل درک 
است، اما راه حل انتخابی، خالف 
قانون اساسی است و شورای 
نگهبان نمی تواند قاعده کلی 
بگذارد

| پیام ما| حسن روحانی، دیروز در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به اینکه در همه استان ها به پیک 
رسیده ایم، گفت که کشور نیازمند واکسن داخلی است اما در این مقطع نیازمند واکسن خارجی هستیم. روحانی گفت: 
ما باید کشورمان را به تجهیزات ساخت واکسن و توانمندی های عملی آن مجهز کنیم. کسی وقتی این ویروس در دنیا 
شایع شد فکر نمی کرد که بشر در هشت  ماه بعد به واکسن برسد، البته هرچند کامال هم تاثیرگذار نیست اما به هرحال به 

واکسن رسیده است.
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صدای بلند انتقادها به مصوبه اخیر شورای نگهبان:

وضع قانون در اختیار مجلس است
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در 
مهر ۱۳۹۹ طی مصاحبه ای گفته بود: »شورای 
نگهبان وظیفه ای در خصوص میزان مشارکت 
مصوبه  و  اخیر  اتفاقات  با  حاال  ندارد.«  مردم 
بی سابقه این شورا، که صدای بسیاری را درآورده، 
معنای جمله کدخدایی واضح تر می شود. به نظر 
می رسد شورای نگهبان نه تنها دغدغه ای برای 
مشارکت باالی مردم در انتخابات ندارد، بلکه در 

جهت عکس آن حرکت می کند.
با  مصاحبه  در  هم  پیش  روز  چند  کدخدایی 
خبرنگار صدا و سیما، گفته کسانی که در دوره های 
تایید  هم  باز  نشده،  احراز  صالحیتشان  قبل 
نخواهند شد. او به این افراد »توصیه شخصی« 
کرده که زحمت وزارت کشور و شورای نگهبان 
را زیاد نکنند: »یک هزینه ای است برای وزارت 
باید  ما  دیگر  طرف  از  اجرا؛  دوستان  و  کشور 
دوباره آنها را بررسی کنیم؛ دوباره نتیجه همان 

می شود.«
شرایط  مصوبه ای،  در  اخیرا  نگهبان  شورای 
ریاست  انتخابات  نامزدهای  برای  را  جدیدی 
جمهوری قرار داده و دایره را تنگ تر از گذشته 

است. کرده 
بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان از این 
پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید 
دارای سن ۴۰ تا ۷۵ سال باشند؛ دارای حداقل 
مدرک کارشناسی ارشد یا معادل  آن باشند؛ سابقه 

تصدی حداقل ۴ ساله در سمت های مدیریتی 
داشته باشند؛ و در نهایت، نباید سو پیشینه و 

سابقه محکومیت کیفری داشته باشند.
این  به  تندی  واکنش های  اول  روز  همان  از 

گرفت. صورت  مصوبات 
سوی  از  شده  تعیین  شرط های  به  بخشی   
این  به  نسبت  هم  بخشی  و  نگهبان  شورای 
موضوع که اساسا شورای نگهبان حق تعیین 

ندارد. قانون 
دیروز، سخنگوی سابق شورای نگهبان هم به 
ابراهیمیان،  نجات هللا  انتقاد کرد.  مصوبه  این 
حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان در 
گفت وگو با روزنامه ایران گفته، »دغدغه شورای 
نگهبان برای جلوگیری از ثبت نام های بی حساب 
قابل درک  دارد،  تاسف باری  و کتاب که وضع 
است، اما راه حل انتخابی، خالف قانون اساسی 
قاعده کلی  نمی تواند  نگهبان  شورای  و  است 
بگذارد که شبیه تقنین یا آیین نامه باشد که از 
آن پیام های کلی استنباط شود و... این تقنین 
در صالحیت شورای نگهبان نیست و  مجلس 

شورای اسالمی باید این کار را بکند.«
علی مطهری، نماینده پیشین مجلس نیز در 
این که مصوبه اخیر  توییتر خود نوشت: »در 
شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای ریاست 
تردیدی  بوده  الزم  و  است  مفید  جمهوری 
نیست. سخن در این است که آیا سیاست های 

کلی نظام که از طرف مجمع تشخیص مصلحت 
در  قانون گذاری  می تواند  می شود  تدوین 
موضوعی را از مجلس به شورای نگهبان منتقل 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دیروز  کند؟« 
دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور 
در بیانیه ای خطاب به شورای نگهبان نوشتند 
که طبق قانون اساسی، وضع قانون در اختیار 

است. اسالمی  شورای  مجلس 
در این بیانیه آمده است: »از آنجا که اعضای 
محترم شورای نگهبان معصوم از خطا و اشتباه 
نیستند، اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
مستقل دانشگاه های سراسر کشور... بر خود 
ابالغیه اخیر شورای  الزم می داند در خصوص 
نگهبان به وزارت کشور نکاتی چند را به عرض 
رساند.« در ادامه این بیانیه آمده است: »فرآیند 
ثبت نام  فرآیند  از  کاندیداها  صالحیت  احراز 
ریاست  انتخابات  رقابت  در  شرکت  داوطلبان 
جمهوری جداست و وظیفه نظارت استصوابی 
شورای نگهبان در حیطه ی تشخیص و احراز 
صالحیت ها تعریف می شود و قابل تعمیم به 

فرایند ثبت نام نامزدها نیست.
 کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری حق 
انکارناشدنی هر کدام از واجدین حق رای است 
و سلب این حق و ممانعت از ثبت نام کسانی 
که مشمول شرایط مندرج در ابالغیه به وزارت 
کشور نباشند، ذبح روح جمهوریت نظام است.« 

شفافیت  به  کمکی  مصوبه  »این  همچنین 
نمی کند« و »طبق قانون اساسی، وضع قانون در 
اختیار مجلس شورای اسالمی است و شورای 

نگهبان اجازه قانون گذاری ندارد.«
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  بیانیه  ادامه  در 
دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور 
آمده است: »سیاست های ابالغی مقام معظم 
بهانه  و  ندارد  قوانین کشور  با  تناقضی  رهبری 
به  فراقانونی  اختیارات  آن سیاست ها،  اجرای 

نمی دهد.« نهادی  هیچ 
در انتهای این بیانیه نوشته شده »بیم آن می رود 
اینگونه اقدامات، فتح بابی برای ورود در دیگر 
مسائل غیر مرتبط با اختیارات آن شورا باشد .«

در  نیز  اسالمی  جمهوری  روزنامه  گذشته  روز 
سرمقاله به مصوبات اخیر شورای نگهبان انتقاد 
قانون  »طبق  آمده:  یادداشت  این  در  کرد. 

اساسی، مجلس شورای اسالمی باید در این 
موارد قانون تصویب کند که گویا هنوز به تایید 
مراجع باال دستی نرسیده است... مدیر و مدبر 
بودن را کارنامه عملی نشان می دهد نه الفاظ.« 
در ادامه این یادداشت آمده که »وظیفه شورای 
نگهبان پیدا کردن این افراد از میان داوطلبان 
قانون گذاری.  نه  به مردم است  آنها  و معرفی 
توجیهات سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به 

اعتراضات نیز قانع کننده نیست.«
پیشتر، احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیل گر 
و  رسمی  »تبعیض  را  اخیر  مصوبه  سیاسی، 
قانونی« نامیده و نوشته بود از میان همه شروط، 
»شرِط سابقه چهار سال مدیریت در پست های 
عالی کشوری و لشکری« عجیب تر خوانده و 
گفته این شرط، »عیِن قانونی کردن تبعیض 

علیه ایرانیان است.«
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گذشت  از  بعد  شد؟  چه  مسی  تصویر 
زغال  نمی داند که  کسی  هنوز  هفته  یک 
از  تصویر  این  طراحی  بابت  شده  ریخته 
مسئوالن  نه.  یا  شده  جمع  نمک  کفه 
این  باران  که  منتظرند  طبیعی  منابع 
کند.  پاک  کویر  دل  از  را  خط خطی ها 
منابع  اداره  رئیس  میرشاهی،  مهران 
به  سیرجان  آبخیزداری  و  طبیعی 
»پیام ما« می گوید: »بدون اطالع ما این 
این  در  و تخریبی هم  انجام شده  اقدام 
مسی  تصویر  بود.  نگرفته  صورت  عرصه 

می شود.« پاک  بارندگی  یک  با  هم 
تک  سند  یک  با  سیرجان  نمک  کفه 
اداره کل  حفاظت  تحت  منگوله دار  برگ 
اداره  این  رئیس  و  است  طبیعی  منابع 
حفاظت  میزان  درباره  سیرجان  در 
سایر  مثل  عرصه  »این  می گوید:  منطقه 
حفاظت  طبیعی کامال   منابع  عرصه های 
و  تخریب  زباله،  هیچ  ما  و  می شود 
نداریم  نمک  کفه  از  غیرقانونی  برداشت 
این  حاشیه  در  معدنی  مجوزهای  تنها  و 

است.« شده  صادر  کفه 
نه  زیست،  محیط  اداره  نه  هنوز 
طبیعی  منابع  نه  و  میراث فرهنگی 
و  نپذیرفته اند  را  اقدام  این  مسئولیت 
برای  مجوزی  هیچ  مدعی اند که  سه  هر 
نکرده اند. صادر  دریاچه  کف  نقاشی 

زیست  محیط  مدیر کل  شاکری،  مرجان 
کشیدن  که  است  معتقد  کرمان،  استان 
بر  چندانی  تاثیری  زغال  آب  با  تصویر 
همین که  و  ندارد  منطقه  زیست  محیط 
این  شیمیایی  مواد  از  استفاده  بدون 
تصویر را کشیده اند، طبیعت دوستی شان 

می دهد. نشان  را 
کوهپایه،  دامپزشک  عابد  وجود  این  با 
با  گفت و گو  در  سیرجان  در  فعال 
جانداران  مسمومیت  خطر  از  »پیام ما« 
و  می دهد  خبر  زغال  با  نمک  کفه 
مامن  سال  هر  منطقه   این   می گوید 

است. مهاجر  پرندگان 

ویراژ آفرودبازها در کفه نمک
سال پیش هم نام کفه نمک بر تیتر 
به  اما  بار  این  می کرد.  خودنمایی  اخبار 
چهار،  زیستی.  محیط  اقدام  یک  واسطه 
پنج انجمن محیط زیستی نزدیک به ۷2 
باکالنی که در آبگیرهای کفه نمک گرفتار 
آسمان  به  و  کردند  آزاد  را  بودند  شده 

سپردند.

کفه نمک به واسطه این اخبار یا کشیدن 
شهره  خارجی  بازیکن  یک  تصویر 
نمک  می گویند کفه  محلی  مردم  نشده. 
چهاردهم ماه دیدن دارد، ماه کامل که به 
همچون  نمک ها  می رسد،  آسمان  وسط 

با  می درخشند.  کویر  وسط  در  جواهر 
طرف  دو  هم،  ساعته  چند  بارندگی  یک 
سیرجان  به  سرش  یک  که  جاده ای 
و  خیرآباد  به  دیگرش  سر  و  می خورد 
از آب های مواج می شود.  محمود آباد، پر 
کارگروه  دبیر  خالق جو،  محمد حسین 
اهالی  از  و  سیرجان  زیستی  محیط 
می گوید:  »پیام ما«  به  خیرآباد  روستای 
فصل کم  در  سیرجان  نمک  »سطح کفه 
آبی پر از نمک های ورم کرده است و بعد 
شگرف.« دریاچه ای  نیز  بارندگی  هر  از 

و  نیمه بیابانی  منطقه  این  آب و هوای 
خشک است. برای همین هم گردشگران 
اول صبح و بعد از غروب آفتاب را برای 
وقتی  جمعیت  می کنند.  انتخاب  بازدید 
بیشتر است که ماه کامل باشد .خالق جو 
ترافیکی  چه  می دانند که  می گوید:»همه 
راهنمایی  هم  همین  برای  و  می شود 
آماده باش  در  ماه،  نیمه  هر  رانندگی  و 
شود  کم  تصادفات  حجم  هم  تا  است 
باشد  باال  آب که  روان.«  ترافیک  هم  و 
و  است  ماشین  از  پر  جاده  طرف  دو 
زیلوهایی  از  رنگارنگ  هم  نمکی   دشت 
این  کف  در  متر  چند  به  متر  چند  که 
نشسته اند.  ماه  انتظار  به  نمکی  سطح 
بگیرد  قهرش  آسمان  که  وقتی  از  امان 

و آبی در کفه نباشد. فقط آفرود نیست، 
این  نمک های  بتوانند  ماشینی که  هر  با 
با  آنها  می کنند.  له  تایرها  زیر  را  کف 
تا  می روند  پیش  آنقدر  ماشین هایشان 
وقت  آن  کند.  گیر  جایی  در  الستیک ها 
به  دست  ماشین  کشیدن  بیرون  برای 
آفرودی  و  سنگین  ماشین های  دامان 
را  کار  قلق  اما  بازها  ماشین  می شوند. 
باال  سرعت  در  چاره کار  می گویند  بلدند؛ 
برای احتیاط  و حرکت نرم فرمان است. 
می روند  همراه  به  و کلنگ  بیل  چند  هم 
تا هر جای این دشت نمکی گیر افتادند 

بیفتند. طبیعی  منظره  این  جان  به 

گردشگری بی رویه و واگذاری 
نمک کفه 

۱2 شب  تا   8 اوج شلوغی جاده ساعات 
اهالی  هم  همین  است.  ماه  چهاردهم 
روستاهای اطراف را به فکر عریض کردن 
عرض  قبل  سال ها  که  انداخته  جاده ای 
قویدل،  رضا  کرده.  نیم  دو  به  را  کفه 
رئیس شورای خیرآباد در بخش مرکزی 
وقت  چند  »هر  می گوید:  »پیام ما«  به 
کشیدن  قلیان  و  خوردن  شام  بار  یک 
عده ای در وسط کف نمک، ترافیک جاده 
که  کرده  سنگین  ما  برای  قدری  به  را 

شده.« مختل  زندگیمان 

بی رویه  گردشگری  شاهد  روستا  اهالی 
چاره  می گویند  بعضی  اصول اند.  بدون  و 
وسط  بانده  دو  جاده  ای  که  است  این 
مشکالت  تا  شود  کشیده  نمک  کفه 
عبور و مرورشان حل شود. عده ای دیگر 
و  گردشگری  طرح های  دنبال  به  هم 

نمکی اند. گود  این  در  طبیعت گردی 
نمک  کفه  از  بخشی  واگذاری  موضوع 
بار  اولین  خصوصی  بخش  به  سیرجان 
دبیر  گفته  به   . شده  مطرح  که  نیست 
این  سیرجان  زیستی  محیط  انجمن 
خادمی،  مدیریت  زمان  در  موضوع 
و  شده  پیگیری  منطقه  قبلی  بخشدار 
ساخته  هم  تاسیساتی  و  پارکینگ  حتی 
خالق جو  است.  نداشته  ادامه  اما  شده 
سرمایه گذار  یک  جذب  »با  می گوید: 
نمک  حمام  هم  نقطه  این  در  می توان 
گردشگری  تورهای  هم  و  باشند  داشته 
اما حاال منطقه بدون یک گیت نمایندگی 
هر کس  و  است  رها شده  خود  حال  به 
هر کاری که بخواهد با این عرصه طبیعی 

» کند.

زباله ها را چه کسی 
می کند؟ جمع 

گردشگری  مشکالت  از  یکی  فقط  زباله 
دیده  هم  همین  اما  است  بی رویه 
زیست  تشکلی  عضو  خالق جو  نمی شود. 
یکبار   وقت  چند  هر  که  است  محیطی 
منابع  مدیر کل  گفته  به  که  منطقه ای  از 
زباله  مشکل  سیرجان  شهرستان  طبیعی 
می کنند.  جمع آوری  زباله  انبوهی  ندارد، 
دبیر  مریم کاظمی،  را  این گروه  رهبری 
منابع  و  زیستی  محیط  تشکل های 
انجمن  رئیس  و  کرمان  استان  طبیعی 
دارد.  عهده  به  سیرجان  طبیعت  رفتگران 
طرح  اجرای  با  پارسال  انجمن  این 
نمک  کفه  از  زباله  انبوهی  رکاب زنی 
جدید  سال  شروع  در  و  کردند  جمع 
با  زباله  جمع آوری  برای  دیگری  برنامه 
به  کاظمی  داشتند.  برق  اداره  کارکنان 
که  پیش  ماه  »دو  می گوید:  »پیام ما« 
نمک  کفه  پاکسازی  بار  چندمین  برای 
پر  وانت  یک  یک ساعت،  در  داشتیم  را 
حدی که  به  شد  جمع  منطقه  از  زباله  از 
برای بردنش مجبور شدند تا دور زباله ها 

کنند.« پیچ  طناب  را 

ثبت ملی کفه نمک فراموش شد
این  بوده  قرار  پیش  سال  دو  از 
ایران  مجموعه به فهرست میراث طبیعی 
حراست  و  حفاظت  مورد  و  شود  اضافه 

گیرد. قرار 
رئیس  خواجویی،  ابوذر  طورکه  آن  اما   
»پیام ما«  به  سیرجان شناسی  مرکز 
نصب  شده  انجام  اقدام  تنها  می گوید 
معتقد  خواجویی  بوده.  معرفی  تابلو  یک 
که  آبی  بحران  به  توجه  با  که  است 
این  به  اگر  است  روبه رو  آن  با  سیرجان 
به  نمک  کفه  نشود،  توجهی  طبیعی  اثر 

می شود.  تبدیل  ریزگرد  کانون 
اداره  رئیس  جعفری،  نبی هللا 
وگردشگری  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
نشدن  ثبت  چرایی  درباره  هم  سیرجان 
این مجموعه در فهرست آثار طبیعی ملی 
است  »دوسال  می گوید:  »پیام ما«  به 
این  اما  هستیم  موضوع  این  پیگیر  که 
در  همچنان  و  مانده  وزارتخانه  در  طرح 
مرحله  او  گفته  به  است.«  بررسی  حال 
ایجاد یک مجموعه  اثر،  از ثبت این  بعد 
فرهنگی، تفریحی و گردشگری به وسیله 

است. خصوصی  بخش  سرمایه گذار 

پیامدهای گردشگری بی ضابطه بر دریاچه نمک سیرجان نادیده گرفته می شود

زوزه خاموش »کفه نمک« در نیمه ماه
مسئوالن محیط زیست و منابع طبیعی سیرجان می گویند بعد از طراحی تصویر مسی بر کفه نمک سیرجان از این ماجرا مطلع شدند

دبیر تشکل های محیط زیستی کرمان: در یک ساعت، یک وانت پر از زباله از کفه نمک جمع آوری کردیم

ادامه آتش سوزی 
در ارتفاعات دشتستان

دیروز  صبح  از  که  آتش سوزی  کنترل  برای 
شده،  آغاز  دشتستان  شهرستان  ارتفاعات  در 
نیروهای سازمان جنگل ها و گروه های مردم به 

شدند. فراخوانده  کمک 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
»از  ایسنا گفت:  به  خبر  این  اعالم  با  بوشهر 
ساعت ۶ صبح شنبه به این سازمان اطالع داده 
برازجان  در شرق  "َلرده"  ارتفاعات  در  شد که 
مرحله  اولین  در  شده.  ایجاد  آتش سوزی 
حفاظت  یگان  نیروهای  و  مردمی  نیروهای 
اداره منابع طبیعی دشتستان وارد عمل شدند 
نیروها  نیز  شهرستان ها  سایر  از  تدریج  به  و 

شدند.« فراخوان 
به  اشاره  با  منتظری  غالمرضا  دیروز  عصر 
کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه افزود: 
و  ارتفاعات  در  نیرو   ۵۰ از  بیش  »هم اکنون 
هستند.  مستقر  کوهپایه  در  دیگر  تعدادی 
منطقه  در  و  شده  فراخوانی  نیز  هلی کوپتر 
حضور دارد و در حال اعزام و هلی برن نیروها 

هستیم.« ارتفاعات  در 
از عوامل کند  را  این منطقه  او شرایط خاص 
آتش سوزی  تشدید  و  عملیات  سرعت  بودن 
عنوان کرد و ادامه داد: »پیش بینی دقیقی از 
زمان اتمام اطفاء حریق قابل اظهار نیست اما 
حال  در  آتش سوزی  شدت  از  دقیق  ارزیابی 
انجام است و وسعت و شدت خسارات ارزیابی 
از  در حال حاضر  اطالع رسانی خواهد شد.  و 
استفاده  عملیات  این  در  ظرفیت ها  همه 
می شود و همکاری جوامع محلی مطلوب بوده 
است. همه نیروهای اداره کل منابع طبیعی نیز 
به منطقه فراخوان شده اند و در محل حادثه 

دارند.« حضور 
به گفته منتظری علت اصلی حادثه مشخص 
از دخالت  اولیه، نشان  ارزیابی های  اما  نشده 

عوامل انسانی در این آتش سوزی دارد.
ارتفاعات  در  کوهستانی  روستایی  "َلرده" 
کوه های گیسکان در شمال شرقی شهر برازجان 
است که شرایط اقلیمی و میزان بارندگی آن در 
زمستان ها، پوشش گیاهی مناسبی را به وجود 

آورده است. 

بدون مزاحمت گردشگران
الک پشت های دریایی 

در نایبند تخم گذاری کردند 
اداره کل حفاظت محیط زیست  روابط عمومی 
علت  به  امسال  که  کرد  اعالم  بوشهر  استان 
تخم گذاری  برای  شرایط  گردشگران،  نبود 
پارک  در  عقابی  منقار  دریایی  الک پشت های 
مزاحمت  بدون  عسلویه  نایبند  دریایی  ملی 
این  عمومی  روابط  به گفته  بنا  است.  فراهم 
گذاری  تخم  فصل  اواسط  در  اکنون  سازمان 
پارک  در  عقابی  منقار  دریایی  الک پشت های 
ملی دریایی نایبند قرار داریم و امسال به علت 
نبود گردشگران، شرایط برای تخم گذاری بدون 
مزاحمت آن ها فراهم شده است. در نایبند عالوه 
بر تهدیدات انسانی، تهدیدات طبیعی نیز متوجه 
است.  آن ها  النه گذاری  محل  و  الک پشت ها 
مطلوب نبودن سواحل به دلیل آبگیر بودن در 
زمان مد و تخریب النه ها از سوی برخی گونه های 
حیات وحش منطقه مانند روباه و شغال از جمله 
این  از  رفت  برون  برای  است.  تهدیدها  این 
وضعیت با توجه به اینکه این الک پشت ها در 
معرض خطر انقراض قرار دارند مداخله مدیریتی 
الزم است که طبق برنامه هر ساله به همت اداره 
پارک ملی دریایی نایبند، النه ها جابه جا می شوند 
و در محلی ایمن قرار می گیرند تا تخم ها به نوزاد 
تبدیل شوند.آلودگی نوری و تردد انسانی نیز به 
تخم گذاری الک پشت ها  فصل  روی  بر  شدت 
تاثیر دارد که از افرادی که به هر نحوی به این 
سواحل می آیند درخواست شده است از ایجاد 

سروصدا و تولید نور خودداری کنند.

تشدید بارش  در روزهای  آینده
بارش  تشدید  به  نسبت  هواشناسی  سازمان 
در استان کشور هشت استان کشور و افزایش 
ارتفاع موج تا 2.۵ متر در دریای خزر تا دو روز 
آینده هشدار داد. سازمان هواشناسی با صدور 
هشدار نارنجی رنگ آورده است: در استان های 
خراسان رضوی، نیمه جنوبی خراسان شمالی، 
نیمه شمالی کرمان و شمال خراسان جنوبی و 
فارس،  ماه( در شمال  اردیبهشت   2۰( دوشنبه 
وقوع   کرمان  مرکزی  مناطق  و  اصفهان  شرق 
شدید  باد  وزش  و  برق  و  رعد  و  باران  رگبار 
موقت، خیزش گرد و خاک و احتمال تگرگ قابل 
پیش بینی است. در این شرایط جوی احتمال 
باال آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها، جاری 
شدن روان آب موقت در مسیل ها، آب گرفتگی 
معابر، صاعقه و برق گرفتگی، شکستن درختان 
به سازه های سست  آسیب رسیدن  احتمال  و 
وجود دارد بنابراین سازمان هواشناسی نسبت به 
خودداری از تردد و توقف در کنار رودخانه ها و 
مسیل ها، امتناع از کوهنوردی و عدم چرای دام در 
ارتفاعات و حاشیه رودخانه ها و مسیل ها به ویژه 
در ساعات بعدازظهر و شب، تحکیم سازه های 
موقت و سست و خودداری از عبور از جاده های 

آب گرفته توصیه می کند.

رئیس مرکز سیرجان شناسی: 
تنها اقدام انجام شده در کفه 
نمک نصب یک تابلو معرفی 
است. با توجه به بحران آبی 

که سیرجان با آن روبه رو است 
اگر به این اثر طبیعی توجهی 

نشود، کفه نمک به کانون 
ریزگرد تبدیل می شود

وقتی ماه کامل می شود، »کفه نمک« قیامت است. مردم برای تماشای تصویر ماه می آیند؛ گاهی 5 هزار نفر و گاهی تا ده هزار نفر و دو 
طرف جاده  ترانزیتی که میان این دریاچه در سیرجان کشیده اند، صدها ماشین پارک می شود. در این زمان گوشه به گوشه این شوره زار پر 
از زیلوهایی است که در کف کفه پهن شده و قلیانی که مشعلش در کنار روشنایی ماه هیچ است. سال هاست که چهاردهم به چهاردهم 
هر ماه، چنین قیامتی در کفه نمک بر پا می شود؛ جایی که با وجود این حجم از زیبایی حفاظت نمی شود. وزارت میراث فرهنگی بر  ورود 
بی رویه گردشگران به این منطقه نظارت ندارد و سازمان های  محیط زیست و منابع طبیعی هم دریاچه را رها کرده اند. آنقدر که حتی 

هفته پیش گروهی با زغال تصویر 50 در 40 متر لیونل مسی را بر تنش خال زدند و هیچکس دم نزد.

رئیس اداره میراث فرهنگی 
سیرجان: طرح ثبت ملی کفه 

نمک از دو سال پیش در وزارت 
میراث فرهنگی خاک می خورد. 

مرحله بعد از ثبت این اثر، 
ایجاد یک مجموعه فرهنگی، 

تفریحی و گردشگری به وسیله 
سرمایه گذار بخش خصوصی 

است

|  
یم

سن
  ت

|

حیات وحش

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |

مدیر پروژه حفاظت از میش مرغ خبر داد:

آغاز برنامه مدیریت سگ ها در زیستگاه میش مرغ
|پیام ما| مدیر پروژه حفاظت مشارکتی از میش مرغ 
مدیریت  برنامه  آغاز  از  بوکان  »سوتاو«  دشت  در 
سگ های ولگرد در زیستگاه گونه در معرض انقراض 

داد. خبر  میش مرغ 
اینکه »سگ های ولگرد یکی  بیان  با  نبی یان  مهدی 
زادآوری  فصل  در  خصوصا  میش مرغ  تهدیدهای  از 
این گونه محسوب می شوند« گفت: »با همکاری اداره 
محیط  فعاالن  و  شهرداری  زیست،  محیط  حفاظت 
زنده گیری  برای  برنامه ای  بوکان  شهرستان  زیست 
پناهگاه  حاشیه  در  ولگرد  سگ های  انتقال  و 
شد.« آغاز  سوتاو  دشت  و  حمامیان  حیات وحش 

او ادامه داد: »با توافقی که صورت گرفت، قرار بر این 
زیستگاه میش مرغ  ولگرد حاشیه  تا سگ های  شد 
نگهداری  مرکز  به  انتقال  از  و پس  جمع آوری شوند 
اقدامات  انجام  و  عقیم سازی  ولگرد،  سگ های 

شوند.« نگه داری  آنجا  در  دامپزشکی 
بالصاحب  و  ولگرد  سگ های  نبی یان،  گفته  به 
میش مرغ  گونه ی  تهدیدهای  از  یکی  )رهاشده( 
زادآوری  فصل  آغاز  با  که  چرا  می شوند  محسوب 
جوجه ی  یا  تخم  از  می توانند  سگ ها  گونه،  این 

کنند. تغذیه  میش مرغ ها 
عنوان کرد:  همچنین  زیست  محیط  این کارشناس 
»یکی از کانون  های  مهم سگ های ولگرد در حاشیه 
شهرستان  زباله  دفن  مرکز  میش مرغ،  زیستگاه 
دارد.  قرار  سوتاو  دشت  مجاورت  در  است که  بوکان 
این  در  بوکان  در شهر  قبل  روز  در جلساتی که چند 

خصوص انجام گرفت، شهرداری و اداره محیط زیست 
بوکان توافق کردند که شهرداری نسبت به جمع آوری 
و انتقال تمامی سگ های موجود در مرکز دفع زباله 
اقدام کند. همچنین نسبت به ترمیم حصار این مرکز 
جهت جلوگیری از ورود و خروج سگ ها اقدام عاجل 

صورت گیرد.«
او ادامه داد: »نبود مدیریت صحیح محل های دفن 
زباله، رها شدن سگ های گله و غذا رسانی بدون کنترل 
به سگ های ولگرد در حاشیه زیستگاه ها، مهم ترین 
زیستگاه های  در  سگ ها  جمعیت  افزایش  دالیل 
افزایش جمعیت سگ ها  همین  طبیعی هستند که 
به عنوان یک گوشتخوار بزرگ جثه، باعث آسیب به 

می شود.« حیات وحش  جمعیت گونه های 

انتقال 27 سگ  زنده گیری و 
نخست مرحله  در 

آغاز  از  همچنین  میش مرغ  از  حفاظت  پروژه  مدیر 
زنده گیری سگ ها در حاشیه زیستگاه میش مرغ خبر 
داد و گفت: »در هفته گذشته نیز عملیات زنده گیری 
و انتقال 2۶ سگ ولگرد و یک سگ بالصاحب طی 
همکاری شهرداری، انجمن حامی حیوانات »به شدار« 
نظر  زیر  بوکان«  زیستی»ژین بانان  محیط  انجمن  و 
اداره حفاظت محیط زیست بوکان انجام گرفت و این 
سگ ها به مرکز نگهداری سگ های ولگرد شهرستان 

بوکان منتقل شدند.«
حاشیه  در  روز  دو  طی  عملیات  »این  داد:  ادامه  او 

انجام شد  دشت سوتاو و محدوده روستای شیخلر 
زنده گیری سگ ها در حاشیه سایر  برای  و عملیات 
و  سوتاوو  حیات  وحش  پناه اه  اطراف  زیستگاه های 

دارد.« ادامه  حمامیان کماکان 

منطقه  دامداران  با  توافق 
برای کاهش سگ های گله

دامداران منطقه  با  اینکه »مذاکراتی  بیان  با  نبی یان 
برای کاهش تعداد سگ ها در گله های دام نیز انجام 
شد« عنوان کرد: »دامدارن منطقه به ما گفتند که از 
تاثیر حضور سگ در زیستگاه ها بر جمعیت میش مرغ 
خبر نداشتند و به همین خاطر توافق بر این شد که 
حداقل کاهش  به  را  دام  همراه گله های  سگ های 
سگ های  دام،  چرای  حین  این،  بر  عالوه  و  دهند 
گله را برای جلوگیری از پرسه زدن در مزارع گندم و 
ریسک کشف آشیانه میش مرغ  ها و تغذیه از تخم  ها 

و جوجه های آنها کنترل کنند.«
حفاظت  برای  مهم  فرصت های  از  »یکی  گفت:  او 
میش مرغ، جامعه محلی منطقه و عالقه مردم بومی 
به این گونه در معرض خطر است. خوشبختانه عالقه 
مردم بومی به این گونه باعث شده تا همکاری بسیار 

خوبی با پروژه داشته باشند.«
پروژه حفاظت مشارکتی از میش مرغ در دشت سوتاو 
شهرستان بوکان از ابتدای سال ۱۳۹۹ توسط »کانون 
اداره کل  همکاری  با  و  ایران«  طبیعت  گردشگران 
حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی و اداره 

حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان و با حمایت 
مالی برنامه کمک  های کوچک )SGP( برنامه عمران 

ملل متحد در ایران آغاز به کار کرده است.
میش مرغ پرنده ای بزرگ جثه است که تنها کمتر از 
۴۰ فرد از آن در ایران باقی مانده است. این پرنده 
که سنگین وزن ترین پرنده با قابلیت پرواز در جهان 
است، در ایران به دو شکل بومی و مهاجر مشاهده 
به  محدود  تنها  پرنده  این  بومی  جمعیت  می شود. 
آذربایجان  استان  در  بوکان  شهرستان  زیستگاه های 

غربی است و عالوه بر این، در بعضی سال ها پرندگانی 
به صورت انفرادی در پناهگاه حیات وحش میانکاله و 

پارک ملی بوجاق مشاهده شده اند.
حفاظت  جهانی  اتحادیه  رده بندی  اساس  بر  اگرچه 
)IUCN(، وضعیت جهانی میش مرغ »آسیب پذیر« 
جمعیت  به  توجه  با  اما  است  شده  اعالم   )VU(
و  محدود  بسیار  زیستگاه  کشور،  در  گونه  این  کم 
انقراض  جدی  خطر  با  این گونه  متعدد،  تهدیدهای 

است.  روبه رو  ایران  در  محلی 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۴۹۷- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۹۹/۱2/۱۶هیات 
جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
علی   فرزند  مهنی    مقبلی  معصومه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
بشماره شناسنامه ۱2۴۱۱صادره ازجیرفت درموازی نوزده سهم ویک پنجم سهم مشاع 
از ۹۶سهم  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ  ۴۷۳متر مربع پالک 
-فرعی از۵۷۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۶فرعی از ۵۷۱ -اصلی قطعه 
دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین شریفی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۶2۵-۹۹/۱2/2۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای امین رمانی   فرزند دادموال  بشماره شناسنامه ۱2۴۱صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت ۵2۵.۱۰متر مربع پالک -فرعی از۱۶۱۷- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از ۱۶۱۷ -اصلی قطعه۶ واقع 
دراراضی استانه دلفارد جیرفت  بخش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی آقای اکبرشفیعی  محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۷۱

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱2۰۰۴۵۷۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم مرجان بیگلری  فرزند 
خوبیار بشماره شناسنامه ۱۳۵ صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت ۷۶.۴۹ متر مربع پالک ۵۹۳ اصلی واقع 
درآباده بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای یداله آباده  محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که 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 تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف-۹۹2
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/2/۱۹
محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۴۹۳- رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۹۹/۱2/۱۶هیات 
جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب مقبلی مهنی   فرزند علی  بشماره 
از  نوزده سهم ویک پنجم سهم مشاع  شناسنامه ۱2۴۱۱صادره ازجیرفت درموازی 
۹۶سهم  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ  ۴۷۳متر مربع پالک 
-فرعی از۵۷۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۶فرعی از ۵۷۱ -اصلی قطعه 
دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین شریفی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان 

آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
رای شماره  به شرح  بندرعباس  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  اختالف مستقر  هیات حل  اینکه  به  نظر 
۱۳۹۹۶۰۳2۳۱۳۶۰۰۱۰۷۷ مورخ ۹۹/۱2/28 تصرفات مالكانه عبدهللا دریم فرزند صفر تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۷۴/ ۳۰۹ متر مربع قسمتی از پالک ۱۴- اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ۱ و 
ماده ۳ قانون مذکور به میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی آقای حسین خیراندیش را تایید نموده است به جهت 
عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از 
طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت 
وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم 
ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف۱۴۰۰/۷۴ 
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰2/۱۹-  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

پانزدهم اردیبهشت خبر رسید که خانه تاریخی 
بخشی  کر«،  »سید  به  معروف  »دیباجی« 
با  خمینی شهر،  سدهی  سرتیپ  مجموعه  از 
تصمیم مالک تخریب شد. این خانه دو هزار 
با  چشمه ای  اتاق   ۱2 حدود  و  مساحت  متر 
قوس پنج و هفت داشت که آثاری از معماری 
دید.  آن  در  را می شد  پهلوی  تا  دوره صفوی 
در  و  داشت  چشم نواز  تزئیناتی  و  نقاشی ها 
این ها  همه  اما  چینی.  با گره  پنجره هایی  و 
هیچ اهمیتی برای مالکان نداشت. آنها مثل 
بسیاری از مالکان خصوصی بناهای ارزشمند، 
آن خانه را مانع پیشرفت می دیدند. اینطور که 
اداره میراث فرهنگی  رئیس  منصور جعفرپور، 
شهرستان خمینی شهر به ایسنا توضیح داده، 
تخریب این خانه واجد ارزش، »با وجود دادن 
اخطارهای مکرر به مالک« به طور خودسرانه 

است. داده  رخ 

اعالم کرد که  از تخریب میراث فرهنگی  پس 
موضوع را به اطالع دادستان اطالع داده شده و 
پیگیری قضایی در حال اجراست، چون »این 
خانه باید حفظ می شد«. و دیروز از تشکیل 
تاریخی  خانه  مالکان  برای  قضایی  پرونده 
دیباجی خبر داد. جعفرپور گفته است: »خانه 
دارای  اما  دیباجی، خانه ای غیرثبتی  تاریخی 
گزارش های  بر  بنا  است، که  تاریخی  ارزش 
سوی  از  اردیبهشت ماه   ۱۴ تاریخ  در  مردمی 
مالکان، مورد تخریب قرار گرفته است. با توجه 

به مراجعه  مالک به این اداره مبنی بر دریافت 
مجوز تخریب، بارها به او اخطار داده شد که این 
خانه تاریخی اگرچه ثبتی نیست، اما به دلیل 
مجاورت با خانه تاریخی سرتیپ و همچنین 
ارزشمند بودن خانه، باید حفظ شود، اما در روز 
از  مجوز  اخذ  بدون  مالک  اردیبهشت ماه،   ۱۴
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به  اقدام  خمینی شهر  شهرداری  و  شهرستان 

تخریب این خانه کرد.« 

رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی شهر ادامه 
داد: »با توجه به اخطارهای مکرر به مالک از 
تاریخی،  خانه  این  بودن  ارزشمند  و  یک سو 
ضمن اعالم مطلب به شهرداری خمینی شهر 
مجوز  هرگونه  صدور  از  خودداری  بر  مبنی 
ساخت به مالک این خانه، با هماهنگی اداره کل 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
استان اصفهان و پس از ضمیمه کردن گزارش 
شهرستان،  میراث فرهنگی  حفاظت  یگان 
شکایت این اداره از مالک خانه به دلیل تخریب 
غیرمجاز تنظیم و به مراجع قانونی ارسال شد.«

 ثبت نبود، اما ارزشمند بود
درباره ارزش های این خانه تاریخی اصغر 
مرمت  آموخته  دانش  ورنوسفادرانی،  عرب 
بناهای تاریخی به ایسنا چنین گفته: »خانه 
»سید کر«،  به  معروف  »دیباجی«  تاریخی 
تاریخی  بزرگ  بسیار  مجموعه  از  بخشی 

سرتیپ سدهی بود و در قلب بافت تاریخی 
خمینی شهر قرار داشت. این خانه دو هزار متر 
مساحت و حدود ۱2 اتاق چشمه ای با قوس 
پنج و هفت داشت که آثاری از معماری دوره 
صفوی تا پهلوی را می شد در آن دید. نقاشی ها 
و  در  و  بود  زیبا  بسیار  خانه  این  تزئینات  و 
پنجره های آن نیز گره چینی های چشم نوازی 
داشت. در ضلع جنوبی این خانه برج نگهبانی 
سرتیپ سدهی و در ضلع شمالی آن حمام 
سرتیپ قرار دارد. معماری خانه تخریب شده 

مردمی  و  عامیانه  معماری  از  نمونه ای  نیز 
خمینی شهر بود که با معماری اشرافی خانه 

داشت.« تفاوت  سدهی  سرتیپ 

بودن  ثبت  به  توجه  با  مرمتگر  این  به گفته 
مجموعه سرتیپ سدهی در فهرست آثار ملی، 
خانه تاریخی دیباجی هم یک میراث ملی بود. 
»این خانه در مناسبت های مختلف تاریخی به 
محلی برای روضه خوانی خمینی شهر که خود 
و  می شد  بدل  است،  ناملموس  میراث  یک 
تمام اهالی محل به آن تعلق خاطر داشتند. 
برپایی  برای  را  خانه  دارد که  ادعا  نیز  مالک 
قصد  تنها  و  خریده  خوانی  روضه  مجالس 

داشته آن را به سبک جدید بسازد!«

تاریخی،  بناهای  مرمت  آموخته  دانش  این 
تاریخی  خانه  ارزش های  دیگر  به  اشاره  با 
شده  حجاری  »سنگ های  گفته:  دیباجی، 
بسیار زیبایی در این خانه وجود داشت و هر 
اتاق آن به یک پستو ختم می شد. کف زمین 
آن آجر فرش بود و بخش هایی مثل اصطبل و 
طویله هم داشت. خانه تاریخی دیباجی بخش 
با ارزشی از بافت تاریخی خمینی شهر و متعلق 
به علمای دیباجی بود که انواع دیوارچینی ها در 
آن دیده می شد و امکان تبدیل آن به هتل و 
با خاک  اما متاسفانه  اقامتگاه وجود داشت 

یکسان شد.«

 درباره علمای دیباجی و خانه  ای
 که ویران شد

محمدحسین  خان امینی سده ی،  سرتیپ 
اصفهان  وقت  حاکم  ظل السلطان،  فرمانده 
قرار  که  زمانی  ناصرالدین شاه،  زمان  در 
بازدید  برای  ظل السلطان  میزبان  می شود 
مجموعه ای  شود؛  )سده(  خمینی شهر  از 
می سازد که »خانه دیباجی« هم در آن قرار 
داشت. آنطور که اسناد تاریخی می گویند در 
نداشتن  دلیل  به  سرتیپ  ه.ق   ۱۳۱۵ سال 
ظل السلطان  از  مناسب  پذیرایی  محل 
درخواست مهلت دو ساله می کند تا عمارتی 
در شأن او مهیا کند. سرتیپ سریعًا شروع به 
ساخت این مجموعه در مساحت 2۳۵۰ در 
جهت شمالی، جنوبی و با امکانات مورد نیاز 
برای یک زندگی  تا مکانی مناسب  می کند 

شود. فراهم  مرفه 

مجموعه خانه سرتیپ امینی سده ی که شامل 
نارنجستان،  حمام،  دیوان خانه،  خانه،  چند 
اتاق های سه دری و پنج دری، چایخانه و برج 
مراقبت، میدان اسب دوانی و حسینیه است؛ 
2۵ اسفند ماه سال 8۰ به ثبت ملی رسید و 
حاال ویرانی خانه تاریخی »دیباجی« معروف 
بسیار  مجموعه  از  بخشی  به »سید کر« که 
بزرگ تاریخی سرتیپ سدهی بود و در قلب 
بافت تاریخی خمینی شهر قرار داشت آسیبی 

است. جبران ناپذیر 

 مرور تخریب ها
خانه   ۶۰۰ از  بیش  دارای  اصفهان  استان 
خانه های  تخریب  پرونده  اما  است  تاریخی 
تاریخی آن رفته رفته قطورتر می شود. دی ماه 
پارسال هم خانه صفوی عطاری یا علوخان در 
محله جلفا تخریب شد، البته با استناد به رای 
دیوان عدالت اداری. شباهت این خانه با بنای 
یکی  بود.  خصوصی  مالک  داشتن  دیباجی، 
بدون اجازه تخریب کرد و دیگری با رای دیوان. 
با رویه ای که این سال ها باب شده، خانه های 
واجد ارزش و ثبت میراث فرهنگی یا با اقدام 
به شکایت مالک، از سوی دیوان عدالت اداری 
حکم تخریب یا خروج از فهرست آثار تاریخی را 
می  گیرند یا خودسرانه دست به تخریب می زنند. 
این روند شان میراث فرهنگی را زیر سوال برده 
است. در آذر ۹۶ هم خانه نائل در اصفهان ویران 
شد و مدیر کل میراث فرهنگی استان گفت که 
این کار به علت تعریض مسیر و به درخواست 
همسایگان این محل و توسط مردم انجام شده 
است. خانه »سید جواد نائل« گنجینه تزیینات 
به  مجوف  نقل دان گچ بری  با  ایران  معماری 
سبک عالی قاپو برای انعکاس صدا، مقرنس ها، 
و  چشمه ها  و  طاق ها  گچ بری ها،  تذهیب ها، 
سالن آینه کاری به عنوان یکی از نخستین آثار 
ثبت شده در فهرست آثار ملی در سال ۱۳۵۴ و 
به شماره ۱۱۰2 متعلق به دوره »اوزون حسن« 
آق  دوره  فرمانروای  و  مغول  ترکمانان  از  یکی 
قویونلوها بود و مدارک موجود قدمت خانه را به 

دوره پیش از صفوی باز می گرداند.

 این سرنوشت برای خانه نواب و خانه مشکی 
هم تکرار شد؛ مانند آنچه که بر سر بافت تاریخی 
و عصارخانه خمینی شهرآمد و نهادهای متولی 
در بی توجهی و کم کاریی چشم هایشان را بر 
همه اتفاقات و تخلفات در این منطقه بستند. 
دیگر  و  اصفهان  در  شده  تخریب  بناهای  نام 
شهرها بسیار است و با این روند هر روز گنجینه 

خانه های تاریخی ایران کوچکتر از قبل می شود.

پس از تخریب یک خانه تاریخی در خمینی شهر، برای مالکان پرونده قضایی تشکیل شد

تعقیب ویران گران »دیباجی«
رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی شهر: به شهرداری اعالم شده از صدور هرگونه مجوز ساخت به مالک این خانه خودداری کند

کلید مجسمه 
»فرهاد قفل زن« مرمت شد

مجسمه  به  دستبرد  برای  تالش  از  پس 
»فرهاد قفل زن«، کلید این مجسمه مرمت 
و به پیکر مجسمه در فضای باز تئاتر شهر 

شد.  نصب 
فرهاد  »مجسمه  گفت:  منطقه  شهردار   
قفل زن که از آثار فاخر استاد پرویز تناولی و 
دارای ارزش هنری مجموعه تئاتر شهر است، 
تهران  شهر  زیباسازی  سازمان  همکاری  با 
فضای  در  و  مرمت   ۱۱ منطقه  شهرداری  و 
شد.«نصرهللا  نصب  شهر  تئاتر  مجموعه  باز 
درباره  شده  منتشر  خبرهای  آبادیان، 
خواند  شایعه  را  مجسمه  این  سرقت کلید 
اطالع می رسانم پیچ های  داد: »به  ادامه  و 
تا  بود  آمده  در  ناشناس  افراد  توسط  کلید 
با  سرقت کنند که  به  اقدام  بعد  مرحله  در 
و  شهر  تئاتر  مجموعه  مدیریت  هوشیاری 
همکاری عوامل ناحیه یک این منطقه کلید 
مجسمه جمع آوری و پس از مرمت دوباره 
است.« شده  نصب  شهر  تئاتر  باز  فضای  در 
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 نزدیک به 120 میلیون دالر 
صنایع دستی صادر شد

و  میلیون   2۱ سال گذشته  اول  ماه   ۱۱ در 
۱۰۷ هزار و ۶۰۳ کیلوگرم انواع صنایع دستی 
صنایع  با  مرتبط  تعرفه های  با کد  فرش  و 
دستی به ارزش ۱۱۹ میلیون و 8۱۴ هزار و 
۵8۳ دالر صادر شده است. به گزارش مهر، 
و  وزن  دو صدم  وزنی  لحاظ  از  حجم  این 
۳8 صدم درصد ارزش صادرات کشور است. 
بررسی آمار نشان می دهد که ارزش صادرات 
صنایع دستی نسبت به سایر کاالها ۱۹ برابر 

است. ارزشمندتر 
در حال حاضر پتروشیمی و پایه نفتی درصد 
و  معدن  است.  ایران  صادرات  کل  ارزش 
صنایع معدنی 2۱ درصد، کشاورزی و صنایع 
غذایی ۱۷.8 درصد میعانات گازی ۵۴ صدم 
صنایع  و  فرش  درصد،  ده  صنعت  درصد، 

دستی ۳8 صدم درصد است.

نقاشی بنکسی برای 
انتفاضه با بیت کوین 

معامله می شود
یکی از مهم ترین و معتبرترین حراج خانه های 
خود  خریداران  به  بار  نخستین  برای  دنیا 
غیردیجیتال  نقاشی  یک  می دهد  اجازه 
اتر  یا  بیت کوین  رمزارز  دو  از  یکی  با  را 
ساتبیز  هنرآنالین،  به گزارش  معامله کنند. 
نقاشی ها  برای  پیش تر  که   )sotheby's(
بود،  پذیرفته  رمزارز  دیجیتال  هنری  آثار  و 
این بار می خواهد نقاشی »عشق در آسمان 
است« بنکسی را با رمزارز به خریداران عرضه 
تابلو نقاش گمنام و  این  پایه  کنند. قیمت 
میلیون  پنج  تا  سه  بین  بریتانیایی  نامدار 
برگزار  ماه می  روز ۱2  دالر است و حراجی 
می شود. در ماه های اخیر برخی آثار هنری 
دیجیتال در بازار با رمزارز معامله شده اند اما 
حراج خانه  یک  است که  بار  نخستین  این 
معتبر سراغ بیت کوین و اتر می رود. »عشق 
در آسمان است« یا »پرتابگر گل« از مجموعه 
مقاومت  از  ستایش  در  است  بنکسی  آثار 
و  شده  غزه کشیده  نوار  و  فلسطین  مردم 
مربوط به سال 2۰۰۵ است.»عشق در آسمان 
نمونه مشابه  »پرتابگر گل« چند  یا  است« 
حراجی ها  در  پیش تر  که  دارد  هم  دیگر 
حراجی  در  که  نسخه ای  شده اند.  عرضه 
ساتبیز چکش می  خورد، از یک مجموعه دار 
آمده  آمریکای شمالی  منطقه  در  خصوصی 
و باید دید می تواند رکورد آثار بنکسی را بزند 
یا نه.بنکسی از مشهورترین نام های دنیاست 
و  نام  و  هویت  از  لحظه کسی  این  تا  اما 
او  او خبر ندارد. نقاشی های خیابانی  نشان 
و  اجتماعی  و  سیاسی  پررنگ  مایه های  با 

می شود. خبرساز  دنیا  در  همواره  اخالقی 

مدیر موزه صلح اصفهان 
درگذشت

هنرهای  اصفهانی  هنرمند  ملک زاده،  مجید 
سنتی مشبک و معرق فلز به دلیل ابتال به 

ویروس کرونا در ۴۰ سالگی درگذشت.
او که ۴۰ سال داشت و پایه گذار موزه صلح 
اصفهان بود پس از 2۳ روز درگیری با این 

بیماری دار فانی را وداع گفت.
ملک زاده در کارنامه کاری خود طراحی پنج 
تیمی  کار  رویکرد  با  جهانی  عظیم  پروژه 
ادبیات  و  هنر  خالقانه  راهکارهای  ارائه  و 
علمی  مقاله  ده ها  تدوین  جهان،  و  ایران 
و  جهانی  معتبر  رسانه های  در  شده  چاپ 
ترویج  برای  هنری  و  علمی  فعالیت های 

دارد. را  جهان  در  صلح 

رئیس اداره میراث فرهنگی 
خمینی شهر با توجه به اخطارهای 
مکرر به مالک از یک سو و 
ارزشمند بودن این خانه تاریخی، 
ضمن اعالم مطلب به شهرداری 
خمینی شهر مبنی بر خودداری 
از صدور هرگونه مجوز ساخت 
به مالک این خانه، با هماهنگی 
اداره  میراث فرهنگی استان 
اصفهان و پس از ضمیمه کردن 
گزارش یگان حفاظت، شکایت 
از مالک خانه به مراجع قانونی 
فرستاده شد

|پیام ما|خانه دیباجی را پنج روز پیش ویران کردند. مالکان این خانه تاریخی در خمینی شهر، آن را نمی خواستند و برای همین دور از 
چشم میراث فرهنگی و شهرداری با خاک یکسانش کردند تا ساختمانی نو به جایش بسازند. کارشناسان میراث فرهنگی می گویند این 
بنا در همسایگی خانه تاریخی سرتیپ، متعلق به علمای دیباجی بوده، انواع دیوارچینی ها را در خود داشت و می توانست روزی هتل یا 
اقامتگاه شود، اما نشد. حاال میراث فرهنگی خمینی شهر گفته برای مالکان این بنا که بدون مجوز میراث فرهنگی و شهرداری، آن را تخریب 

کردند، پرونده قضایی تشکیل شده است.

بررسی های باستان شناسی 
در منظر فرهنگی بم و 
دشت های نرماشیر، فهرج 
و ریگان از نیمه های دهه  
۱۳8۰ آغاز شده و پس از 
وقفه هایی تا امروز ادامه دار 
بوده است. در ادامه این 
اقدامات، پارسال در  فهرج 
محوطه هایی از دوران پیش 
از تاریخ تا دوره  معاصر 
شناسایی شد

طی کاوش های باستان شناسان در »منظر 
فرهنگی بم و دشت های نرماشیر، فهرج 
دوره   به  متعلق  تازه  ریگان« کشفیات  و 
در  اما  پراکنده  صورت  به  پارینه سنگی 
که  آمده اند  دست  به  بزرگ تر  مقیاسی 
می توان  را  آن  دست آمده  به  یافته های 
مربوط به دوره پارینه سنگی قدیم یعنی 
حدود ۳۰۰ تا 2۵۰ هزار سال قبل دانست.
منظر  در  باستان شناسی  بررسی های 
فرهنگی بم و دشت های نرماشیر، فهرج 
و ریگان از نیمه های دهه  ۱۳8۰ آغاز شده 
و پس از وقفه هایی تا امروز ادامه دار بوده 
است. این اقدامات سال گذشته )۱۳۹۹( 
در منطقه  فهرج ادامه پیدا کرد که در آن 
تعداد قابل توجهی محوطه از دوران پیش 
از تاریخ تا دوره  معاصر مورد شناسایی و 

مطالعه قرار گرفت.
در  و  مطالعاتی  اخیر  فصل های  در 
این  در  باستان شناسی  بررسی های 
شواهد  ایران  شرق  جنوب  در  محوطه ها 
جالب توجهی از فرهنگ های پارینه سنگی 
نتایج  شده اند.  شناسایی  میانه  و  قدیم 
که  تحقیقات  این  به  مربوط  مقدماتی 
 »IRJMETS« مجله   در  قبل  مدتی 
توسط سه باستان شناس محسن زیدی، 
سیروس برفی و شهرام زارع منتشر شده 
به معرفی اجمالی ۱2 محوطه  پارینه سنگی 
ریگان  و  فهرج  مناطق  در  که  پرداخته 

شده اند. شناسایی 
تعدادی از محوطه ها نیز روی تراس های 
رودخانه های فصلی مانند »دشتوک« در 
مرز استان کرمان و سیستان و بلوچستان 
می دهد  نشان  این  که  گرفته اند  قرار 
دسترسی به منابع آب از جمله عوامل مهم 
پارینه سنگی  محوطه های  پراکندگی  در 

است. مناطق  این  در  شناسایی شده 
را  بررسی شده  جغرافیایی  محدوده  
جنوبی کویر  حاشیه   به  مربوط  می توان 
لوت و از نظر تقسیمات اداری و سیاسی، 
بخش وسیعی از دشت های بم - نرماشیر 
و ریگان در شرق استان کرمان دانست.  
شمال  و  شمال  از  بررسی  مورد  منطقه  
غرب به کویر لوت، و از غرب و جنوب به 
رشته کوه بارز محدود می شود که همین 
بّری،  آب و هوایی  تنوع  باعث شده  عامل 
خیلی خشک، گرم و معتدل داشته باشد.
به  مربوط  پژوهش های  در  منطقه  این 
خروج انسان اولیه از آفریقا و مهاجرت به 
مناطق دیگر اهمیت قابل توجهی دارد، از 
سوی دیگر کشف این محوطه ها همچنین 
اعم  به طور  ایران  را که فالت  این فرضیه 
به  اخص  طور  به  ایران  شرق  جنوب  و 
مسیرهای  و  کریدورها  از  یکی  عنوان 
اصلی ارتباطی که غرب و شرق را در دوران 
پارینه سنگی به هم پیوند می داده، قوت 

می دهد.

 کشف یافته های جدید پارینه سنگی از جنوب شرق ایران

پرونده تخریب خانه های تاریخی 
اصفهان رفته رفته قطورتر 

می شود. دی ماه پارسال هم 
خانه صفوی عطاری یا علوخان 

در محله جلفا تخریب شد، البته 
با استناد به رای دیوان عدالت 

اداری. شباهت این خانه با بنای 
دیباجی، داشتن مالک خصوصی 
بود. یکی بدون اجازه تخریب کرد 

و دیگری با رای دیوان

|  
سنا

 ای
 |

|  
سنا

 ای
 |
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تبعات مختلف از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع در کشور؛

خشکسالی ملخ ها را به کشتزارها می کشاند
موج دوم حمله ملخ ها در اواخر اردیبهشت و خرداد در راه است

امسال این مراتع خشک 
شده اند یعنی  امسال در جنوب 

کشور فقط باغات و مزارع 
کشت شده داریم و احتماال 

ملخ های صحرایی هم به این 
مناطق هجوم می آورند

با توجه به شرایط فعلی 
فدراسیون فوتبال به دلیل 
بحران مالی و عدم امکان 
انتقال منابعی که نزد فیفا 

دارند و از سویی فوریت تامین 
هزینه های اردوی ابتدای خرداد 
تیم ملی در کیش و اعزام  به 

مسابقات بحرین، قرار شده 
سهمی که در ذیل اعتبارات 
وزارت ورزش به فدراسیون 

فوتبال اختصاص دارد، به نوعی 
زودتر از موعد پیش بینی شده، 
امکان تخصیص آن فراهم شود

| سمت |

| نویسنده |

ملخ های بالغ روزانه دویست 
کیلومتر  پرواز و به مزارع و 

باغات خسارت وارد می کنند، 
ملخ ها در زمان حمله در هر 

هکتار زمین کشاورزی یا باغ دو 
تن غذا می خورند

|  
هر

 م
 |

هفت تپه 
به بیت المال بازگشت

دستگاه های  ورود  با  اعالم کرد:  قضائیه  قوه 
و  محاسبات  دیوان  از  اعم  نظارتی  مختلف 
به رای  اعتراض  بازرسی کل کشور و  سازمان 
واگذاری  ابطال  دادخواست  داوری،  هیات 
ویژه  دادگاه  به  هفت تپه  شرکت  پرفساد 
حقوقی رسیدگی کننده به پرونده های مساله دار 
خصوصی سازی ارجاع شد و پس از برگزاری 
سال  زمستان  در  دادگاه  رسیدگی  جلسات 
صادر  هفت تپه  واگذاری  ابطال  رای  گذشته، 
شود. براساس این رأی صادره، مالکیت این 
اساس  شود.بر  واگذار  دولت  به  باید  شرکت 
اعالم قوه قضائیه »سال گذشته بود که تصمیم 
شرکت  شائبه دار   واگذاری  پیرامون  گیری 
به  خصوصی سازی  سازمان  توسط  هفت تپه 
هیات داوری محول شد. با ورود دستگاه های 
و  محاسبات  دیوان  از  اعم  نظارتی  مختلف 
به رای  اعتراض  بازرسی کل کشور و  سازمان 
واگذاری  ابطال  دادخواست  داوری،  هیات 
ویژه  دادگاه  به  تپه  هفت  شرکت  پرفساد 
حقوقی رسیدگی کننده به پرونده های مساله دار 
خصوصی سازی ارجاع  شد و پس از برگزاری 
سال  زمستان  در  دادگاه  رسیدگی  جلسات 
گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر 
این  مالکیت  صادره،  رای  این  براساس  شد. 
بنابراین  شود.  واگذار  دولت  به  باید  شرکت 
گزارش تحقیقات و مستندات نشان می دهد، 
علت تاخیر در اعالم حکم این دادگاه، تمهید 
شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری 
است.« بوده  مشکالت کارگری  آمدن  به وجود  از 

درخواست 
وزارت خارجه برای پرواز 

فوق العاده به هند
هواپیمایی کشوری گفت:  سخنگوی سازمان 
بازگشت دانشجویان  برای  امور خارجه  وزارت 
و اتباع ایرانی در هند، درخواست برقراری یک 
باره  این  در  است که  داشته  فوق العاده  پرواز 
منتظر تایید و تعیین دستورالعمل ها از سوی 
فارس،  گزارش  به  هستیم.  بهداشت  وزارت 
محمد حسن ذیبخش در پاسخ به این سوال 
که با توجه به درخواست سفیر ایران در هند 
برای  فوق العاده  پرواز  یک  برقراری  بر  مبنی 
هند،  در  ایرانی  اتباع  و  دانشجویان  بازگشت 
هواپیمایی کشوری چیست؟  برنامه سازمان 
اظهار داشت: در این باره وزارت امور خارجه برای 
برقراری پرواز فوق العاده به سازمان هواپیمایی 
کشوری درخواست داده است. او تاکید کرد: 
با توجه به شیوع شدید کرونا در کشور هند و 
لغو همه پروازهای کشورمان به هند و پاکستان 
پس از این موضوع، برای برقراری این پرواز 
فوق العاده ضرورت دارد وزارت بهداشت، درمان 
را صادر  الزم  تاییدیه های  پزشکی  آموزش  و 
هواپیمایی کشوری  سازمان  سخنگوی  کند. 
بهداشت  وزارت  راستا  این  در  داشت:  اظهار 
باید تاییدیه برقراری این پرواز فوق العاده را 
صادر و نوع پروتکل های الزامی را تعیین کنند. 
ذیبخش بیان کرد: این پرواز فوق العاده پس از 
تایید وزارت بهداشت، برای بازگشت دانشجویان 
و اتباع ایرانی انجام می شود. سخنگوی سازمان 
درباره محدودیت سفرها  هواپیمایی کشوری 
در ایام عید سعید فطر ابالغی از سوی وزارت 
کشور گفت: محدودیت سفر مشمول ناوگان 

حمل و نقل هوایی نمی شود.

ورود مسافری انبه از مصر
نائب رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار از 
ورود انبه به صورت مسافری با پرواز خبر داد 
گران  بسیار  پروازی  میوه های  قیمت  و گفت: 
در  است. حسن صابری  برای قشر خاصی  و 
بازار میوه های  و  درباره عرضه  ایلنا  با  گفت وگو 
آناناس،  موز،  میوه؛  چهار  تنها  گفت:  وارداتی 
نارگیل و انبه اجازه ورود به کشور را دارند.او ادامه 
داد: در حال حاضر به جز موز سایر میوه های 
مذکور به کشور وارد نمی شود یا ورود آن ها ناچیز 
است. صابری دلیل عدم واردات و یا ناچیز بودن 
حجم وارداتی نرسیدن فصل برداشت محصول 
در کشورهای مبدا وارداتی عنوان کرد. او در پاسخ 
به این پرسش که پس میوه های که در بازار دیده 
می شود از کجا و به شکل وارد کشور شده است، 
گفت: این میوه ها معموال از سایر کشورهای و 
معموال به صورت مسافری، کوله بری و قاچاق 
وارد کشور می شود. صابری به طور مثال انبه را 
نام برد که اکنون به شکل مسافری و چمدانی با 
پرواز از کشورهای مانند مصر آورده می شود. او در 
پاسخ به این پرسش با توجه به قوانین قرنطینه 
گیاهی چگونه اجازه ورود پیدا می کند، اظهار کرد: 
چگونگی آن برای ما نیز مشخص نیست، این 
سوال را باید از مسئوالن مربوطه پرسید. صابری 
تاکید کرد: البته میزان واردات این میوه به صورت 
مسافری بسیار کم است و حداکثر توسط 2 تا 
همین  به  می گیرد،  انجام  پرواز  هر  در  نفر   ۳
دلیل قیمت آن بسیار گران است و قشر خاصی 
توان خرید آن را دارند. صابری قیمت امروز هر 
کیلوگرم موز در میادین را 2۳ تا 2۵ هزار تومان 

عنوان کرد.

طبق اعالم مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 
مسابقات  به  ملی  تیم  اعزام  هزینه  تامین 
اعتبار  چارچوب  در  جهانی  جام  مقدماتی 
وزارت  زیرمجموعه  در  فدراسیون ها  مصوب 
از  زودتر  تخصیص  امکان  که  است  ورزش 
موعد آن فراهم می شود و فعال تعهدی برای 
ندارد. این چارچوب وجود  از  بیش  پرداخت 

فوتبال  فدراسیون  اخیرا  ایسنا،  گزارش  به 
نوبخت  موافقت  »با  که  است  کرده  اعالم 
-رئیس سازمان برنامه و بودجه-مقرر شده 
تمام هزینه های تیم ملی فوتبال و مقدماتی 
سوی  از  فوتبال  جهانی  جام  و  جهانی  جام 
سازمان برنامه و بودجه در قالب ردیف بودجه 
اختصاصی تامین شود«. این که قول سازمان 
برنامه و بودجه برای تامین این هزینه ها آن 
هم در قالب ردیفی اختصاصی به چه صورت 
و در کدام چارچوب خواهد بود موضوعی است 
امور  رئیس  جعفری نژاد،  با  گفت وگو  در  که 
برنامه  فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان 

و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

اعتبار مصوب زودتر 
پرداخت می شود

این  مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با 
بیان این که اعتبار فدراسیون فوتبال و تمامی 
پنجم  فصل  اعتبارات  قالب  در  فدراسیون ها 
وزارت ورزش تعریف شده و هیچ کدام ردیف 

مستقل اعتباری ندارند، توضیح داد: با توجه به 
شرایط فعلی فدراسیون فوتبال به دلیل بحران 
مالی و عدم امکان انتقال منابعی که نزد فیفا 
هزینه های  تامین  فوریت  سویی  از  و  دارند 
و  کیش  در  ملی  تیم  خرداد  ابتدای  اردوی 
اعزام  به مسابقات بحرین، قرار شده سهمی 
که در ذیل اعتبارات وزارت ورزش به فدراسیون 
فوتبال اختصاص دارد، به نوعی زودتر از موعد 
فراهم  آن  امکان تخصیص  پیش بینی شده، 
شود. به گفته او، این اتفاق برای آماده سازی 
به  موفق  که  فدراسیون هایی  سایر  اعزام  و 
کسب سهمیه در المپیک شده اند نیز در ذیل 
اعتبارات وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و 

پارالمپیک خواهد افتاد.

 فعال پول فراتر از اعتبار مصوب برای 
تیم ملی در کار نیست

است  قرار  آیا  که  این  مورد  در  جعفری نژاد 
تمامی هزینه ها پرداخت شده و تعهدی بیش 
از این اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه 
کند،  پیدا  اختصاص  فوتبال  فدراسیون  به 
تاکید کرد که فعال چنین موردی مطرح نیست 
اعتبارات  چارچوب  در  هزینه ها  پرداخت  و 
بود. بودجه سال ۱۴۰۰ خواهد  قانون  مصوب 

ادعای  فدراسیون  درخواستی  هزینه 
آن است و بررسی می شود

درخواستی  هزینه  میزان  با  رابطه  در  او 

فدراسیون فوتبال نیز با بیان این که درخواست 
هزینه ها  دریافت  جهت  فوتبال  فدراسیون 
برنامه و بودجه ارسال شده ولی  به سازمان 
هنوز نهایی نیست، گفت: این اعالم هزینه ها 
است،  فوتبال  فدراسیون  ادعای  نوعی  به 
را در دستور  بودجه آن  برنامه و  اما سازمان 
باید  و  داده  قرار  بررسی های کارشناسی  کار 
اعالمی  هزینه های  سازمان  این  کارشناسان 
آماده سازی،  اردوی کیش،  بابت  را  اسناد  و 
هزینه های جانبی و همچنین اعزام به بحرین  
بررسی کرده و آنگاه مبلغ نهایی مشخص شود 
که  بعد از شفاف شدن تمامی اطالعات، در 

می شود. رسانی  اطالع  آن  مورد 

سهم فدراسیون بخشی 
از اعتبار 350 میلیاردی است 
که هنوز مشخص نشده است

ورزش  و  گردشگری  فرهنگ،  امور  رئیس   
مورد  در  همچنین  بودجه  و  برنامه  سازمان 
اینکه اعتبار پیش بینی شده برای فدراسیون 
چه  ورزش  وزارت  زیرمجموعه  در  فوتبال 
برنامه  سازمان  داد:  توضیح  است؟  میزانی 
و بودجه هر ساله رقمی را به صورت متمرکز 
ورزش  وزارت  پنجم  فصل  اعتبارات  ذیل  در 
غیردولتی  موسسات  به  کمک  عنوان  با 
برای  می کند که  پیش بینی  ها(  )فدراسیون 
ذیل  تومان  میلیارد  نیز  حدود ۳۵۰  امسال 

ردیف اصلی وزارت ورزش و جوانان برای این 
رقم  البته  است که  پیش بینی شده  موضوع 
دقیق آن پس از مبادله موافقتنامه با وزارت 

می شود. مشخص  جوانان  و  ورزش 

 وزارت ورزش هنوز اعتبار فدراسیون ها 
را اعالم نکرده است

پیش بینی  گلوبال  رقم  اینکه  بیان  با  او 
براساس تشخیص  بودجه  و  برنامه  سازمان 
از  شاخص هایی  به  توجه  با  ورزش  وزارت 
مسابقات  فدراسیون ها،  رتبه بندی  جمله 
پیش رو در سال و یا المپیک بین آنها توزیع 
می شود و آنگاه مشخص می شود که اعتبار 
در  افزود:  بود.  خواهد  چقدر  فدراسیون  هر 
با  موافقت نامه ای  طی  ورزش  وزارت  ادامه 
یک  هر  اعتبار  رقم  بودجه  و  برنامه  سازمان 
اعالم می کند،  و  را مشخص  از فدراسیون ها 

اما هنوز وزارت ورزش و جوانان در این رابطه 
بودجه  برنامه و  به سازمان  اقدامی نکرده و 
و  فوتبال  فدراسیون  سهم  که  نکرده  اعالم 
سایر فدراسیون ها از اعتبار سال جاری چقدر 

است.
جعفرنژاد یادآور شد که تا زمان اعالم وزارت 
ورزش و جوانان به سازمان برنامه و بودجه، بر 
مبنای اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده 

سال قبل فدراسیون ها عمل می شود.

۶5 میلیارد  اضافه شد، ولی به 
فدراسیون فوتبال نمی رسد

 این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه 
بودجه سال  در  را هم گفت که مجلس  این 
۱۴۰۰ رقم ۶۵ میلیارد تومان را برای برخی از 
فدراسیون ها اضافه کرده است ولی فدراسیون 

فوتبال مشمول دریافت این بودجه نیست.

 سازمان برنامه و بودجه :

تعهدی برای پرداخت تمام هزینه تیم ملی نیست

بودجه

وزارت   ،۱۴۰۰ سال  ماه  اردیبهشت   8
دوم  موج  به  نسبت  جهاد کشاورزی 
اوایل  و  اردیبهشت  اواخر  در  ملخ ها  حمله 

داد. هشدار  خردادماه 

صحرایی  ملخ های  جاری  سال  ابتدای  در 
کشور  استان   ۵ به  عربستان  شمال  از 
و  فارس  هرمزگان،  ایالم،  خوزستان،  یعنی 
باد  وزش  حمله کردند  کهگیلویه و بویراحمد 
شدید از سمت عربستان، امسال بر شدت 
حمله ملخ ها افزود. اکنون تخم گذاری این 
از عربستان  ملخ ها  و حمله مجدد ملخ ها 
می تواند موجب موج دوم حمله ملخ ها در 
داده  هشدار  فائو  باشد.  رو  پیش  روزهای 
در  ملخ  باندپوره  تراکم  امسال  که  است 
بسیار  عربستان  شمالی  و  داخلی  مناطق 
عربستان  در  ملخ  افزایش  و  باالست 

است. بی سابقه 

عراق  در  هوا  رفتن  باال  عربستان  بر  عالوه 
هم سبب شده که ملخ ها از عرا هم به ایران 
اعالم  بصره  کشاورزی  اداره  کنند.  حمله 
کرده است که گرمای هوا باعث شده است 
که بخشی از ملخ های مهاجم از این استان 
کنند.همچنین  حرکت  ایران  سمت  به 
نباتات   حفظ  سازمان  آفات  کنترل  معاون 
ورود دسته جات  کرده  است که  اظهار  هم 
پروازی ملخ صحرایی در سال ۱۴۰۰ که در 
اوایل اردیبهشت در مناطق غربی خوزستان 
رخ داد به دلیل وزش باد شدید جنوبی از 
سمت کویت صورت گرفت و ملخ های بالدار 
شرق کویت  و  جنوب  از  رنگ(   )زرد  بالغ 

شوشتر  و  آبادان  خرمشهر،  از  مناطقی  به 
شدند.« وارد 

 احتمال عبور ملخ ها از  زاگرس
 سازمان حفظ نباتات کشور عالوه بر ۵ استان 
لرستان  و  اصفهان  استان های  به  نام برده، 
مورد هجوم  است  داد که ممکن  هم هشدار 
ملخ های صحرایی قرار بگیرد چرا که اگر وزش 
باد شدید باشد احتمال عبور ملخ ها از زاگرس 

و ورود آنها به اصفهان وجود دارد.

جنوبی  استان های  به  عربستان  ملخ های 
آسیب می زنند استان سیستان و بلوچستان و 
آنجا که ممکن است گرمای  از  هرمزگان هم 
هوا ملخ ها را به هند و پاکستان هدایت کند در 

دارند. قرار  معرض خطر 

 فقر مراتع سبب افزایش حمله ملخ به 
باغ ها و مزارع می شود

مبارزه  در حال  استان های شمالی کشور هم 
با ملخ های بومی هستند. گفته شده به دلیل 
کاهش بارش ها امکان دارد ملخ ها به پایین 
دست بیایند و خسارات بیشتری را به باغات 
و زمین های کشاورزی استان های شمالی وارد 

کنند.

پوشش  فقر  دلیل  به  هم  جنوب کشور  در 
گیاهی در مراتع ملخ ها در کشتزارها متمرکز 
دفتر  مدیرکل  که  طوری  به  بود  خواهند 
ایسنا  به  همگانی  و  عمومی  آفات  با  مبارزه 
صحرایی  ملخ  با  مبارزه  فرق  است:»  گفته 
در سال جاری نسبت به سال های قبل این 
جنوب  در  مراتع  قبل  در سال های  است که 

مراتع  این  امسال  اما  بودند،  سرسبز  کشور 
خشک شده اند یعنی  امسال در جنوب کشور 
و  داریم  شده  کشت  مزارع  و  باغات  فقط 
احتماال ملخ های صحرایی هم به این مناطق 
معاون  گفته  اساس  بر  می آورند.«  هجوم 
تا  نباتات کشور  حفظ  سازمان  آفات  کنترل 
کنون ۱۴۴8۰ هکتار سطح مبارزه با ملخ های 
صحرایی در کشور بوده است. ملخ های بالغ 
روزانه دویست کیلومتر  پرواز و به مزارع و 
باغات خسارت وارد می کنند، ملخ ها در زمان 
باغ  یا  زمین کشاورزی  هکتار  هر  در  حمله 
دو تن غذا می خورند.این در شرایطی است 
به  امسال  کشور  در  شدید  خشکسالی  که 
وارد  زیادی  خسارات  باغداران  و  کشاورزان 

مضاعفی  خسارات  ملخ  حمله  و  می کند 
خواهد بود از همین رو استان ها برای حمایت 
مالی در این زمینه در خواست کمک کرده اند.  
هفته گذشته رئیس سازمان مدیریت بحران 
موضوع  به  بحران  مدیریت  ورود  از  کشور 
خبر  کشور  استان   ۱۰ در  ملخ ها  با  مبارزه 
داد، اسماعیل نجار به ایسنا گفت: »در این 
زمینه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ 
نباتات دارای مسئولیت هستند، اما با توجه 
به درخواستی که از سازمان مدیریت بحران 
کشور شد، جلسه ای در این خصوص تشکیل 
محل  از  شد  مقرر  جلسه  این  در  دادیم. 
میلیارد   8۰۰ بحران کشور  مدیریت  اعتبارات 
ریال برای مبارزه با آفت ملخ در استان های 

کرمان، فارس، بوشهر، خوزستان، هرمزگان، 
کهگیلویه و بویراحمد،  سیستان و بلوچستان، 
رضوی  خراسان  و  جنوبی  خراسان  ایالم، 

بگیرد.« تعلق 

آفات  با  مبارزه  دفتر  مدیرکل  معین،  سعید 
به  انتهای سال ۱۳۹۹  در  همگانی  و  عمومی 
ایرنا گفت:»سازمان حفظ نباتات برای انجام 
عملیات مبارزه با ملخ صحرایی ۱۰۰  میلیارد 
حال  در  درخواست کرده که  نیز  دیگر  تومان 
حاضر ستاد بحران کشور با  ۷۰  میلیارد تومان 

است.« موافقت کرده  آن 

 وضعیت مبارزه با ملخ در استان ها
مسعود لطیفیان معاون کنترل آفات سازمان 
حفظ نباتات به ایسنا گفته است »سطح مبارزه 
در خوزستان   ۱۴۰۰ در سال  ملخ صحرایی  با 
888۶ هکتار با پوره و ملخ بالدار، در بوشهر 
ایالم  در  و  بالدار  ملخ  و  پوره  با  هکتار   ۵۱۰۰
۴۵۰ هکتار با ملخ بالدار بوده است.« در مورد 
خسارات وارد شده به استان ها، تاکنون معاون 
بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان بوشهر گفته است که پوره ها و ملخ های 
وارده  خسارتی  زمین های کشاورزی  به  بالغ 
نکرده اند اما به صورت خیلی جزئی و محدود 
آسیب  استان  این  طبیعی  عرصه های  به 
زده است. رئیس جهاد کشاورزی مریوان هم 
بلند  شاخک  ملخ  است:»آفت  کرده   اظهار 
بومی به یک هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع این 
شهرستان هجوم بردند و تاکنون بیش از 82۰ 
هکتار از مزارع آلوده شهرستان محلول پاشی 
شده است« او ادامه داده است:»۳۰۰ هکتار از 
مزارع آلوده در نوار مرزی است که به دلیل عدم 
امنیت غیرقابل مبارزه بوده اند.«همچنین مدیر 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
در گفت وگو با ایرنا، اظهار کرده است:»تاکنون 
جمله  از  بومی  ملخ های  انواع  چندین کانون 
پیشانی  و  بادمجانی  بلند، شکم  سبزشاخک 
شناسایی  استان  ییالقی  مناطق  در  سفید 
شده است.«مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 
مورد  در  شمالی   خراسان  استان  کشاورزی 
گفته  ایرنا  به  استان  این  در  ملخ ها  هجوم 
از نوع مراکشی  است:» ۱2 کانون ملخ بومی 
در ارتفاعات و عرصه های منابع طبیعی در این 
حدود  جاری  سال  در  شد.  شناسایی  استان 
هشت تا ۱۰ هزار هکتار اراضی در معرض خطر 
استان  شهرستان های  سطح  در  ملخ  هجوم 
شناسایی شد که طبق برنامه زمان بندی مبارزه 
از فروردین تا شهریور ماه از  طریق سمپاشی 
سابقه  به  همچنین  او  شود.«   می  انجام 
داشتن حضور پرندگان در دوران طغیان ملخ ها 
در مزارع اشاره کرده است: »پرندگان به عنوان 
یکی از عوامل بیولوژیکی در مبارزه با آفت ملخ 
مطرح هستند که می توانند به صورت بسیار 

موثر در کنترل این آفت عمل کنند.«

برای  بر خشکسالی،  نگرانی مضاعفی، عالوه  به کشور  ملخ ها  است که هجوم  عربستان سبب شده  در  ملخ  بی سابقه  تراکم  ما|  |پیام 
کشاورزان و باغداران شود. بر اساس پیش بینی ها موج بعدی هجوم ملخ ها در راه است. امسال به دلیل خشکسالی و کمبود بارش و در 

نتیجه از بین رفتن مراتع، پیش بینی می شود که تراکم ملخ ها در کشتزارها افزایش پیدا کند.
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افقی
واحدشمارش   - طریق، خوشی  جاده،   -  ۱ 
هواپیما - گوشت آذری، مترادف آشغال، اسب 
ترك2 - شگرد، صنعت - اسباب سفر - جای 
بازگشت  - الزم بودن۳ - تنبل جالیزی - 
رودی در فرانسه، از باشگاه های فرانسوی - از 
فیلسوفان سیاسی انگلستان ۴ - سرزده - 
بندری در هند۵ - ضد باطل - رود مرزی، 
یلدا   - کشیش   - شرقی  آذربایجان  سد 
درهم۶ - طوفان آن در تاریخ ایران معروف 

شد، شهرخراسان - نوای موسیقی  - پنبه 
دانه، غوزه پنبه - ناخن ستور۷ - خیس، ضد 
خشک - فیلمی از اسپایك لی8 - ستون 
بدن، عضو رونده، از اعضای بدن - هرگز نه 
عرب - رایگان، پسر طهماسب - اندام تنفسی 
جانوران دریایی۹ - اتساع شریان - کهنه و 
پوسیده  - ویتامین انعقاد خون، ویتامین 
جدولی۱۰ - برنج گیالنی  - سفید آذری - 
زنده - از احشام، پرفسور حیوانات - نوعی 
ساز۱۱ - تنگدستی - دوست داشته شده، 
معشوق  - حرف ندا۱2 - صدای درد، کالم 

درد - مزه فلفل - نام قدیم بابلسر۱۳ - جام 
صدو  هزارو   - سینمایی  برش   - معروف 
یازده - فوری، زود و فوری، بی درنگ۱۴ - 
بوی خوب زیر شکم آهو، سقا بر دوش دارد 
تا تشنگان را سیراب کند، ماده سیاه رنگ و 
خوش بویی که در ناف آهوی مشک تولید 
می شود - دندان دور ریختنی، دندان ناپایدار، 
پارچه   - چین  سخن  دهان  برای  صفتی 
پشمی - زیر خاك پنهان كردن۱۵ - بیماری 
صرع - عیدها، جشن ها - نوعی آبگوشت

عمودی
۱ - سیب مازندرانی  - حس وارونه - آخر، 
قعر - صدای گوسفند - پادگان تهران، نام 
منقار   - قدیم2  اصفهان  اصفهان،  قدیمی 
کوتاه - خطی در دایره، نام کشوری در جنوب 
ایران - كالبدها، جسم ها، تن ها۳ - رود 
آرام، خم بزرگ - قلم انگلیسی - صورت، 
مهره شطرنج - نوعی رنگ مو، رنگ موی 
فوری۴ - ساز بادی چوبی - جمع آسمان، 
آسمانها - مرتجع الستیکی، از مرتجعین۵ 
بندگی -  ته -  - نفس خسته - گام بی 
اسبق  بازیكنان  از   - بنگالدش۶  پول  واحد 
رخ  به   - فرانسه  آتین  تیم سنت  نامدار  و 
 - آخر  سوره  قرآنی،  مردم   - كشیدن۷ 
خسیس - مجازات شرعی، اندازه - شلوار 
جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای انفصال8 - 
گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر بی دفاع، شهر 
فراری - شایعه - دوستدار - عنوان مردانه، 
سید۹ - صدای افسوس - رنگ سرخ، با آن 
رنگ ماتادور گاو را عصبانی می کند - مادر 
جنوبی۱۰ - تکبر، غرور - سحاب، مادر باران، 

برعکس، گه  دروغگو۱۱ - گه  بسیار  میغ - 
برعکس، گه برعکس - حرف پیروزی، ضمیر 
غایب، جانشین او - نشستن با تمکين و 
وقار - بیماری سگی۱2 - از غذاهای شمالی 
- توشه، خوراك سفر - صدای ترساندن۱۳ 

- كوه ها - سنگین نیست، شیوه، فوری، 
مقابل سنگین - یسار بدون ته۱۴ - قبیله 
عطیه  انصار، گرگ،  طایفه  جاهلیت،  عرب 
مبنا،  و  پایه  بنیاد،  و  و بخشش - شالوده 
سنگ آسیاب،حرف هیتلری، حرف نازی ها 

- مسرور، خوشحال، مسرور و خوشحال - 
زیرکی، زیرکی و نیرنگ سازی۱۵ - همراه 
لرز، نشانه بیماری، باال رفتن حرارت بدن - 
قاتل - یال اسب - بله بیگانه، سوره سی و 

ششم، از حروف مقطعه قران

جدول شماره 2005

افزایش 32 درصدی مصرف 
برق در خوزستان 

خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  برق  بازار  مدیر 
سال  ماه  فروردین  برق  مصرف  پیک  گفت: 
درصد   ۳2 قبل،  سال  بار  پیک  به  نسبت  جاری 
افزایش داشته و انرژی مصرفی در استان رشد 

است. تجربه کرده  را  درصدی   2۹
فرامرز شادفر در توصیف میزان تولید و مصرف 
ماه  در  کرد:  بیان   ،۱۴۰۰ ماه  فروردین  در  برق 
گیگاوات   ۳۱2 و  هزار   2 خوزستان  در  گذشته 
 ۱۹ میزان،  این  از  که  شده  تولید  برق  ساعت 
درصد   ۷8.۵ آبی،  برق  نیروگاه های  درصد سهم 
و  ترکیبی  سیکل  و  حرارتی  نیروگاه های  سهم 
از  درصد   2.۵ پراکنده  تولید  نیروگاه های  سهم 

است. بوده  تولیدی  انرژی  کل 
نیروگاه های  تولیدی  برق  میزان  از  افزود:  او 
توسط  درصد   ۵۵ ترکیبی،  سیکل  و  حرارتی 
آبادان،  )زرگان،  خصوصی  بخش  نیروگاه های 
توسط  درصد   ۴۵ و  فجر(  و  بهبهان  خرمشهر، 
بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( تولید 

است. شده  داده  تحویل  شبکه  به  و 
خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  برق  بازار  مدیر 
 ۵ به میزان   ۱۴۰۰ ماه  بیان کرد: پیک فروردین 
هزار و ۳۴۵ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار 
سال قبل ۳2درصد افزایش داشته است. انرژی 
2 هزار  مصرفی نیز در همین بازه زمانی برابر با 
دهنده  نشان  که  بوده  ساعت  گیگاوات   ۳2۱ و 
نسبت  انرژی  مصرف  افزایش  درصد   2۹ حدود 

به مدت مشابه در سال قبل است.
بسیار  رشد  به  توجه  با  کرد:  تاکید  شادفر 
ماه  فروردین  در  مصرفی  انرژی  و  بار  باالی 
جابجایی  و  برق  مصرف  مدیریت  جاری،  سال 
مصرف  اوج  ساعات  از  غیر ضروری  مصارف 
ساعت ) ۱۴ تا ۱8 و 2۱ تا 22 در اردیبهشت ماه 
کلیه  توسط  شبانه روز  ساعات  سایر  به   )  ۱۴۰۰
است. ضروری  و  الزم  امری  مصرف کنندگان 

گیالن

معاون بهره برداری و توسعه آب این شرکت با اشاره به 
بررسی میزان تولید و مصرف آب در سطح استان، برای 
جلوگیری از بروز بحران و تنش آبی در گیالن، مدیریت 

مصرف آب را بسیار ضروری دانست.
مازیار غالمپور معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به کاهش نزوالت 
جوی و در نتیجه کاهش ذخایر آبی اظهار داشت: تنها 
راه برون رفت از شرایط سخت فعلی، مدیریت مصرف 
آب و عدم استفاده از آب شرب برای مصارف کشاورزی 
۱۱ شهر  در  آب  میزان مصرف  اینکه  بیان  با  او  است. 
گیالن بیش از میزان تولید آن است افزود: در ۱2 شهر 
استان نیز، میزان مصرف و تولید آب در نقطه سر به 
سر قرار دارد که مردم عزیز استان ضمن توجه به این 
مهم، باید از مصارف غیرضروری آب در روزهای پیش 

رو پرهیز کنند. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
آبفای گیالن در ادامه گفت: تعداد ۳۱۶روستا در استان 
نیز در شرایط تنش آبی قرار دارند و ۷۰ درصد آن ها باید 
از طریق تانکر آبرسانی شوند و همچنین ۳۱۱ روستای 
با  باید  دارند که  قرار  در مرز تنش  نیز  باالی 2۰خانوار 
اقدامات اصالحی و تقویت منابع آبی از شرایط فعلی 

خارج شوند.
عامل  مهم ترین  را  آب  غیرمجاز  برداشت های  غالمپور 
روند  این  تداوم  تصریح کرد:  و  دانست  آب  هدررفت 
این  بر  و  می شود  فصل گرما  در  آب  بحران  به  منجر 
اساس از هم استانی های عزیز انتظار است در صورت 
پاسخگویی  مرکز   ۱22 شماره  با  موارد  این  مشاهده 
تضییع  از  تا  بگیرند  تماس  آبفا  شرکت  شبانه روزی 

شود. جلوگیری  نیز  محترم  مشترکان  حقوق 

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای گیالن:

میزان مصرف آب در 11 شهر گیالن 
بیش از تولید است

شهردار رشت در جلسه ستادی تاکید کرد: تا زمانی 
که مسئولیت داریم باید با جان و دل کار کنیم و 
فرصتی برای توجه به حاشیه ها نداریم. شهردار رشت 
در این جلسه با اشاره به اینکه شهر رشت تشنه 
کار و خدمت رسانی است اظهار داشت: تا زمانی که 
مسئولیت داریم باید با جان و دل کار کنیم و فرصتی 
برای توجه به حاشیه ها نداریم. او به نقش و اهمیت 
سرمایه انسانی شهرداری رشت اشاره کرد و افزود: 
مهم ترین سرمایه در هر مجموعه ای منابع انسانی آن 
است و باید برای استفاده از حداکثر بهره وری نیروی 
انسانی متخصص ، ساز و کار مناسبی تعریف کنیم.

شهردار رشت با اشاره به اینکه معاونت برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی باید برای ایجاد انگیزه در 
کارکنان تالش کند بیان داشت: معاونت برنامه ریزی 
آورده و  به وجود  را در سازمان  آرامش  سعی کند 
برنامه جامعی برای حوزه رفاهی کارکنان ارائه دهد.

احمدی با بیان اینکه باید موانع خدمت رسانی به 
مردم کاهش یابد اذعان داشت: مبنای رفتار ما قانون 

بوده و قطعا در راستای مسیر قانونی حرکت می کنیم 
.شهردار رشت با اشاره به اینکه باید توزیع عادالنه 
خدمات در محالت رشت صورت گیرد عنوان داشت: 
خواسته شهروندان خدمات یکسان است و نباید در 
ارائه خدمات به شهروندان و محالت تبعیض قائل 
شویم.احمدی همچنین به حضور میدانی و عملیاتی 
مدیران،نظارت بیشتر، برقراری نظام مالی شفاف و 

آموزش مستمر نیروی انسانی تاکید کرد.
او با اشاره به اینکه اعضای فعلی شورا نمایندگان 
مردم محسوب می شوند، گفت: موظفیم براساس 

قانون به نمایندگان مردم احترام بگذاریم. 
او با اشاره به برگزاری انتخابات ششمین دوره شورای 
اسالمی رشت اذعان داشت: باید سعی کنیم مردم 
را برای حضور پرشور در انتخابات تشویق کنیم ولی 
نباید از امکانات شهرداری برای کاندیداهای انتخابات 
هزینه شود و این جفا در حق مردم است. شهردار 
رشت به ضرورت ناحیه محوری تاکید کرد و یادآور 
مدیران  برخی  پیشانی شهر هستند،  نواحی  شد: 

مناطق نواحی را فراموش کرده اند ، نواحی شهرداری 
نباید تبعیدگاه و محلی برای حاشیه تلقی شده بلکه 
مدیران باید منظم ترین و متخصص ترین نیروها را 

در نواحی به کار گیرند.
احمدی با اشاره به اینکه برای ادامه مسیر باید نقشه 
راه تدوین شود ابراز داشت: مناطق و سازمان های 
شهرداری برنامه کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت 
خود را ارائه کنند. شهردار رشت با اشاره به ضرورت 
کرد:  اظهار  شهرداری   ۱۳۷ سامانه  ساماندهی 
بسیاری از شهروندان مشکالت خود را با شهرداری 
از طریق این سامانه مطرح می کنند بنابراین باید 
ساز و کار مناسب برای دریافت خروجی مشخص 
طراحی شود ضمن اینکه می توانیم در این زمینه از 
شهرهای موفق الگوبرداری کنیم.احمدی با اشاره به 
اینکه پروژه های عمرانی شهرداری در راستای رفاه 
شهروندان اجرا می شود گفت: به هیچ عنوان درآمد 
ناشی از فروش و مزایده امالک صرف هزینه های 

جاری نمی شود. 

شهردار رشت:
نباید از امکانات شهرداری برای کاندیدهای انتخابات هزینه شود

استفاده  و  برق  انرژی  از  بهینه  استفاده  مدیریت  اولویت شرکت،  مهم ترین 
است. امسال  بار  پیک  از  موفق  عبور  تمامی ظرفیت ها جهت  از  حداکثری 

بهمن داراب زاده، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن در اولین جلسه کمیته 
شرایط  به  توجه  با  تبلیغی گفت:  فرهنگی-  اقدامات  برق،  مصرف  مدیریت 
پیش رو و گرمای شدید هوا در ماه های مرداد و شهریور و کاهش تولید نسبت 
تولید و مصرف برق در سال جاری، مهم ترین  به سال گذشته و تراز منفی 
اولویت شرکت باید مدیریت استفاده بهینه از انرژی برق و استفاده حداکثری 

از تمامی ظرفیت ها جهت عبور موفق از پیک بار سال جاری باشد.
او با بیان اینکه شرایط در تابستان پیش رو نه تنها سخت نبوده بلکه بسیار 
و  مصرف  مدیریت  فرهنگ  اشاعه  فعالیت های  تداوم  افزود:  است  سخت 
بار،  برنامه های پاسخگویی  برنامه ریزی های مناسب در راستای اجرای  لزوم 
هماهنگی های الزم با شرکت توزیع نیروی برق گیالن و اخذ همکاری مطلوب 
و  رمزارز  غیرمجاز  مراکز  به  مضاعف  توجه   ،۱۴۰۰ تابستان  برای  مشترکان  از 
همکاری دفاتر حراست با نیروی انتظامی و قوه قضائیه در این خصوص را از 

مواردی عنوان کردند که باید به طور جد مد نظر تمامی کارکنان قرار گیرد.

ایالم مبارکی خبرنگار »پیام ما«: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به 
اینکه سال ۱۴۰۰ پایان گازرسانی به مناطق شهری و روستایی دهلران خواهد 
اتمام  به  پایان فعالیت دولت، عملیات گازرسانی به شهر پهله  تا  بود،  گفت: 

می رسد و ۱۹ روستای دیگر شهرستان نیز گازدار می شوند.
"عباس شمس اللهی" اظهار کرد:  گازرسانی به شهرستان دهلران از تیرماه سال 
۱۳۹۰ آغاز شده است و در راستای تحقق نام گذاری سال جاری تالش می شود 
عملیات گازرسانی به مناطق شهری و روستایی دهلران تا پایان سال به اتمام 
برسد. او با بیان اینکه در این شهرستان، ۱2۰ کیلومتر خط انتقال و ۶۹۱ کیلومتر 
خطوط تغذیه و شبکه اجرا و نیز تعداد 2۳ ایستگاه TBS و CGs احداث 
شده است،  از نصب ۱۰۴۶۱ انشعاب علمک در مناطق شهری و روستایی این 
شهرستان خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون ۴ شهر دهلران، موسیان، دشت 
عباس و میمه گازدار هستند و تا پایان خردادماه سال جاری نیز شهر پهله 

گازدار می شود.
شمس اللهی خاطرنشان کرد: شهرستان دهلران دارای ۴8 روستای گازدار بوده 

سایر روستاهای فاقد گاز شهرستان تا پایان سال جاری گازدار می شوند.

مدیرعامل آب منطقه ای گیالن به اتفاق مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های 
آبیاری و زهکشی استان در خصوص نظارت بر توزیع عادالنه آب، از شبکه های آبیاری 
دشت فومنات بازدید کرده. وحید خرمی در حاشیه این بازدید اظهار داشت؛ اولین نوبت 
آب گذاری کانال های آبیاری از روز پنجم اردیبهشت ماه در کانال های فومنات و راست 
سنگر )مناطق شرقی استان( و از نهم اردیبهشت ماه در کانال چپ سنگر )مناطق 
مرکزی استان( آغاز شده است. او افزود: در این مدت انتظار می رود که کشاورزان عزیز 
و زحمتکش نشا  برنج را بر اساس تقویم زراعی به انجام برسانند. مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای گیالن با اشاره به کاهش شدید ورودی آب به سد سفیدرود و همچنین 
رودخانه های استان به دلیل کاهش نزوالت جوی تصریح کرد: در سال آبی جاری برای 
الیروبی ۵۰۰ کیلومتر از انهار و زهکش های نیازمند به الیروبی در استان برنامه ریزی 
صورت گرفت که تاکنون ۴8۰ کیلومتر از آنها الیروبی شده است.خرمی با تاکید بر 
استفاده از همه ظرفیت های منابع آبی برای تامین آب زراعی گفت: در محدوده فومنات 
که امروز بازدید شد، اراضی که در نوبت وصل آب قرار دارند به خوبی در حال آبگیری 
هستند و آب مناسبی در مسیر آنها جریان دارد و اظهار امیدواری کرد؛ انشالله تا پایان 

این مرحله از آب گذاری، کلیه شالیزارها محدوده آبدار می شوند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
شرایط در تابستان پیش رو بسیار سخت است

مدیرعامل شرکت گاز اعالم کرد : 
1400، سال پایان گازرسانی به دهلران

بازدید از  شبکه های
 آبیاری و زهکشی فومنات

| گیالن | | ایالم | | گیالن |

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

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

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

۱. آقای مرتضی قلیزاده فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۵۴ صادره از زرند در ششدانگ مغازه آهنگری به مساحت ۱۹۴.۱ مترمربع 
مفروز و مجزی از پالک ۶  فرعی از  2۴۳۱ اصلی واقع در زرند خیابان زنبق خریداری از مالک رسمی اقای حسین قلیزاده.

2. آقای مهدی قلیزاده فرزند حسین بشماره شناسنامه ۳۰8۰2۱۵۱2۵  صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 2۱۹.۱۰ 
مترمربع مفروز و مجزی از پالک ۶ فرعی از 2۴۳۱ اصلی واقع در زرند خیابان ۱۷ شهریور شرقی خریداری از مالک رسمی آقای 

حسین قلیزاده. 
۳. آقای مهدی قلیزاده فرزند حسین بشماره شناسنامه ۳۰8۰2۱۵۱2۵ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 2۶۵.۴ مترمربع 
مفروز و مجزی از پالک۶ فرعی از 2۴۳۱ اصلی واقع در زرند خیابان زنبق خریداری از مالک رسمی آقای حسین قلیزاده. م الف ۳۴

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/۱۹- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۳/2
حسین توحیدی نیا  -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

۱. خانم مریم عربپور داهوئی فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه ۵8 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 2۷۰.۷۳ مترمربع از پالک 2۳۶۱ اصلی 
واقع در زرند خیابان خلیلی کوچه ۳ خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین جعفری زرندی . 

خانم مهال دادخواه فر فرزند علی ۳۰8۰۰۵۳۷۱۰ صادره از زرند در ششدانگ محوطه حیاط )جهت الحاق به پالک ۱ فرعی از ۶۱۳۹ اصلی( به مساحت ۱۱ 
مترمربع از پالک ۶۱۳۹ اصلی واقع در زرند خیابان فلسطین کوچه ۱ خریداری از مالک رسمی آقای علی شفیعی زرندی.

خانم فاطمه زمانی باب گوهری فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه  ۱ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 2۷۵ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع 
در بلوار ایت هللا هاشمی کوچه ۳ خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی حکمت.

آقای احمد صیفوری طغرالجردی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۱ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 2۱۰ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع 
در زرند بیست متری محرم کوچه شهید ضیاءالدینی خریداری از مالک رسمی خانم هایده مهرابی زاده هنرمند.

خانم زینب متصدی زرندی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2۰۷۱ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۱۹۰.8۰ از پالک ۷۵۶2 اصلی واقع در زرند 
خیابان امیرکبیر خریداری از مالک رسمی آقای احمد عمرانی.

آقای رحیم پورمیرزائی زرندی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۹۰۱ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 2۷۵ پالک ۷۵۶۵ اصلی واقع در زرند بلوار 
دفاع مقدس کوچه 8 خریداری از مالک رسمی آقای سیدجالل عمرانی. م الف 2۴-تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/۱۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۳/2
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر آرای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰۰2۴ و ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰2۷۳ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
دباغی زرندی فرزند علی به شماره شناسنامه ۴2۱ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۴۳۳.۳۵ مترمربع از پالک ۶2۶۴ 
اصلی واقع در زرند خیابان فردوس کوچه ۵ خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 2۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/۱۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/2
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر آرای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰۱۴۳هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حجت دباغی زرندی فرزند محمدمهدی به شماره شناسنامه 2 صادره از زرند در یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به 
مساحت ۶۱.82 مترمربع از پالک ۶۳۱۷ اصلی واقع در زرند خیابان فردوس بین کوچه ۱۳ و ۱۵ خریداری از مالک رسمی 
آقای اسداله تجدد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/۱۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/2
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

سند رسمی 
هیات   ۱۳۹۹/۱۰/۱۳  -۱۳۹۹۶۰۳۱8۰۱۱۰۱2۶۷۳ شماره   رای   برابر 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی  فرنگیس مرتضائی 
دارسرا  فرزند محمد به شماره  شناسنامه ۶ صادره  از رضوانشهر  در ششدانگ  یکباب 
مغازه  احداثی بمساحت ۳8/۳2 متر مربع  پالک  ۱۱۹۶ فرعی  از ۶۷  اصلی  مفروز  
و مجزی  شده  از پالک  ۱2۴ فرعی از ۶۷ اصلی  واقع  در قریه  اباتر  بخش 22 گیالن  
خریداری  از مالکیت  قهرمان  چایکار  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از 
تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس 
از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  
 و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.

۹۱۰/۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/2/۵
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/2/۱۹

رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر آرای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰۰8۹هیات 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 
به  باب خانه  زرند در یک  از  به شماره شناسنامه ۳۷۳ صادره  آبادی فرزند رضا  آقای علی عرب نصرت  متقاضی 
مساحت 22۰.۷۵ مترمربع از پالک ۷۵۶۵ اصلی واقع در زرند خیابان شهید صدوقی کوچه ۶ خریداری از مالک رسمی 
آقای حسین رحمانی پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 2۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/۱۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/2
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

۱. آقای محمد نکوئی ده چناری فرزند حسین بشماره شناسنامه ۳8۳صادره از زرند در چهار دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت ۳۴۴.۴۵ مترمربع 
از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع در زرند خیابان 2۰ متری محرم خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان .

2. خانم رحیمه ایزدی همت آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۳۰8۰۰228۹۰ صادره از  زرند در دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت ۳۴۴.۴۵ 
مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع در زرند خیابان 2۰ متری محرم خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان. م الف ۳۳

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/۱۹- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۳/2
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالكیت
ســند مالكیــت بــا پــاك ثبتــی بــه شــماره 972 فرعــی از 3184 اصلــی مفــروز 
و مجــزا شــده از فرعــی از اصلــی مذكــور قطعــه واقــع در بخــش 04 ناحیــه 01 
حــوزه ثبــت ملــك منطقــه یــك قزویــن اســتان قزویــن بــه مســاحت 124.5 
متــر مربــع بــه نــام علــی نــوروززاده فرزنــد علــی اصغــر شــماره شناســنامه 39 
تاریــخ تولــد 1347 دارای شــماره ملــی 4322056237 بــا جــز ســهم 6 از كل 
ــا قیــد اینكــه منافــع  ســهم 6بعنــوان مالــك شــش دانــگ عرصــه و اعیــان ب
ــه  ــق ب ــوروز زاده ( متعل ــر ن ــی اصغ ــنده )عل ــات فروش ــادام الحی ــد م و عوای
فروشــنده بــوده و هــم چنیــن بــرای مــدت 50 ســال نســبت بــه مــورد صلــح 
ــرای خــود قــرار داد. عرصــه و اعیــان ، موضــوع ســند  ، شــرط خیــار فســخ ب
ــه در صفحــه  ــی 200946 ســری ب ســال 91 ك ــی بشــماره چاپ ــت اصل مالكی
ــت .  ــده اس ــت گردی ــماره 113811 ثب ــل  ش ــد 466 ذی ــاك جل ــر ام 196 دفت
ــناد  ــه اس ــر خان ــورخ 1392/11/26 دفت ــماره 4511 م ــی ش ــند رهن ــق س و طب
ــك صــادرات  ــع بان ــن كــه بنف ــن اســتان قزوی رســمی شــماره 111 شــهر قزوی
قزویــن بــه مبلــغ 704/404/739 ریــال بــه مــدت 3 مــاه ثبــت شــده اســت 
.ســپس مالــك بــا  ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود مدعــی فقــدان ســند 
ــی  ــده و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت المثن ــگاری گردی ــت ســهل ان ــه عل ب
خــود را نمــوده كــه مراتــب بــه اســتناد مــاده 120 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون 
ــه  ــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت ب ــا هــر كــس ب ــردد ت ــت اعــام مــی گ ثب
ملــك مذكــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده  و یــا مدعــی 
وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز 
ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالكیــت و 
ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن 
اداره نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكیــت ارائــه نشــود اداره 
ثبــت المثنــی ســند مالكیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 
خواهــد كــرد ایــن آگهــی در یــك نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد .
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 مفقودی
سند سواری دنا مدل 1394 سفید 
موتور   شماره  با  رنگ  روغنی   -
شاسی  شماره  با   147H0135243
 NAAW01HEX FE025928
575ق  ۶5ایران  پالک  شماره  با 
مفقود  بازگیر  محمد  به  78متعلق 
می  ساقط  اعتبار  درجه  واز  گردیده 

باشد.
قلعه گنج



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2۰۰۵   | یکشنبه  ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰  |4 بوم و َبر

فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد بیماری های خاص: 

به دنبال پایان واکسیناسیون بیماران خاص 
تا پایان اردیبهشت ماه هستیم 

با طرح جدید که بدون هیچ منطق علمی و اجتماعی در مجلس مطرح شد، نگرانیم که غربالگری تاالسمی 
با مشکل جدی مواجه شود

ما در کشور حدود 2۰ هزار بیمار 
تاالسمی داریم، ۷۰۰۰ بیمار 

هموفیلی داریم، ۴۵ هزار بیمار 
دیالیزی داریم، نزدیک به ۵۰ 

هزار بیمار پیوندی اعم از پیوند 
کلیه، قلب و... داریم، ۷۰ هزار 

بیمار مبتال به ام اس داریم. 
از تعداد بیماران سرطانی 

آمار دقیقی نداریم، اما گفته 
می شود ساالنه ۱۰۰ تا ۱2۰ هزار 
نفر مبتال به سرطان می شوند 

فعال به بیمارانی که تحت 
شیمی درمانی یا رادیوتراپی 

هستند، واکسن تزریق 
می کنند، اما ما پیگیری و 
اعالم کردیم که تعدادی از 

بیماران دوره شیمی درمانی یا 
رادیوتراپی شان تمام شده اما 
در معرض خطر هستند و باید 
سریع تر تحت واکسیناسیون 

قرار بگیرند

| رئیس بنیاد 
بیماری های خاص |

  | فاطمه هاشمی |

|  
س

فار
  |

بیماری های  بنیاد  رئیس  هاشمی،  فاطمه 
درباره  نشست  این  ابتدای  در  خاص 
با  که  خاص  بیماران  واکسیناسیون 
واکسیناسیون  شده، گفت:  آغاز  بی نظمی 
در کشور دیر شروع شد و باید زودتر آغاز 
کمتر  کشور  افراد  مرگ و میر  تا  می شد 
می شد و اتفاقاتی که اکنون دیدیم، پیش 
واکسیناسیون  باز هم شروع  اما  نمی آمد، 
اوایلی  همان  از  ما  بود.  خوبی  اقدام 
با  شد،  آغاز  واکسیناسیون  بحث  که 
خاص  بیماران  اداره کل  با  که  هماهنگی 
این  همیشه  داشتیم،  بهداشت  وزارت 
جزو  خاص  بیماران  بود که  مطرح  بحث 
باید در مسیر  گروه های پرخطر هستند و 
خوشبختانه  گیرند که  قرار  واکسیناسیون 
از فروردین ماه این اقدام آغاز شده است.

به گزارش ایسنا، او افزود: البته مشکالتی 
به  دارد.  وجود   .... و  بی نظمی  از  ناشی 
در  داریم  مرکزی  تهران  در  مثال  عنوان 
نامه  ماه  فروردین  از  و  خاوران  منطقه 
واکسیناسیون  برای  مرکز  این  که  زدیم 
اما هنوز برای واکسیناسیون  آمادگی دارد 
البته  نکرده اند.  اقدام  مرکز  این  در 
مرتب  طور  به  هم  شهرستان ها  از  ما 

استان ها  برخی  در  می گیریم.  گزارش 
صورت  به  خاص  بیماران  واکسیناسیون 
کامل انجام شده و برخی هم هنوز ناقص 
تا  که  هستیم  این  دنبال  به  هستند. 
ماه  خرداد  اوایل  یا  ماه  اردیبهشت  پایان 
شود. تمام  خاص  بیماران  واکسیناسیون 

باید سریع تر  بیماران سرطانی 
بزنند  واکسن 

بیماران  زمینه  در  کرد:  تاکید  هاشمی 
واکسیناسیون  برای  مشکلی  هم  سرطانی 
شیمی  تحت  بیمارانی که  به  فعال  داریم. 
واکسن  هستند،  رادیوتراپی  یا  درمانی 
اعالم  و  پیگیری  ما  اما  می کنند،  تزریق 
کردیم که تعدادی از بیماران دوره شیمی 
اما  شده  تمام  رادیوتراپی شان  یا  درمانی 
سریع تر  باید  و  هستند  خطر  معرض  در 

بگیرند. قرار  واکسیناسیون  تحت 

از طرح جدید مجلس نگرانیم 
خاص  بیماری های  بنیاد  رئیس 
بیماران  وضعیت  درباره  ادامه  در 
داد،  توضیحاتی  هم  کشور  در  تاالسمی 
هم  مجلس  تازه  طرح  به  اشاره ای  او 
غربالگری  برای  تازه  نگرانی  را  آن  و  کرد 

هاشمی گفت:  دانست.  تاالسمی  بیماران 
زمینه  در  و  درمان  برای  تاالسمی  بیماران 
خوبی  همکاری  غربالگری  و  پیشگیری 
در  داشتند.  خاص  بیماری های  بنیاد  با 
هاشمی  آیت هللا  زمانی که  قبل  سال   2۵
طرح  بودند،  رئیس جمهور  رفسنجانی 
به تصویب  بیماری تاالسمی  از  پیشگیری 
باید آزمایش  رسید و اجباری شد و همه 
عنوان  به  را  تاالسمی  از  پیشگیری 
با  متاسفانه  اما  دهند،  انجام  غربالگری 
هیچ  بدون  سال گذشته  که  جدید  طرح 
منطق علمی و اجتماعی در مجلس مطرح 
با  تاالسمی  غربالگری  نگرانیم که  ما  شد، 

شود. مواجه  جدی  مشکل 
سال  در  بهداشت  وزارت  داد:  ادامه  او 
مورد   ۱۰۰۰ اعالم می کرد که ساالنه   ۱۳۷۵
دنیا  به  کشور  در  تاالسمی  بیماران  جدید 
 2۰۰ حدود  به  رقم  این  اکنون  می آید که 
از  هم  تسنن  اهل  خوشبختانه  و  رسیده 
همکاری  زمینه  این  در  قبل  سال  چند 
الزم را داشتند و آقای مولوی عبدالحمید 
سخنرانی مبسوطی را در نماز جمعه کردند 
و تشویق کردند که این پیشگیری در اهل 
اگر  می کنم  فکر  کند.  پیدا  شکل  تسنن 

روزی  کنند،  توجه  موضوع  این  به  همه 
می رسد که تولد بیماران تاالسمی در کشور 

برسد. صفر  به 
بیماری  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی 
تاالسمی اغلب خودش را در نواحی اطراف 
استان های  گفت:  می دهد،  نشان  دریا 
هستند  استان هایی  عمدتا  خیز  تاالسمی 
مانند  دارند  قرار  دریا  ناحیه  در  بیشتر  که 
استان مازندران و هرمزگان، در عین حال 
و  نبود  استان ها  برخی  در  درمان  گاهی 
بیماران برای درمان به استان های مرکزی 
تعداد  که  فارس  استان  مانند  می آمدند 
خوشبختانه  البته  داریم.  زیادی  بیماران 
در این زمینه کاهش تولد بیماران را شاهد 
پیش  خوبی  به  هم  درمان شان  و  بودیم 
می رود و االن بیماران تاالسمی ما ازدواج 
باال  سن شان  می کنند،  تحصیل  می کنند، 
ایران  ماست.  افتخارات  از  این  و  رفته 
در  الگو  یک  اسالمی  کشورهای  برای 
زمانی که  شد.  تاالسمی  غربالگری  زمینه 
را  غربالگری  این  جهانی  اجالس های  در 
کشورهای  از  بسیاری  می دادیم،  توضیح 
این  در  ایران  می کردند که  اعالم  اسالمی 

است. الگو  یک  ما  برای  زمینه 

گفت:  خاص  بیماری های  بنیاد  رئیس 
غربالگری  زمینه  در  جدید  طرح  وقتی 
غربالگری  حوزه  در  رفت،  مجلس  به 
در  نبود.  درست  که  شد  مطرح  مباحثی 
همانطور  تاالسمی  از  پیشگیری  زمینه 
زیاد  سال  در  متولدین  تعداد  گفتم  که 
به  را  طرحی  بنیاد  لحاظ  همین  به  و  بود 
داد که  توضیح  و  داد  ارائه  دولت  هیات 
که  کس  هر  و  باشد  اجباری  غربالگری 
کنند.  غربالگری  کند،  ازدواج  می خواهد 
بنابراین اجبار کردند که قبل از ازدواج این 

شود.  انجام  غربالگری 

در هیچ  زمانی اجباری 
برای سقط جنین نبود 

او ادامه داد: برخی افراد هم قبل از ازدواج 
قرار  مشاوره  تحت  غربالگری  از  بعد  و 
دهند  آزمایش  می توانستند  و  می گرفتند 
که اگر جنین شان به تاالسمی ماژور مبتال 
است، اگر عالقه مند بودند، سقط می کردند 
در  نبود.  سقط  برای  اجباری  هم  باز  و 
مبتال  جنین  برای  شرعی  مانع  مجموع 
سقط  در  اجبار  بنابراین  نداشت.  وجود 
جنین نبود، بلکه اجبار در انجام آزمایشی 
بود که زوجین نسبت به بیماری خودشان 

شوند. آگاه 

مشکالت مربوط به داروی بیماران 
خاص همیشه وجود داشت

در ادامه پرسش هایی درباره کمبود داروی 
که  داروهایی  شد،  مطرح  خاص  بیماران 
پیدا  هم  باالتری  قیمت  می رسد  نظر  به 
زمینه  در  تاکید کرد:  است، هاشمی  کرده 
نشیب هایی  و  فراز  کشور  در  دارو  تامین 
این  داروهای  تمام  گذشته  در  داریم. 
که  می شد  وارد  کشور  از  خارج  از  افراد 
داخلی  داروهای  کشور  در  خوشبختانه 
به  موارد  برخی  در  هم  هنوز  و  شد  تولید 
ویژه در زمینه بیماران سرطانی باید برخی 
داروها را از خارج وارد کنیم. برخی داروها 
که کمپانی های معتبری در دنیا هستند و 
دیگر  کشورهای  از  می روند  گران هستند، 
باشد. قیمت تر  ارزان  داروها  می خرند که 

به  را  موضوعات  این  مرتبا  بیماران   
ما  البته  داد:  ادامه  او  می گویند.   ما 
هم  علمی  نظر  از  و  نیستیم  تصمیم گیر 
باید وزارت بهداشت نظر دهد ما مشکالت 
می خواهیم  مسئوالن  از  و  می گوییم  را 
مشکالت  البته  حل کنند.  را  مشکالت  که 
همیشه  خاص  بیماران  داروی  به  مربوط 
و  شده  کمتر  بسیار  اما  داشته  وجود 
خاص  بیماران  برسد که  روزی  امیدواریم 
داروهایشان  بابت  مشکلی  کشور  در 
درباره  ادامه  در  هاشمی  باشند.  نداشته 
داد  توضیحاتی  نیز  خاص  بیماران  تعداد 
اما تاکید کرد که این تعداد اولویتی بر هم 
ندارند و همه بیماران خاص بایستی علیه 
حدود  کشور  در  ما  شوند:  واکسینه  کرونا 
بیمار   ۷۰۰۰ بیمار تاالسمی داریم،  2۰ هزار 
دیالیزی  بیمار  هزار   ۴۵ داریم،  هموفیلی 
پیوندی  بیمار  هزار   ۵۰ به  نزدیک  داریم، 
 ۷۰ داریم،  و...  قلب  کلیه،  پیوند  از  اعم 
هزار بیمار مبتال به ام اس داریم. از تعداد 
اما  نداریم،  دقیقی  آمار  سرطانی  بیماران 
نفر  هزار   ۱2۰ تا   ۱۰۰ ساالنه  گفته می شود 

می شوند.  سرطان  به  مبتال 
پرخطر  افراد  جزو  هم  دیابتی  بیماران 
شوند  واکسینه  علیه  باید  حتما  و  هستند 
خاص  بیماران  واکسیناسیون  البته  که 
همه  اما  است  شده  آغاز  ماه  فروردین  از 

بزنند.  واکسن  باید  خاص  بیماران 

|پیام ما|واکسیناسیون بیماران خاص علیه کرونا همچنان شفاف نیست. بیماران دیابتی، سرطانی و حتی مبتالیان به نارسایی های 
کلیوی در هفته های اخیر بارها اعالم کردند که تعدادی شان واکسن دریافت کردند و تعدادی دیگر هنوز نمی دانند باید در کدام سامانه 
ثبت نام  کنند. با این وجود رئیس بنیاد بیماری های خاص در نشست مجازی که به مناسبت سالگرد تاسیس بنیاد بیماری های خاص 
برگزار شده بود، اعالم کرد که در تالش است تا واکسیناسیون بیماران خاص یعنی بیماران سرطانی، دیالیزی، ام اس و … تا پایان 

اردیبهشت و دست کم اوایل خرداد به پایان برسد. 

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

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

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

آقای معین حسن زاده فرزند مختار بشماره شناسنامه ۳۰8۰۰۷۳۵۴۱ 
صادره از  زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت  ۱۹8 
مترمربع از پالک ۶۴۳۹ اصلی واقع در زرند خیابان آزادگان کوچه شماره 

۴ خریداری از مالک رسمی اقای حبیب هللا اکبرزاده.
شناسنامه  بشماره  خداداد  فرزند  سرتختی  زاده  حسن  امینه  خانم 
از ششدانگ خانه  زرند در سه دانگ مشاع  از  ۳۰8۰۰۵۵۵8۶ صادره 
به مساحت  ۱۹8 مترمربع از پالک ۶۴۳۹ اصلی واقع در زرند خیابان 
هللا  حبیب  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   ۴ شماره  آزادگان کوچه 

الف ۱۵ م  اکبرزاده. 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/2/۱۹
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۴۷۱۰-۹۹/۱۰/۰۶هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
کرم   علی  فرزند  سروتمین  طاهری  لیال  خانم  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه ۷22صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه و 
باغچه به مساحت ۱۶۵۰متر مربع پالک -فرعی از۳۹- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۹۱فرعی از ۳۹ -اصلی قطعه یک واقع دراراضی 
سروتمین جبالبارز جیرفت  بخش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای حسین طاهری سروتمین   محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۵8
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۵۱8-۹۹/۱2/۱۷هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
فرزند سید جالل  افضلی   فریدون  اقای سید  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 2صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
و  مفروز  اصلی  از۵۷8-  -فرعی  پالک  مربع  ۶۴۷.۴2تر  مساحت 
مجزی شده از پالک - فرعی از ۵۷8 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
براب جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید 
جالل افضلی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  تسلیم و پس 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۰۰۵-۹۹/۱۱/28هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بشماره  لطف هللا  فرزند  برزکار   ذبیح هللا  اقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه ۹۶صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۱۹۵متر مربع پالک -فرعی از۵۷۴- اصلی مفروز و مجزی شده از 
جیرفت   دراراضی  واقع  دو  قطعه  -اصلی  از ۵۷۴  پالک ۱2۱۳فرعی 
فاریابی   عباس  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ۴۵کرمان  بخش 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  ۱۵روزآگهی می شود 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

الف:۷۰ ./م  خواهدشد 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۴۳۱-۹۹/۰۷/28هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا میجانی   فرزند رضا قلی  بشماره 
باغچه مشتمل  قطعه  یک  در ششدانگ  ازجیرفت  شناسنامه۹صادره 
بریک باب خانه  به مساحت ۳۴۱۶متر مربع پالک -فرعی از۱۰۰- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 2و۴فرعی از ۱۰۰ -اصلی قطعه یک واقع 
دراراضی میجان سفلی جبالبارز جیرفت  بخش ۳۴کرمان خریداری 
از مالک رسمی خود متقاضی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و ساختمانهای  واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ماده ۱۳آئین  و  قانون  ماده۳  آگهی موضوع 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۴۹۵-۹۹/۱2/۱۶هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
مقبلی مهنی   فرزند علی  بشماره شناسنامه ۱2۴۱۱صادره ازجیرفت درموازی نوزده سهم ویک پنجم سهم مشاع از ۹۶سهم  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ  ۴۷۳متر مربع پالک -فرعی از۵۷۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۶فرعی از ۵۷۱ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین شریفی  
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۴۹۴-۹۹/۱2/۱۶هیات  برابررای  رسمی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عذرا مقبلی 
مهنی   فرزند علی  بشماره شناسنامه ۱2۴۱۱صادره ازجیرفت درموازی نوزده سهم ویک پنجم سهم مشاع از ۹۶سهم  ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت ششدانگ  ۴۷۳متر مربع پالک -فرعی از۵۷۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۶فرعی از ۵۷۱ -اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین شریفی  محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۶8
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۴۹۶-۹۹/۱2/۱۶هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم صغری مقبلی مهنی   فرزند علی  بشماره شناسنامه ۱2۴۱۱صادره ازجیرفت درموازی نوزده سهم ویک پنجم سهم مشاع 
از ۹۶سهم  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ  ۴۷۳متر مربع پالک -فرعی از۵۷۱- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱۶فرعی از ۵۷۱ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین شریفی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد ./م الف:۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۶۱8-۹۹/۱2/2۵هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی اقای محسن تارین  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
۷8۷۷صادره ازجیرفت در موازی سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل برساختمان  به مساحت ششدانگ 88۹.۴۱متر مربع 
پالک -فرعی از۵۷۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴و8فرعی از 
۵۷۹ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش ۴۵کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای امان هللا عامری محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۷۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵۹۶2-۹۹/۱۱/28هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی خانم آزاده نژاد ساالری  فرزند سهراب بشماره 
شناسنامه ۳۰2۰۰882۵۹صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  
و  مفروز  اصلی  از۵۷۹-  -فرعی  پالک  مربع  2۹2متر  مساحت  به 
مجزی شده از پالک 28فرعی از ۵۷۹ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
آقای  رسمی  مالک  از  بخش ۴۵کرمان خریداری  رهجرد جیرفت  
رضا فرخی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  تسلیم و پس 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۴2
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۴۳۳-۹۹/۱2/۱۰هیات 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یدهللا ساالری  فرزند دادی بشماره 
شناسنامه ۱۰صادره ازجیرفت در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به 
مساحت ۱۰۶۴۷۹.۷2متر مربع پالک -فرعی از۵۱۰- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک - فرعی از ۵۱۰ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
سرونی  جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی خود 
متقاضی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  تسلیم و پس 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۵۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵2۷۴-۹۹/۱۱/۰۱هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم سمیه میرزاده  فرزند حاجی بشماره شناسنامه ۴۴صادره 
ازجیرفت در ششدانگ اعیان یک باب خانه که سند مالکیت عرصه 
به نام اداره اوقاف صادر گردیده است  به مساحت 2۹۹.۹۹متر مربع 
از پالک ۱فرعی  اصلی مفروز و مجزی شده  از۵۷۵-  پالک -فرعی 
ساردوئیه جیرفت   قطغوئیه  دراراضی  واقع  دو  قطعه  -اصلی  از ۵۷۵ 
بخش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی موقوفه سلطان سید احمد  
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۶2
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳۹۹۶۳۱۹2۱۴۵۵۵-۹۹/۱۱/۷هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی اقای حمید فراشی نسب ساردو  فرزند عین اله 
بشماره شناسنامه ۵۷۵۶صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  
و  مفروز  اصلی  از۵۷2-  -فرعی  پالک  مربع  2۷۵متر  مساحت  به 
مجزی شده از پالک - فرعی از ۵۷2 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
صاحب اباد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
غالمحسین نخعی سرجازمحرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

الف:۶۴ ./م  مالکیت صادر خواهدشد 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰2/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۱۹
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

کالنشهرها متمرکز خواهد شد، می توان فکر کرد 
که به چه تعداد، به خانه های آسیب پذیر جدید 
افزوده می شود.  در بسیاری از شهرهای آسیب 
پذیر در برابر زلزله  مردم در مجتمع های مسکونی 
جدید طوری در طبقه های متعدد این بناها ساکن 
بعدی  زلزله   از  خبری  هرگز  انگار  می شوند که 
نخواهد بود. به همین ترتیب  ساختمان هایی اکثر 
ارزان قیمت و بیشتر غیر تاب آور طوری طراحی 
و ساخته می شوند  که گویی زمین لرزه ای  در آن 
نواحی رخ نداده و اتفاق نمی افتد.  ساختمان هایی 
که معمواًل با ارزان ترین قیمت ساخته می شوند و 
از طرح های معیوب استفاده می کنند و در برخی 
نظارت  فاسد  بازرسان  بعضی  توسط  شهرها  از 
هستند.      بعدی شان  ساکنان  قتلگاه  می شوند، 
شهر تهران کنونی هم در نواحی شمال و هم در 
جنوب خود بر روی گسل های فعال ساخته شده 
است و این نواحی در شمال تهران حداقل از ۳2۰۰ 
سال قبل تاکنون زلزله مهمی تجربه نکرده اند. این 
نظر  به  تهران حدود ۱۱۰۰ سال  در جنوب  تاخیر 
می رسد.   فاجعه بعدی ممکن است در پیرامون 
تهران رخ دهد جایی که حاشیه نشین های فراوان 
) با حدود جمعا  ۷ میلیون نفر جمعیت در سال 
۱۴۰۰  در استان های تهران و البرز (  وجود دارد و 
همچنان بر تعداد آنها افزوده می شود. این نواحی 
مکان زندگی میلیون ها نفر است  که اکثرا  زیر خط  
فقر و در نزدیکی مرز  دو ناحیه زمین ساختی البرز 
و ایران مرکزی زندگی می کنند. آخرین زمین لرزه 
فاجعه بار در این ناحیه در سال ۱8۳۰ میالدی در 
اواخر دوره فتحعلی شاه قاجار  در محدوده دماوند- 
شمیرانات رخ داده است.  جنوب تهران و بخش 
وسیعی از مرکز و جنوب کرج بر روی آبرفت های 
ضخیم الیه و در نهایت خاک نرم احداث شده 
است. با وجود سطح آب زیرزمینی باال در منطقه 
ری،  بدترین خاک ممکن از نظر تشدید امواج 
لرزه ای وجود دارد. تشدید امواج لرزه ای  می تواند 
منجر به فاجعه ای مانند زلزله ۱۹ سپتامبر ۱۹8۵ در 
مکزیکو سیتی با حدود ۴۰ هزار کشته شود. منطقه 
ری در جنوب تهران  در حوضه ای در  دامنه کوه های 
بی بی شهربانو  قرار دارد که اساسًا امواج لرزه ای را 
به دام می اندازد. در چنین جایی حتی زمین لرزه ای 
که در فاصله بسیار دور رخ دهد )مانند زمین لرزه 
ویرانگر سال ۱۹8۵ که در ۳2۰ کیلومتری پایتخت 
مکزیک رخ داد( در صورتی که به حد کافی بزرگ 
و شدید باشد، با تشدید امواج می تواند به تخریب 
گسترده حتی در فواصل دور بیانجامد. البته زلزله 
از  را  ۱۹8۵  موفق شد مانند زنگی، مکزیکی ها 
خواب غفلت بیدار کند، اتفاقی که ظاهرا بعد از 
زلزله های ۳۱ خرداد ۶۹ منجیل، ۵ دیماه ۱۳82 بم 
و 2۱ آبان ۱۳۹۶ ازگله سرپل ذهاب، هنوز در ایران 
به قدر کافی  رخ نداده است.  در محدوده تهران و 
پیرامون به لحاظ آماری  زلزله ای با بزرگای ۶ هر 
حدودا بیست سال و زلزله های با بزرگای ۷ هر 
حدودا 2۰۰ سال رخ می دهد. البته توجه کنیم که 
حجم گسترده ای از ساختمان ها و زیرساخت های 
موجود بدون در نظر گرفتن زمین لرزه ساخته شده 
است. یک راه مهم آن خواهد بود که درصدی )مثال  
۱۰ درصد ( از پولی که فکر می کنیم صرف امداد 
اضطراری و بازسازی بعد از زلزله خواهیم کرد به 
برنامه های مدیریت کاهش ریسک ، و جلوگیری 
ایجاد ریسک های جدید و تقویت مدیریت شرایط 
می دانیم مشکالت  ما  دهیم.  اختصاص  اضطرار 
می دانیم که  و  چه کنیم   می دانیم  و  کجاست 
چگونه آن را برطرف کنیم. ما فقط به اراده سیاسی 
و مدیریتی احتیاج داریم تا چنین مشکالتی را با 

نظر متخصصان بخواهد برطرف کند.

 سالروز زلزله تهران
و اولویت های فراموش  شده

1ادامه از صفحۀ



2۰۰۵ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ اردیبهشت   ۱۹ یکشنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

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

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

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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وضعیت تبریز بعد از بارندگی شدید / مهر

فیلم کوتاه »شوفر« به کارگردانی رضا نجاتی، »امتحان« به کارگردانی سونیا حداد 
و »آشو« به کارگردانی جعفر نجفی به بیست و چهارمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه 
»بروکسل« بلژیک راه یافتند. جشنواره »بروکسل« مورد تایید آکادمی اسکار 
است و برنده جایزه بزرگ بخش بین الملل جشنواره به آکادمی اسکار معرفی 

می شود. این جشنواره جهانی 28 آگوست تا ۵ سپتامبر برگزار می شود./ مهر

موسیقی  جشنواره  چهاردهمین  سیاست گذاری  شورای  جلسه  دومین 
شورای  اعضای  سایر  و  دبیر  مرآتی  محمدعلی  حضور  با  ایران  نواحی 
سیاست گذاری جشنواره برگزار شد. مرآتی دعوت از نمایندگان کشورهای 
دیگر را منتفی ندانست و گفت: شاید بتوانیم به صورت محدود چند گروه 

موسیقی را به صورت آنالین دعوت کنیم. / ایسنا

مسابقه  بخش  به  سامانی  مهسا  کارگردانی  به  »هبوب«  انیمیشن 
جشنواره  یافت.  راه  »زاگرب«  پویانمایی  جشنواره  چهل و هشتمین 
انیمیشن »زاگرب« دومین جشنواره قدیمی انیمیشن محسوب می شود 
و از سال ۱۹۷2 تاسیس شده است. این جشنواره از تاریخ ۷ تا ۱2 ژوئن 

با ۱۷ تا 22 خرداد در کرواسی برگزار می شود. / مهر برابر 

۱2 اثر از حسین محجوبی که در میان اهالی هنر به نقاش بهشت شهرت 
دارد وقف دانشگاه تهران شده و در پی مذاکرات هلدینگ فاطر این آثار 
دیده نشده از سبک های متفاوت از دوره های مختلف زندگی این هنرمند 
پیشکسوت در باغ موزه نگارستان و در سالن اختصاصی به نام استاد 

محجوبی به صورت دائمی به نمایش در خواهد آمد./ هنرآنالین

دانی که دلبر با دلم چون کرد و من چون کردمش

او از جفا خون کرد و من از دیده بیرون کردمش

گفتا چه شد آن دل که من از بس جفا خون کردمش

گفتم که با خون جگر از دیده بیرون کردمش

گفت آن بت پیمان گسل جستم ازو چون حال دل

خون ویم بادا بحل کز بس جفا خون کردمش

ناصح که می زد الف عقل از حسن لیلی وش بتان

یک شمه بنمودم به او عاشق نه مجنون کردمش

ز افسانه وارستگی رستم ز شرم مدعی

افسانه ای گفتم وزان افسانه افسون کردمش

از اشک گل گون کردمش گل گون رخ آراسته

موزون قد نو خاسته از طبع موزون کردمش

هاتف ز هر کس حال دل جستم چو او محزون شدم

ور حال دل گفتم به او چون خویش محزون کردمش

هاتف اصفهانی

| سینما | | موسیقی  | | انیمیشن | | هنرهای تجسمی |

تصور کنید برای یک پرونده  قانونی باید مقابل دادگاه دفاع کنید، 
وکیلی را ترجیح می دهید که همه  پرونده های قانونی را به یاد 
بیاورد، یا وکیلی که برای مرور بندهای قانونی، دائم به مدارک 
چطور؟  جراح  انتخاب  برای  می کند؟  رجوع  پرونده هایش  و 
شخصی را ترجیح می دهید که جزئیات بیماری شما را به یاد 
می آورد یا جراحی که برای یادآوری دائما به پرونده  پزشکی شما 
رجوع می کند؟ برای شرکت در یک سخنرانی چه؟ سخنرانی را 
انتخاب می کنید که متنش را حفظ کرده یا کسی که مدام به 
یادداشت هایش رجوع می کند؟ مهم نیست در چه موقعیتی قرار 
می گیرید، داشتن حافظه  بهتر همیشه باعث افزایش اعتماد به 
نفس شما می شود. کوین هرسلی در کتاب حافظه  نامحدود به 
شما آموزش می دهد چگونه حافظه خود را آنچنان تقویت کنید تا 

تبدیل به یک حافظه  نامحدود شود.
این کتاب کوین هرسلی اولین بار در سال 2۰۱۴ در ایاالت متحده  
آمریکا منتشر شد. هرسلی این کتاب را بعد از بیست سال  تحقیق 
و اکتشاف درباره  روش کارکرد ذهن و حافظه نوشت. او در کتاب 
حافظه  نامحدود توجه خواننده را به این موضوع جلب می کند که 
هرگز نتوانسته ایم درست از توانایی حافظه مان استفاده کنیم  چون 
هرگز کسی به ما روش درست استفاده کردن از ذهن و حافظه 

را آموزش نداده است.

| حافظه نامحدود | 
| نویسنده : کوین هرسلی

مترجم : سحر آریان |

تاالب های ایران

تاالب جوکندان
تاالب جوکندان 2۳۵ هکتار وسعت دارد که منبع بسیار خوبی 
 . می شود  محسوب  مهاجر  پرندگان  زمستان گذرانی  برای 
مهاجرت پرندگان به تاالب جوکندان و قلعه بین عالوه بر حفاظت 
محیط زیست، اکوسیستم تاالب نیز حالت طبیعی خود را 
نگه می دارد. این تاالب در شمال ساحل دهستان جوکندان 
شاندرمن  دیراکری،  قنبرمحله،  روستاه های  از  قسمت هایی 
محله، بیسیم و پشته است. تاالب جوکندان با طول ۶ کیلومتر 
در ۷ کیلومتری  با مساحت 2۳8 هکتار  متر  و عرض 2۰۰ 
شمال شهر تالش )هشتپر( واقع شده است. تاالب جوکندان، 
قلعه بین و لیسار این شهرستان در وسط منطقه حفاظت شده 
قرار دارد و با تنوع گونه های حیوانی، گیاهی و جانوری ارزشمند 
است. نصف این مناطق در حدود ۱۵ هزار و ۷۵2 کیلومتر مربع 
جنگل است و لیسار عالوه بر دو رودخانه بزرگ، در مجاورت 
دریای خزر و در ارتفاع باالی سه هزار متر در حاشیه دریاچه 
نئور نیز تاالب دارد. این منطقه از سال ۱۳۵۶ حفاظت شده و 
سیمایی متشکل از ساحل، اراضی جلگه ای و کوهستانی و از 
کنار دریای خزر تا دریاچه نئور به طول ۴۰ کیلومتر امتداد دارد. 
لیسار و جوکندان در  تاالب  جز منطقه حفاظت شده  این 
کنار دریای خزر، جزء تاالب های دریایی ساحلی و یکی از 
از  که  می شود  محسوب  گیالن  استان  در  نادر  تاالب های 
پیشروی آب دریای خزر در دهه ۷۰ به وجودآمده است و تقریبًا 
به وسیله سه حوزه مستقل تغذیه می شود. در مواقع توفانی، 
آب دریا هم به قسمتی از تاالب نفوذ می کند. عمق متوسط 
تاالب حدود ۰/۴ متر است. عمیق ترین قسمت حدود ۰/8 و 
در کم عمق ترین نقاط حدود ۰/۳ متر است. آب این تاالب 
تنها به وسیله سه رودخانه کوچک محلی و آب حاصل مزارع 
تامین می شود. توسکا گونه غالب درختی جوکندان است که در 
سه دهه قبل یک سره قطع شدند و امروز آثار کنده ای در تاالب 
به چشم می خورد. با توجه به اینکه تاالب تالش از طریق سه 
رودخانه جوکندان، قلعه بین و لیسار آبگیری می شود چندین 
سال است ورودی های منتهی به تاالب جوکندان در اثر انباشت 

رسوبات مسدود شده است.

آبخوان

اخذ مجوز فعالیت در حوزه حمل و نقل بار و کاال ضروری است/ باربرگ الزامیست 
اخالقی:

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری بندرعباس

انی
عرس

طال
ا

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر 
شهرداری بندرعباس، حسین اخالقی با اشاره به مدیریت واحد 
شهری در حوزه نظارت و ساماندهی حمل و نقل بار و کاال، بر 
ضرورت مدیریت و ساماندهی حمل و نقل بار و کاال تحت نظارت 

شهرداری تاکید کرد.
- وی عنوان کرد: با توجه به تصویب قوانین و دستور العمل های 
ساماندهی،  زمینه  در  اسالمی   شورای  مجلس  توسط  ابالغی 
مدیریت و نظارت، هرگونه فعالیت حمل ونقل بار شهری تحت 

نظارت شهرداری های سراسر کشور الزم االجراست.

- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
بندرعباس ادامه داد: عدم اجرا و پیروی از این قوانین می تواند 
منجر به نابسامانی و ایجاد مشکالت برای دریافت کنندگان 

خدمات این حوزه شود. 
- اخالقی افزود: پیرو قانون توسعه حمل و نقل عمومی و 
مدیریت مصرف سوخت، کلیه امور حمل و نقل درون شهری 
انبارها،  فعالیت  کاال،  و  بار  جایی  جابه  نقل  و  حمل  بویژه 
تجهیزات و ماشین آالت فعال در این بخش به واسطه دریافت 
مجوزهای قانونی از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 

شهرداری ها و همکاری دستگاه های مرتبط مجاز است.
-اخالقی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: عدم توجه 
محسوب  تخلف  و  قوانین  زدن  دور  الزم،  مجوزهای  اخذ  به 
شده و شهرداری ها این حق را در خصوص برخورد قانونی با 

متخلفان برای خود محفوظ می دارند.
- رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
بندرعباس تاکید کرد: صدور پروانه های فعالیت خودروهای 
باری و مسافری درون شهری، ادوات و ماشین آالت صنعتی 
و ساختمانی که در محدوده و حریم شهر اقدام به جابه جایی 
بار و مسافر می کنند و همچنین پروانه های اشتغال رانندگان 
از وظایف شهرداری ها محسوب شده که به واسطه آن سوخت 

خودروها با توجه به پیمایش تایید و تامین می شود.
- این مقام مسئول همچنین عنوان کرد: هرگونه مجوز توسط 
هر مرجع دیگری غیر قانونی بوده و رانندگان باید اطالعات بار 
حمل شده توسط خودروهای خود را ثبت و از طریق اپلیکیشن 
این  نمایند در غیر  اقدام  باربرگ  یافت  به در  باربرگ نسبت 
صورت منجر به قطع سوخت مصرفی این گروه از خودروها 

می شود.
- اخالقی یادآور شد: رانندگان متقاضی می توانند با ورود به 
سامانه  تنها  که  وزارت کشور  نظارت  تحت   utcms.ir سایت 
نسبت  است،  اشتغال  و  فعالیت  مجوز  دریافت  و  نام  ثبت 
بار  با مراجعه به حوزه  یا  اقدام و  به دریافت مجوز موردنظر 
پایانه مسافربری خلیج فارس خدمات مورد  و کاال واقع در 

دریافت کنند. را  درخواست 

رئیسسازمانمدیریتحملونقل
بارومسافرشهرداریبندرعباس

گفت:پیروقانونتوسعهحملونقل
عمومیومدیریتمصرفسوخت،
کلیهامورحملونقلدرونشهری
بویژهحملونقلجابهجاییبارو
کاال،فعالیتانبارها،تجهیزاتو

ماشینآالتفعالدراینبخشبه
واسطهدریافتمجوزهایقانونی
ازسازمانمدیریتحملونقلبار
ومسافرشهرداریهاوهمکاری
دستگاههایمرتبطمجازاست.


