
رئیس جمهور در گفت وگو با پوتین مطرح کرد

 تاکید بر تولید مشترک
واکسن اسپوتنیک

تولید واکسن مشترک در تماس تلفنی  رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور 
جمهوری اسالمی ایران مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش ایسنا، والدیمیر  پوتین 
رئیس جمهور روسیه  با بیان اینکه به علت احتمال ابتال به بیماری کرونا به 

قرنطینه رفته است.

گزارش اندیشکده »چتم هاوس« 
 درباره امکان شکست رهبران جهان 
در اجالس گالسکو هشدار می دهد

 مرگ 10 میلیون نفر
  تا 2030 بر اثر 
استرس گرمایی

محققان هشدار داده اند در صورتی که رهبران جهان در 
انتشار  توجه  قابل  برای کاهش  توافق  به  دستیابی 
بمانند،  ناکام   ۲۰۳۰ سال  تا  گلخانه ای  گازهای 
۱۰میلیون نفر بر اثر »افزایش شدید دما« جان خود را 

از دست خواهند داد.

براساس مصوبه شورای شهر تهران  
 مطالبات حوزه شهرسازی

با 25 درصد تخفیف در بازده زمانی 
دوماهه اخذ می شود 

 چراغ سبز 
 به بسازوبفروش ها

 یا محرک ساخت و ساز؟ 

 کارشناسان یکی از عوامل دخیل 
 در مسئله آب استان های شمالی
 را  بارگذاری بی رویه در مناطق 

روستایی می دانند

ویالسازی مخل 
آبرسانی به روستاها

 تنش آبی در سال جاری تا جایی پیش رفت که 
حتی به شهرها و روستاهای نوار سبز شمال کشور 
که جزء مناطق پربارش محسوب می شوند هم رحم 
نکرده است. بروز این پدیده در این مناطق تا چه 
دستاورد  چقدر  و  بارش ها  کاهش  نتیجه  میزان 
این  در  اخیر  سال های  در  است که  سیاست هایی 

مناطق پیاده شده است. شهر ک سازی در پار ک ملی نایبند
 ضرابیان، فعال محیط زیست: ساختن مجتمع مسکونی یا گردشگری وسط پارک ملی، درست مثل این است که وسط تخت جمشید هتل بسازند

ساخت وساز در ساحل مرجانی بوشهر، تنوع اکوسیستمی را به خطر انداخته است

حضانت ملی بر  طبیعت

پس از کش وقوس های فراوان و فشارهای 
ایذایی مختلف، در فرآیند حقوقِی طوالنی و 
با تالش جامعه محلی، برخی فعاالن محیط 
خوزستانی،  زیستی  محیط  وکیل  و  زیست 
پنج هزار  بر  بالغ  سرانجام  داسمه،  محمد 
هکتار از جنگل های آق مشهد در شمال کشور 
از تصرف سازمان حج- اوقاف و امورخیریه 
جنگل ها-  سازمان  به نام  آن  سند  و  خارج 
تغییر  این  شد.  صادر  آبخیزداری  و  مراتع 
عرصه ها  این  حاکمیِت  بازگشت  و  مالکیت 
نابسنده  اما  مهم  اقدامی  دولتی،  بخش  به 
در تثبیت حق پایداری طبیعت و »حضانت 
ملی« بر طبیعت ایران است. از آن  رو نابسنده 
دولتی  مالکیت  بین  است  تفاوت  است که 
با حاکمیت عمومی و حضانت ملی؛ و از آن 
رو حضانت حد غایی است و نه مالکیت که 
فرآیند  به مثابه کاال در  را  حضانت، طبیعت 

بازمی ستاند. روابط کاالیی  از  کاالیی شدن 
 نتایج بزرگترین تحقیق علمی در مورد ارتباط میان بحران آب و هوایی و اضطراب منتشر شد 

 اضطراب  اضطراب 6060 درصد  درصد 
جوانان از بحران آب وهواییجوانان از بحران آب وهوایی
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ابتدایی وزارت آموزش و پرورش  معاون آموزش 
در واکنش به خبر ارائه  نکردن کارنامه دانش آموز 
برای  مادر  و  پدر  بین  فرقی  هیچ  گفت:  مادر  به 
انجام کارهای دانش آموز از جمله،گرفتن کارنامه 
مانند طالق، حضانت  مواقعی  در  اما  ندارد  وجود 
دانش آموز در اختیار هر فردی که باشد، پرونده 

را به او می دهند.
ایلنا خبرنگار  با  "رضوان حکیم زاده" در گفت وگو 
دادن  از  مدارس  ممنوعیت  به  واکنش  در  ایلنا 
پرونده و کارنامه تحصیلی دانش آموزان به مادران 
و ارسال یک سری پیامک به برخی از مادران به 
این منظور که ضرورت دارد برای دریافت کارنامه 
یا پرونده تحصیلی دانش آموز، صرفا پدر دانش 
آموز به مدرسه مراجعه کند، توضیح داد: در ابتدا 
باید درباره این مورد به خصوص تحقیق شود، زیرا 
دانش  نام  ثبت  برای  والدین که  طبیعی  طور  به 
آموزان اقدام می کنند می توانند برای پیگیری امور 
از جمله آن ها گرفتن کارنامه و  فرزندان خود که 
یا پرونده تحصیلی است به مدرسه مراجعه کنند. 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش  معاون آموزش 

در خصوص ارائه کارنامه یا پرونده تحصیلی به پدر 
یا مادری که حضانت فرزند را به عهده دارد، گفت: 
در شرایطی که پدر و مادر از هم جدا می شوند اگر 
باشد،  پدر  اختیار  در  فرزند  حضانت  انحصارا  که 
طبیعتا این موضوع شرایط خاص خودش را دارد. 
در  ندارد  لزومی  اینکه  به  اشاره  با  زاده  حکیم 
مراجعه  مدرسه  به  پدر  صرفا  عادی  شرایط 
اتفاقی  چنین  عادی  شرایط  در  بیان کرد:  کند، 
کارنامه  که  نیست  گونه ای  به  یعنی  نمی افتد 
در  و  حاضر  حال  در  شود.  داده  پدر  به  صرفا 
آموزان  دانش  خانواده های  طبیعی  وضعیت 
مدرسه  به  راحتی  به  مادر  چه  و  پدر  چه  یعنی 
می کنند.  دریافت  را  کارنامه ها  و  کرده  مراجعه 
او در واکنش به اینکه برای برخی مادرها پیامکی 
شده  ارسال  پدر،  به  صرفا  ارائه کارنامه  بر  مبنی 
ارسال  پیامک  به مادر  این مورد که  است، گفت: 
شده که پدر باید برای دریافت کارنامه مراجعه کند، 
باید در جایگاه  بوده که  احتماال یک مورد خاص 
خود مورد بررسی قرار بگیرد و من تا جزییات امر 
را ندانم نمی توانم اظهار نظر قطعی داشته باشم. 

برای  کلی  طور  به  کرد:  خاطرنشان  زاده  حکیم 
از هم  والدین  و  ندارند  خانواده هایی که مشکلی 
برای  مادر  و  پدر  بین  فرقی  هیچ  نشده اند،  جدا 
انجام کارهای دانش آموز از جمله گرفتن کارنامه 
وجود ندارد. این مورد را حتی می توانید از خیلی 
این  در  مشکلی  ببینید  و  سوال کنید  خانواده ها 

نداشته است.  وجود  تاکنون  زمینه 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش  معاون آموزش 
اکید کرد: هر یک از پدر و مادرها می توانند برای 
مدرسه  به  خود  فرزند  تحصیلی  امور  پیگیری 

کنند. مراجعه 
متوسطه  دفتر  مدیرکل  سلطانیان"  "عباس 
این  به  واکنش  در  پرورش  و  آموزش  نظری 
مدارس  از  بسیاری  در  داشت:  اظهار  موضوع 
روال به این صورت است که پدر و مادرها نسبت 
و  اقدام می کنند  به دریافت کارنامه فرزند خود 
خانواده  به  نسبت  شناختی که  با  مدرسه  مدیر 
و  می کنند  زندگی  هم  با  که  می داند  و  دارد 
آن ها  به  را  کارنامه  یا  پرونده  ندارند  مساله ای 

می دهد.  تحویل 

معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی با انتقاد از 
مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی در مورد بالمانع 
اراضی کشاورزی  در  نگهبانی  اتاقک  احداث  بودن 
بدون تعیین حدود و ثغور زمین گفت: الزم االجرا 
بخش  برای  متعددی  عواقب  مصوبه  این  شدن 
شهرکی،  نیازی  صفدر  دارد.  دنبال  به  کشاورزی 
امور  سازمان  یکپارچگی  و  کاربری  حفظ  معاون 
اینکه در ماده )۱۱( طرح  بیان  با  اراضی کشاورزی 
تولیدات  موانع  رفع  و  غذایی کشور  امنیت  تقویت 
و  حدود  شد،  تصویب  مجلس  در  که  کشاورزی 
ثغور اراضی کشاورزی برای احداث اتاقک نگهبانی 
به  توجه  با  ایسنا گفت:  به  است،  نشده  مشخص 
این  به  رسیدگی  در  مجلس  نمایندگان  مذاکرات 
است که  این  مصوبه  این  از  برداشت  اکنون  ماده 
در هر مساحتی از اراضی کشاورزی حتی در سطح 
۵۰۰  متر مربع می توان اتاقک نگهبانی ایجاد کرد 
و همین عامل در نهایت موجب خرد شدن اراضی 
از سیاست  کشاورزی می شود؛ در حالی که یکی 
کردن  یکپارچه  کشاورزی  جهاد  وزارت  مهم  های 
اراضی با هدف افزایش بهره وری است.او ادامه داد: 
بر اساس مطالعاتی که در مورد ۱۰ کشور دنیا انجام 
داده ایم، احداث اتاقک کارگری و نگهبانی در اراضی 

کشاورزی بدین صورت سابقه ندارد و در بسیاری از 
کشورها مجوز تغییر کاربری را هیات دولت تصویب 
می کند؛ در صورتیکه در صورت اجرایی شدن این 
تبصره  کمیسیون  از  تغییرکاربری  تشخیص  قانون 
۱ ماده ۱ نیز گرفته می شود.  معاون سازمان امور 
هکتار  میلیون   ۱۶۵ از  اینکه  بیان  با  اراضی کشور 
و  اراضی حاصلخیز  هکتار  میلیون  تنها یک  اراضی 
هکتار  هزار   ۴۰۰ است که حدود  دارای کالس یک 
آن شالیزارهای استان های شمالی کشور را تشکیل 
می دهند، اظهار کرد:  در این اراضی برنج مورد نیاز 
بخش زیادی از مردم تولید می شود  و با مجوز 
ساخت اتاق کارگری، اراضی شالیزاری مورد تهاجم 
دالالن و ساختمان ساز ها قرار می گیرد و به دنبال 
آن با افزایش قیمت اراضی شالیزاری، دیگر انگیزه 
ای برای تولید محصول استراتژیک برای کشاورزان 

ماند. نمی  باقی 
او با اشاره به یکی دیگر از پیامدهای ساخت اتاقک 
های کشاورزی گفت:  زمین  در  نگهبانی  و  کارگری 
اراضی  در  و سازها   و ساخت  تقاضاها  افزایش  با 
جلوگیری  منظور  به  نیز  ها  نظارت  باید  کشاورزی، 
اتاق کارگری  احداث  در  ها  انحراف  و  ها  تخلف  از 
امور  سازمان  است که  درحالی  این  و  شود  بیشتر 

اراضی در عمل امکان نظارت بر این ساخت و ساز ها 
را به دلیل محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی 
ندارد و تبعات قضایی و حقوقی بین متخلفانی که 

مجوز دارند و مجموعه حاکمیت ایجاد می شود.
شبکه های  توسعه  گفت:  ادامه  در  شهرکی  نیازی 
بناهای  بهداشتی و ساخت  تامین آب شرب  برق، 
غیر مجاز در اراضی کشاورزی بر اثر توسعه ساخت 
و سازها و اتاقک های نگهبانی و کارگری، تغییر در 
امنیت  هزینه  افزایش  روستاها،  فرهنگ  و  بافت  
فیزیکی مردم بر اثر اتفاقاتی احتمالی نظیر آتش 
سوزی، قاچاق کاال ، مسایل بهداشتی و غیره در این 
ساخت و سازها از دیگر دالیل نگرانی و مخالفت با  
احداث اتاقک های کارگری و نگهبانی بدون حدود و 
ثغور است.معاون سازمان امور اراضی تصریح کرد: تا 
کنون حدود ۲۴  هزار و ۵۰۰ باب مجوز احداث اتاق 
کارگری را  طی چند سال اخیر در اراضی کشاورزی 
امور  سازمان  بخشنامه  اساس  بر  کرده ایم.   صادر 
اراضی زیر  اتاق کارگری در  اراضی در مورد احداث 
یک هکتار، مجوز احداث بنا صادر نمی شود، اما در 
هکتار  یک  تا  مربع   متر   ٣٠٠٠ از  و  اراضی  همین 
می توانند اجازه استقرار کانکس  یا سازه های قابل 

حمل را داشته باشند.

وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  مرکز 
اطالعیه  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ای اعالم کرد که حداقل سن ثبت نام و دریافت 
سال کاهش  دو  کشور  در  واکسن کرونا  نوبت 
 ۱۳۶۰ )متولدین  باال  به  سال   ۴۰ افراد  و  یافت 
اقدام کنند. و قبل( می توانند برای کسب نوبت 
هم اکنون  از  است:  آمده  اطالعیه  این  متن  در 
 ۱۳۶۰ )متولدین  باال  به  سال   ۴۰ افراد  تمامی 
مراجعه  با  می توانند  کشور  سراسر  در  قبل(  و 
محل  و  زمان   salamat.gov.ir سامانه  به 
انتخاب  خودشان  بالفاصله  را  واکسن  دریافت 
پرونده  داشتن  به  نیازی  این کار،  برای  کنند. 

نیست. بهداشت 
 ۳۰ افراد  هم چنین  اطالعیه،  این  براساس 
که    )۱۳۸۰ تا   ۱۳۶۱ )متولدین  سال   ۳۹ تا 
ایالم،  غربی،  آذربایجان  استانهای  ساکن 
سیستان  خوزستان،  جنوبی،  خراسان  بوشهر، 
قم  کرمانشاه،  کرمان،  کردستان،  بلوچستان،  و 
بهداشت  پایگاه های  در  و  هستند  هرمزگان  و 

از طریق همین  دارند می توانند  پرونده سالمت 
کنند. ثبت نام  سامانه 

برای  است:  شده  تصریح  اطالعیه  این  در 
نوبت  داشتن  جمعیت،  ازدحام  از  جلوگیری 
مراجعه  برای   salamat.gov.ir سامانه  از 
است.  ضروری  واکسن  تزریق  پایگاه های  به 
همچنین از مراجعان عزیز تقاضا می شود صرفا 

کنند. مراجعه  نوبت  زمان  در 
 ۲۱ یکشنبه  روز   salamat.gov.ir سامانه 
شهریور ماه برای ثبت نام افراد ۴۲ سال به باال 
)متولدین ۱۳۵۸ و قبل( جهت دریافت واکسن 

شد. باز 
کرونا  واکسن  تزریق  ثبت نام  سامانه  همچنین 
برای افراد ۴۵ سال به باال )متولدین ۱۳۵۵ و 

بود. باز شده  ماه  ۱۶ شهریور  قبل( 
ُدز  نفر  تا کنون ۲۵ میلیون و ۹۳ هزار و ۷۸۴ 
هزار   ۷۷۲ و  میلیون   ۱۲ و  واکسن کرونا  اول 
و  اند  کرده  تزریق  را  دوم  ُدز  نیز  نفر   ۷۶۷ و 
به  کشور  در  شده  تزریق  های  واکسن  مجموع 

رسید. ُدز   ۵۵۱ و  هزار   ۸۶۶ و  میلیون   ۳۷
است:تا  کرده  اظهار  بهداشت  وزیر  همچنین 
می شود  وارد  ُدز  میلیون   ۵۰ ماه  شهریور  پایان 
و در مهر ماه ۴۰ میلیون ُدز دیگر وارد می کنیم، 
تولیدات  بر  عالوه  واردات  میزان  این  البته 
داخلی است و ما سعی می کنیم که همه مردم 
دریافت کنند. وقت  اسرع  در  را  واکسن کرونا 

واکنش آموزش و پرورش به ارائه نشدن کارنامه دانش آموز به مادر اتاقک های کارگری در بخش کشاورزی ویال می شوند؟ 

4۰ سال به باال برای واکسن کرونا ثبت نام کنند
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می دهد  نشان  جهانی  نظرسنجی  یک 
که بیشتر جوانان ۱۶-۲۵ ساله به دلیل 
آینده  نگران  آب  وهوایی  بحران های 
احساس  آنها  از  بسیاری  و  هستند 
دولت ها  از  زمینه  این  در  می کنند که  

خورده اند. شکست 
زمینه  در  وحشتناکی  سال  جاری  سال 
در  طبیعی  منابع  در  آتش سوزی ها 
و  دانشمندان  بود که  مدیترانه  و  آمریکا 
از بحران های  ناشی  را  سیاستمداران آن 
این  با  همزمان  می دانند.  اقلیمی 
مالی  خسارات  هم  سیل  آتش سوزی ها 
آورد. بار  به  آمریکا  در  بسیاری  جای  و 
عالوه  نوجوانان  و  میان کودکان  این  در 
و  جانی  خسارت های  شدن  متحمل 
شدند که  آشنا  موضوع  این  با  عاطفی، 
اقلیمی چگونه می تواند زندگی  تغییرات 
بیاندازد. پیش  به خطر  را  آینده آن ها  و 
جهان  نقاط  از  بسیاری  در  هم  این  از 
تغییرات اقلیمی چهره خشن خود را به 

بود. داده  نشان  نوجوانان  و  کودکان 
نظرسنجی  یک  حاال  به گزارش گاردین، 
سراسر  در  کشور   ۱۰ در  که  دانشگاهی 
می دهد  نشان  است،  شده  انجام  جهان 
که از هر ۱۰ جوان در جهان چهار نفر در 
بچه دار شدن به دلیل بحران آب وهوایی 
دولت ها  ترسند که  می  و  هستند  مردد 
آب وهوایی  فاجعه  از  جلوگیری  برای 

دهند. انجام  کمی  بسیار  اقدامات 

طبق بزرگترین مطالعه علمی که تاکنون 
جوانان  در  آب وهوایی  اضطراب  مورد  در 
روز  در   آن  نتایج  است که  انجام شده 
 ۱۰ هر  از  تقریبًا  شد،   منتشر  سه شنبه 
جوان ۱۶ تا ۲۵ ساله، شش نفر در مورد 
تغییرات آب وهوایی »بسیار« یا »بسیار 
همین  حدودا  هستند.  نگران  شدید« 
آنها،  از  اند که دولت ها  تعداد هم  گفته 
محافظت  آینده  نسل های  و  زمین   کره 
که  می کنند  احساس  آنها  و  نمی کنند 
بحران  زمینه  در  دولت ها  و  قدیم  نسل 

کرده اند. بدعهدی  آنها  به  آب وهوایی 
سه چهارم آنها با جمله »آینده ترسناک 
از  نیمی  از  بودند و بیش  است« موافق 
فرصت های  که  می کنند  احساس  آنها 
خواهند  خود  والدین  به  نسبت  کمتری 
داشت. تقریبًا نیمی از آنها هم احساس 
آب وهوا  مورد  در  اضطراب  یا  ناراحتی 
اضطراب  این  که  نحوی  به  داشتند 
تأثیر  آنها  عملکرد  و  روزمره  زندگی  بر 

است. گذاشته 
کشورهای  از  جوان  هزار   ۱۰ حدود 
هند،  فرانسه،  فنالند،  برزیل،  استرالیا، 
و  انگلستان  پرتغال،  فیلیپین،  نیجریه، 
ایاالت متحده آمریکا در این نظرسنجی 

کرده اند.  شرکت 
آب وهوایی  بحران  جوان  کنشگران 
مسائل   از  نگرانی  احساس  می گویند 
امروزی  جوانان  بین  در  آب وهوایی 

است.  شده  گسترده 
فیلیپین،  از  ساله   ۲۳ میتسی تان، 
در  شدن  غرق  ترس  با  »من  می گوید: 
من  به  جامعه  شدم.  بزرگ  خوابم  اتاق 
ترس  یک  اضطراب  این  که  گوید  می 
غیرمنطقی است که باید بر آن غلبه کنم 
و با چیزهایی مثل مدیتیشن و مواجهه 
علمی با این ترس می توانم آن را درست 
ما  آب وهوایی  نگرانی  اصل  در  کنم. 
ناشی از این احساس احساس است که 
زمینه کاری  این  در  دولت  می کنیم  فکر 
برای مقابله واقعی  بنابراین  نکرده است 
نیاز  عدالت  به  آب وهوایی   اضطراب  با 

داریم«.
به گفته لوئیزا نوباوئر، کنشگر آب وهوایی 
۲۵ ساله ، که از سازمان دهندگان جنبش 
اعتصاب مدرسه در آلمان است در حال 
به  شدن  دار  بچه  برای   نگرانی  حاضر 
دلیل بحران آب وهوایی در میان جوانان  

متداول شده است.
میبینم  را  جوانی  دختران  من  او گفت: 
دار شدن  بچه  آیا  می پرسند   از هم  که 
کار  همچنان  آب وهوایی  بحران  این  در 
سوال  یک  این  شاید  است؟  درستی 
واقعیت  مورد  در  اما  بیاید  نظر  به  ساده 
آب وهوایی که ما در آن زندگی می کنیم  

دارد. گفتن  برای  زیادی  حرف های 
 ما جوانان متوجه شدیم که فقط نگران 
را  آن  نمی تواند  آب وهوا  بحران  از  بودن 

اضطراب فردی  ما  بنابراین  متوقف کند. 
و  تبدیل کردیم  اقدام جمعی  به  را  خود 
در  جنگیم:  می  جا  همه  در  ما  اکنون  
خیابان ها، در دادگاه ها  و در موسسات و 
هرجا در سراسر جهان. با این حال و با 
وجود افزایش رکورد انتشار آالینده ها ما 

 . می خوریم  هنوز شکست 
دریافت  یونیسف  جاری،  ماه  اوایل  در 
که  بیشترین فشار تغییرات آب وهوایی 
 ۱ و  است   نوجوانان  و  روی کودکان  بر 
میلیارد کودک در معرض خطرات شدید 
قرار  آب وهوا  خرابی  تأثیرات  از  ناشی 

دارند.
این مطالعه با عنوان »صدای جوانان در 
مورد اضطراب آب وهوایی، بدعهدی دولت 
جهانی«  پدیدهای  اخالقی:  آسیب  و 
در  دانشگاهی  موسسه  هفت  توسط 
انگلستان ، اروپا و ایاالت متحده امریکا  
انجام شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفته است و در حال بررسی های علمی 
برای انتشار نهایی در مجله علمی لنست 

است. پلنتری 

بنتایج  به  هم   نظرسنجی  این 
نگرانی  می گویند  قبلی که  پیمایش های 
در  آب وهوایی  بحران  مورد  در  باالیی 
سراسر جهان وجود دارد، اضافه می شود.
و  بث  دانشگاه  از  هیکمن،  کارولین 
روانشناس آب وهوایی  و نویسنده اصلی 
مطالعه  »این  می گوید:  مطالعه  این 
تصویری هولناک از اضطراب آب وهوایی 
گسترده در کودکان و جوانان ما ترسیم 
که  است  بار  اولین  برای  این  می کند. 
باالی  سطوح  که  می شود  داده  نشان 
تحرکی  بی  با  در جوانان  روانی  ناراحتی 
دولت مرتبط است. نگرانی کودکان ما با 
دولت ها  ناکافی  واکنش های  به  توجه 
کاماًل  واکنشی  آب وهوایی،  تغییرات  به 
چه  باید  دیگر  دولت ها  است.  منطقی 
اقدام  به  دست  تا  بشنوند  را  چیزی 
که  زمانی  که  اوالند   فرانسوا  بزنند؟« 
منعقد   ۲۰۱۵ سال  در  پاریس  توافقنامه 
از  بود،  فرانسه  جمهور  رئیس  شد، 
دولت ها خواسته است که در ماه نوامبر  
کوپ  اقلیمی  نشست  برای  گالسکو  در 
بیایند  هم  متحد گرد  ملل  سازمان   ۲۶
تا توجهات به این مساله را جلب کنند.
توافق  از  او می گوید:» شش سال پس 
بر  را  خود  چشمان  باید  ما  پاریس، 
، تأثیر آن  خشونت تغییرات آب وهوایی 
سالمت  همچنین  و  زمین  کره  روی  بر 
که  همانطور   ، کنیم  باز  جوانانمان  روان 
این مطالعه نگران کننده نشان می دهد 
ما باید به سرعت وارد عمل شویم و تمام 
تالشمان را انجام دهیم تا آینده را برای 

بسازیم.« جوان  نسل های 

نتایج بزرگترین تحقیق علمی در مورد ارتباط میان بحران آب و هوایی و اضطراب منتشر شد

اضطراب 60 درصد جوانان 
از بحران آب وهوایی
سه چهارم جوانان بین 16 تا 25 سال به دلیل بحران های آب وهوایی از آینده می ترسند

رئیس قوه قضائیه:
با اقتصاد دولتی 

نمی توان به جایی رسید
بخش  از  انتظار  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی 
را در ایجاد ساز و کار مدیریت اموال محکومان 

یاری کند. اقتصادی 
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، 
اژه ای در  حجت االسالم والمسلمین محسنی 
نشستی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، 
فعاالن  از  جمعی  و  ایران  و کشاورزی  معادن 
اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعًا از نظر 
شرع، قانون اساسی و مسئوالن عالی نظام کاماًل 
محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط 
شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از 
طریق صحیح و قانونی بدست آمده باشد و اگر 

غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در همه کارها 
متذکر شد: هر جا  گیرد،  قرار  مبنا  قانون  باید 
خالء قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و 
ایرادات و اشکاالت قانون نیز باید برطرف گردد، 
اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند 

است.
تالش  ما  همه  کرد:  تصریح  اژه ای  محسنی 
می کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم 
و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در 

همه ابعاد و حوزه ها برقرار باشد.
او همچنین تأکید کرد: همه ما باید اعمال خود را 
محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان 
انتقادات  از  نباید  و  کنیم  برطرف  دارد  وجود 

ناراحت شویم. دیگران 
بخش  فعاالن  به  خطاب  قضائیه  قوه  رئیس 
خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک 
مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله 
دستگاه قضایی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد 
و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف 
شود. او تصریح کرد: اگر امروز نگاه بخشی از 
و  بازرگانی  اتاق  یا  خصوصی  بخش  به  مردم 
یا  و  نادرست است  اقتصادی  و فعاالن  تعاون 
گله مندی وجود دارد، باید در جهت اصالح و تغییر 
این نگرش تالش کنید. رئیس دستگاه قضا 
هدف همه انبیا، اولیا و نظام جمهوری اسالمی 
را تحقق عدالت عنوان کرد و گفت: امروز قطعًا 
با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم 
کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی 
است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم. 
او با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی 
در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی، گفت: 
باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی توان 
افزود:  قضا  دستگاه  رئیس  رسید.  جایی  به 
اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف 
مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر 
برای رفع بسیاری از مشکالت عرصه اقتصادی 
نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.

به  به هجمه دشمنان  با اشاره  اژه ای  محسنی 
بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضایی در 
جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان 
قرار  حمایت  مورد  را  میدان  این  سربازان  و 

می دهد و آن ها را تنها نمی گذارد.
بخش  فعاالن  و  بازرگانی  اتاق  مسئوالن  از  او 
خصوصی خواست که در رفع آسیب های حوزه 
تأکید کرد که  باشند و  فعالیتی خود پیشگام 
دستگاه قضا نیز در حد توان آن ها را در این کار 

می کند. کمک 
اولویت  این که  بیان  با  قضا  دستگاه  رئیس 
دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، 
تأکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، 
باید به بهترین نحو و کم هزینه ترین روش با آن 

برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.
او خاطر نشان کرد: قانون برای مرتکبان جرم 
و تخلف مجازات های سنگین تعیین کرده که 
اجرا  از حقوق جامعه  برای صیانت  است  الزم 
شود، اما تالش ما این است که جراحی آخرین 
بیان  با  اژه ای  محسنی  باشد.  درمان  مرحله 
این که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به 
دنبال کاهش پرونده های قضایی است، یکی از 
مهم ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه 
داوری ها و استفاده از ظرفیت های مردمی برای 

میانجی گری و صلح و سازش عنوان کرد.
محسنی اژه ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته 
مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای 
شاخص های کسب و کار و وضعیت اقتصادی 
کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز 

این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
از  دیگری  بخش  در  قضائیه  قوه  رئیس 
سخنانش به مساله نحوه اداره اموال کسانی که 
در حوزه های مختلف اقتصادی فعالیت داشته 
محکومیت  جرائم گوناگون  ارتکاب  دلیل  به  و 
قضایی دارند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
ساز و کار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده 

ندارد. اقتصادی وجود  از محکومان 
محسنی اژه ای افزود: انتظار از بخش خصوصی 
این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد 
این ساز و کار یاری دهند تا این اموال به گونه ای 
مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به 
کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت 
شود و هم حق و حقوق افراد ذینفع تامین شود.
رئیس قوه قضائیه خود فعاالن بخش خصوصی 
از  حمایت  برای  افراد  متخصص ترین  را 
فعالیت های اقتصادی سالم و مقابله با مشکالت 

این حوزه معرفی کرد.

رئیس جمهور  در گفت وگو با پوتین مطرح کرد

تاکید بر تولید مشترک واکسن 
اسپوتنیک

تلفنی   تماس  در  مشترک  واکسن  تولید 
جمهوری  رئیس جمهور   با  روسیه  رئیس جمهور  
به گزارش  گرفت.  قرار  تاکید  مورد  ایران  اسالمی 
با  روسیه   رئیس جمهور   پوتین  والدیمیر   ایسنا، 
بیماری کرونا  به  ابتال  احتمال  علت  به  اینکه  بیان 
هماهنگی  انجام  خواستار  است،  رفته  قرنطینه  به 
برای دیدار دو رئیس جمهور  در اولین فرصت شد. 
در  تهران   – مسکو   های  همکاری  به  اشاره  با  او 
مشترک  تولید  همچنین  و  کرونا  با  مقابله  زمینه 
همکاری ها  این  تداوم  بر  اسپوتنیک،  واکسن 
تماس  در  نیز  رئیسی  سیدابراهیم  کرد.  تاکید 
تلفنی  پوتین گفت: توسعه و تعمیق همکاری های 

می کنیم. دنبال  ابعاد  همه  در  را  دو کشور 
بر  تاکید  با  همچنین  رئیسی  االسالم  حجت 
زمینه  در  کشور  دو  همکار ی های  تداوم  ضرورت 
واکسن  تولید  زمینه  در  جمله  از  کرونا  با  مقابله 
تا  باید  همکاری ها  این  داشت:  اظهار  مشترک، 
ریشه کن شدن کامل این بیماری عالمگیر با قوت 

یابد. ادامه 

فرمانده مرزبانی ناجا:

مردم به مرزهای چهارگانه 
غربی مراجعه نکنند

قوانین  به  توجه  با  گفت:  ناجا  مرزبانی  فرمانده 
عراق،  همسایه  و  دوست  کشور  مرزی  مقررات  و 
شرایطی  هیچ  تحت  که  است  انتظار  هموطنان  از 
زیرا  باشند  نداشته  مراجعه  چهارگانه  مرزهای  به 
به  زوار  تردد  و  روادید  خصوص  در  خدماتی  هیچ 

نمی شود. داده  هموطنان 
اخبار مربوط  اظهار کرد: هموطنان  احمدعلی  سردار 
ملی  رسانه  موثق  و  رسمی  منابع  از  را  اربعین  به 
به  و  دریافت کنند  اربعین  رادیو  و  خبرگزاری ها  و 
به شایعات فضای مجازی و شبکه های  هیچ وجه 
دام  اسیر  باشند  مواظب  و  نداده  اجتماعی گوش 

نشوند. خصوص  این  در  کالهبردارها 
مطلوبی  امنیت  امروز  ناجا گفت:  مرزبانی  فرمانده 
و مرزبانان  اسالمی حاکم است،  ایران  بر مرزهای 
کنار  در  اقتدار  و  صالبت  با  انتظامی  نیروی 
مرزنشینان با تشدید نظارت و کنترل، از سرحدات 

می کنند. پاسداری  و  حراست  کشور 
آخرین  انتظامی  نیروی  مرزبانان  افزود:  گودرزی 
در  کننده  استقبال  اولین  و  زائران  کننده  بدرقه 
این  و  بودند  کشور  داخل  به  زائران  ورود  هنگام 
برای مرزبانان توفیق بزرگی بود، یکی از موضوعات 
مهم در مراسم اربعین روابط حسنه ایران با کشور 
عراق و همچنین ایجاد بسترهای الزم برای تسهیل 
های  سال  در  بود که  عراق  کشور  در  زائران  تردد 
به  این مهم  بیماری منحوس کرونا  از  گذشته قبل 

می شد. دیده  خوبی 
شیوع  دلیل  به  امسال  افزود:  گودرزی  سردار   
پیش  های  محدودیت  و  کرونا  منحوس  بیماری 
مرزهای  طریق  از  حسینی  زوار  تردد  در  آمده 
انتظامی  نیروی  مرزبانان  از  توفیق  این  زمینی، 

است. شده  سلب 
رئیس پلیس مرزبانی ناجا گفت: امسال سفرهای 
انجام  هوایی  صورت  به  )ع(  حسینی  اربعین 
بسته  زمینی  چهارگانه  مرزهای  همه  و  می شود 
چهارگانه  مرزهای  در  خدمات  گونه  هیچ  و  است 

شود. نمی  داده  زائران  به  زمینی 

میتسی تان، ۲۳ ساله از 
فیلیپین، می گوید: »من با 
ترس از غرق شدن در اتاق 
خوابم بزرگ شدم جامعه به 
من می گوید که این اضطراب 
یک ترس غیرمنطقی است که 
باید بر آن غلبه کنم«

بزرگترین و جدیدترین تحقیق علمی در مورد ارتباط میان بحران آب و هوایی و اضطراب در جوانان نشان می دهد که از سه 
چهارم جوانان بین 16 تا 25 سال به دلیل بحران های آب وهوایی از آینده می ترسند.  6۰ درصد جوانان این گروه سنی هم 
به همین دلیل اضطراب شدید دارند به طوری که زندگی روزمره آنها تحت تاثیر قرار گرفته است . به نظر می آید بحران های 

آب و هوایی خشن ترین چهره اش را به نوجوانان و جوانان نشان داده است.

سه چهارم جوانان با جمله »آینده 
ترسناک است« موافق بودند و 
بیش از نیمی از آنها احساس 

می کنند که فرصت های کمتری 
نسبت به والدین خود خواهند 
داشت تقریبًا نیمی از آنها هم 

احساس ناراحتی یا اضطراب در 
مورد آب و هوا داشتند به نحوی 

که این اضطراب بر زندگی روزمره 
و عملکرد آنها تأثیر گذاشته است

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به 
ارفاق های  از  استفاده  برای  قانونی  ظرفیت های 
در  ناظر  قضات  زندانیان گفت:  نفع  به  قانونی 
زندان ها باید ضمن حضور مستمر و موثر، وضعیت 

زندانی و خانواده او را مورد بررسی قرار دهند.
محمد جواد حشمتی مهذب به همراه معاونان و 
۱۷ نفر از قضات در ندامتگاه ورامین حضور یافت تا 
به وضعیت قضایی مددجویان این مرکز رسیدگی 
قانون گذار  داشت:  اظهار  بازدید  این  در  او  کنند. 
ظرفیت های خوبی در اختیارمان قرار داده تا احکام 

ارفاقی به نفع زندانیان واجد شرایط صادر شود.
حشمتی ادامه داد: قضات ناظر در زندان ها باید 
به وظیفه نظارتی خود عمل کرده، ضمن حضور 
نگهداری  وضعیت  زندان ها،  در  موثر  و  مستمر 
زندانی و نیز اوضاع معیشتی و اجتماعی خانواده 
او را در زمان حبس سرپرست خانوار مورد نظارت 
و بررسی قرار دهند. رئیس کل دادگستری استان 
تهران خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت کیفری 
تهران، الزم است قضات بیشتر به موضوع استفاده 
اعسار توجه  به  الکترونیکی و رسیدگی  پابند  از 
داشته باشند. او از تیم قضایی همراهش خواست 
تا در روز جاری با همه زندانیان ندامتگاه دیدار 
کنند و مشکالت آنان را تک تک مورد رسیدگی 
قرار دهند. همچنین در این بازدید، علی رستمی 
داشت:  اظهار  تهران  استان  زندان های  مدیرکل 
استان  دادگستری  رئیس  قبلی  دیدارهای  در 
ندامتگاه های  از  روزهای گذشته  طی  تهران که 

زنان و قزلحصار انجام شد، پرونده همه زندانیان 
در  نیز  دادستان ها  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
همه زندان ها حضور پررنگ دارند. او تاکید کرد: 
رسیدگی سریع تر به پرونده افراد متهم یا تحت 
قرار، می تواند در تعیین تکلیف و کاهش جمعیت 
استان  زندان های  مدیرکل  باشد.  موثر  کیفری 
تهران ادامه داد: اکنون هشت زندانی این ندامتگاه، 
محکومان مهریه و ۹ نفر بدهکار مالی هستند که 
می توان با کمک نیکوکاران و ستاد دیه برای آزادی 
فوری آنان طی روز جاری اقدام کرد. او افزود: از 
ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۷۰۳ مورد دادرسی 
الکترونیک و ۲۷۲ مورد اعزام به مراجع قضایی 
حداکثری  برگزاری  صورت  در  گرفته،  صورت 
دادرسی های الکترونیک در وقت و هزینه ها صرفه 
جویی و از آسیب و مخاطرات اعزام ها پیشگیری 
می شود. رستمی با اشاره به فعالیت های انجمن 
حمایت از خانواده ها و مرکز مراقبت بعد از خروج 

گفت: طی روزهای هفته شخصا به همراه مدیران 
نیازمند  زندانیان  منازل  در  زندان ها  مددکاران  و 
حضور یافته، ضمن سرکشی از خانواده های آنان 
نسبت به رفع برخی از مشکالت اقتصادی شان 
در حد توان اقدام می شود که جای تقدیر ویژه 
از خیران استان دارد. رستمی ۱۵ نفر از زندانیان 
ابراز  برشمرده،  عمد  دیه  محکومان  را  ورامین 
امیدواری کرد با اعالم مبلغ دقیق دیه یا جریمه 
به زندان همراه با کیفرخواست مددکاران بهتر و 
سریع تر از آخرین وضعیت قضایی زندانی و جذب 

کمک های نیکوکاران بهره مند شوند.
از قضات حاضر خواست تا حد امکان و در  او 
خصوص  در  الزم  دستورات  قانون،  چارچوب 
تعلیق  و  مشروط  آزادی  اعسار،  درخواست های 
مجازات ارفاقات قانونی را در حداقل زمان صادر 
نمایند تا زندانیان واجد شرایط در روزهای سخت 

شوند. آزاد  هایشان  خانواده  معیشتی 

 رئیس دادگستری تهران تاکید کرد:

استفاده از ارفاق های قانونی به نفع زندانیان

قضا

لغو روادید فرآیند دیگری 
است و مربوط به اربعین 
نیست و زائران برای شرکت 
در مراسم اربعین حسینی 
حتمًا باید ویزا بگیرند

دبیر و سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی 
زمینی  بازگشت  پیشنهاد  تاکنون  کرد:  اظهار 
زائران به داخل کشور مورد قبول طرف عراقی 
قرار نگرفته است. به گزارش ایسنا به نقل از 
رادیو اربعین، احمد محمدی فر با بیان اینکه در 
حال حاضر سهمیه در نظر گرفته شده از سوی 
عراق برای زائران ایرانی جهت شرکت در مراسم 
راهپیمایی اربعین حسینی، شصت هزار سهمیه 
است، افزود: از روز گذشته ثبت نام برای سهمیه 
سامانه  در  شده،  اعالم  به تازگی  جدیدی که 
»سماح« آغاز شده است. این مقام مسئول 
در ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه کسانی 
در سامانه سماح ثبت نام کنند که حتمًا دو دوز 
واکسن کرونا را زده و دارای کارت واکسن معتبر 
هستند و این اسامی از طریق سامانه از سوی 
وزارت بهداشت نیز کنترل می شود، تاکید کرد: 
زائران برای انجام سفر اربعین حسینی باید ویزا 
دریافت کنند ولی نباید هزینه ای جهت دریافت 
ویزا پرداخت کنند. محمدی فر با اشاره به اخبار 
منتشر شده مبنی بر توافق ایران و عراق برای 
دیگری  فرایند  روادید  لغو  روادید گفت:  لغو 
است و مربوط به اربعین نیست و زائران برای 
شرکت در مراسم اربعین حسینی حتمًا باید 
ویزا بگیرند. محمدی فر با اشاره به رایزنی اخیر 
نخست وزیر  با  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس 
مسائل  مورد  در  دیدار  این  در  افزود:  عراق 
مختلفی برای تسهیل حضور زائران ایرانی در 

راهپیمایی اربعین حسینی در عراق رایزنی شد 
زمینه صحبت  این  در  از مسائلی که  یکی  و 
شد فراهم شدن زمینه برای انتقال تجهیزات 
و اعزام آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس از طریق 
مرز زمینی به داخل عراق بود که با کلیات آن 
موافقت شد و قرار شد هیئت های کارشناسی 
دو کشور ایران و عراق در مورد جزئیات و روند 
اجرایی شدن آن با یکدیگر گفت وگو کنند و این 
رایزنی ها ظرف امروز و فردا انجام می شود. او 
همچنین در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با 
حذف تست pcr برای دریافت روادید نیز گفت: 
صحبت از این بود که هم موقع دریافت ویزا 
و هم برای سوارشدن به هواپیما زائران تست 
پی سی آر بدهند. باتوجه به رایزنی هایی که انجام 
شد انجام تست پی سی آر برای دریافت ویزا 
منتفی شد ولی برای سوارشدن به هواپیما باید 
این تست از سوی مسافران انجام شده باشد از 
دیگر سو یک بار دیگر هم تست pcr در داخل 
فرودگاه های بغداد و نجف صورت می گیرد که 
قرار شد این فرایند نیز حذف شود. محمدی فر 
با اشاره به شرایط کرونا در دو کشور ایران و عراق 
گفت: باتوجه  به این موضوع مرزهای زمینی 
برای سفر زائران باز نخواهد شد و پیشنهاد ما 
به  بازگشت  هنگام  در  ایرانی  زائران  مبنی که 
کشور از مرز زمینی وارد ایران شوند تا هزینه 
کمتری پرداخت کنند، مورد قبول طرف عراقی 

قرار نگرفته است.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی اعالم کرد

حذف تست کرونا برای دریافت ویزا عراق
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sz/00/714 /موضوع :آگهی عمومی یک مرحله ای  به شماره م ع 
تحت عنوان :   ترمیم و مرمت انبار تدارکات کاال در منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد 

شركت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مركزیت شیراز ، در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط 
كلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای )یك مرحله ای- ارزیابی ساده(واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه : ترمیم و مرمت انبار تدارکات کاال در منطقه عملیاتی 
سروستان و سعادت آباد

sz/۰۰ /۷۱۴/2- شماره مناقصه  : م ع
3- نوع مناقصه : عمومی یك مرحله ای  )ارزیابی ساده(

4- مدت انجام کار :۶ ماه
۵- مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی setadiran.ir به شماره فراخوان 

۲۰۰۰۰۹۱۷۰۱۰۰۰۱۱۷  ثبت گردیده است.
6- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : به میزان به عدد۵۵۵ ر۴۳۳ر۷۹۰  و 
به حروف) هفتصدو نود میلیون و چهارصدو سی و سه هزار و پانصدو پنجاه 
و پنج( ریال كه باید به یكی از دو صورت زیر ارائه گردد و همچنین درصورت 
برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ۱۰ درصد بارمالی 

سالیانه پیمان باشد.
الف(- ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری كارفرما مبنی بر واریز مبلغ 

فوق الذكر
ب(- ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا 
برای مدت )۹۰ روز( معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم كارفرما برای مدت 

)۳۰ روز( دیگر قابل تمدید باشد .
7-میزان پیش پرداخت: ۱۵% ) پانزده درصد(

میلیاردو  )پانزده  ۱۱۱ر۶۷۱ر۸۰۸ر۱۵  مبلغ  به  اولیه کارفرما:  برآورد   8-مبلغ 
هشتصدو هشت میلیون و ششصدو هفتاد و یک هزار و یکصدو یازده( ریال 

9- محل اجرا:  منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد 
1۰- مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر  تا ۵ روز پس از بارگذاری اسناد در 

سامانه الکترونیکی ستاد دولت
11- مهلت ارسال اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد مالی در سامانه ستاد ایران: 

۱۴ روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه.  
12-آدرس سایت جهت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی در سامانه 

ستاد ایران : www.setadiran.ir  ) که در اسناد مناقصه به اختصار ))سامانه 
ستاد(( نامیده میشود(

خیام-نبش  خیابان  زند-روبروی  شیراز-خیابان کریمخان  آدرس:   -13
کوچه ۴۲-ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن 
تماس اداره امورحقوقی و پیمان ها:۸۴۷۳-۰۷۱۳۲۱۳۸۳۹۶ تلفن تماس 
کمیسیون  تماس  تلفن   ۰۷۱۳۲۱۳۸۲۸۵-۸۶۷۱ بازرگانی:  فنی  کمیته 

مناقصات:۰۷۱۳۲۱۳۸۴۳۲
14- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:

۱۴-۱– داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت شركت )اساسنامه، 
آگهی تأسیس روزنامه رسمی، آخرین تغییرات(

۱۴-۲- ارائه گواهینامه كد اقتصادی ، شناسه ملی و کد پستی. 
۱۴-۳-گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعی 

که دارای اعتبار باشد.
۱۴-۴- داشتن رتبه بندی از سازمان مدیریت برنامه ریزی حداقل رتبه ۵در 

رشته ساختمان و ابنیه که دارای اعتبار باشد.
می آید  عمل  به  دعوت   ۱۴ بند  شرایط  واجد  حقوقی  اشخاص  کلیه  از 
اسناد  دریافت  جهت    ۱۰ بند  در  شده  مقرر  مهلت  اساس  بر  حداکثر 
دولت  ستاد  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مالی  پیشنهاد  و  مناقصه 
به  نسبت    ۱۱ بند  در  شده  تعیین  قانونی  مهلت  در  و  نمایند  مراجعه 
به  توجه  با  است  ذکر  شایان  نمایند  اقدام  اشاره  مورد  اسناد  بارگذاری 
برگزاری مناقصۀ به صورت یک مرحله ای- ارزیابی ساده، مناقصه گران 
می بایست مستندات مورد اشاره در  بند ۱۴ آگهی را در پاکت ب قرار 
داده و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. الزم به تاکید است گشایش 
پاکت نرخ پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک ومستندات 
مدنظر می باشد و بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از 

مهلت مقرر میسر نمی باشد. 

شناسه آگهی: ۱۱۹۱۳۰۳  میم الف: -۱

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(

      محمود داودی - رئیس ثبت اسنادو امالک
م الف 278 – شناسه آگهی 1192641

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

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۷۳۵ هیات  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم حمیدرضا ممیزی  فرزند عبدالرضا بشماره 
شناسنامه ۳۲۵۰ ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان به مساحت ۱۰۰/۴۸ متر 
مربع از پالک شماره ۲۷۰۹ فرعی از ۸ اصلی واقع  در جعفرآباد اخوان بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین از مالکیت محمد قاسم زیاد زن و صفر علی کدخدا و عباسعلی کدخدا  و 
محمدهادی کدخدا  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۰۷/۰۸

و  سندکارخانه  سبز،  برگه 
خودروسمند  دفترخانه  قولنامه 
شاسی   شماره  به  سفید 
و   NAAC91CE5FF۰28472
  124K۰67۰826 موتور  شماره 
وپالک987ص66ایران96 متعلق 
به ابوطالب دستورانی مفقود و از 

است. ساقط  اعتبار  درجه 

برگه سبز، سندکارخانه و قولنامه 
پارس  پژو  خودرو  دفترخانه 
سفید – روغنی به شماره شاسی  
  NAAN11FC7EK674518
   139B۰۰454۰۰ موتور  شماره  و 
 24 ایران   89 ط  وپالک487  
متعلق   194۰۰26679 کدملی: 
از  و  باوی مفقود  عبدالعظیم  به 

است.  ساقط  اعتبار  درجه 
خوزستان

مفقودی 

مفقودی 
آگهی مزایده

 به موجب پرونده اجرائی کالسه های ۹۹۰۰۴۹۹ و۹۹۰۰۵۱۹ و ۹۹۰۰۴۹۷ و ۹۹۰۰۵۲۰ و ۹۹۰۰۵۳۴ 
متعهد: نجمه رام یار- متعهدله: بانک کشاورزی ششدانگ سردخانه پالک یک فرعی از ۲۶۰۰ اصلی 
بخش ۳۱ کرمان واقع در بروات بلوار شمالی خیابان شهید علی آبادی جنب تکیه حضرت فاطمه 
به مالكيت خانم نجمه رامیار و ملک مذکور طبق نظر کارشناس و گزارش ارزیابی بخش ابنیه دارای 
پروانه ساختمانی به شماره ۴۲۰۵ مورخ ۱۳۸۵/۴/۶ می باشد که کاربری آن بر این اساس خدماتی و صنعتی تعیین 
گردیده و پس از رعایت طرح تعریض متراژ زمین مذکور به ۲۰۴۰ متر کاهش یافته است و ارزش ششدانگ عرصه 
و اعیان ملک مذکور جمعا به مبلغ ۳۳/۷۷۹/۰۰۰/۰۰۰ )سی و سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و نه میلیون ریال (ریال 
اعالم گردید و پس از معاینه دقیق میدانی در محل و بررسی قیمت تجهیزات و تاسیسات پس از اعمال ضرایب 
موثر کاهنده استهالک به قیمت ۲۰/۷۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) بیست میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون ریال( تعیین 
گردید و جمعا معادل ۵۴/۵۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و هشت میلیون ریال ( ارزیابی گردید 
پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ در اداره ثبت اسناد و امالک واقع در بم بلوار جمهوری 
اسالمی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ  ۵۴/۵۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و 
هشت میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.شرکت در مزایده حضوری و 

منوط به سپرده نمودن ده درصد پایه مزایده به حساب سپرده ثبت میباشد.م/الف۲۲
ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

نوبت اول

چند  شد،  ملی  پارک  نایبند  وقتی 
آن  زمین های  از  بخشی  و  داشت  روستا 
کشاورزی  زمین های  بود.  مستثنیات 
حتی  یا  فروش  و  خرید  اجازه  هنوز  که 
اما  ندارند  را  خود  دور  حصار  یک  ساخت 
هزار   ۴۲ متری  قیمت  با  قبل  سال   ۶
آفریقایی  ایرانی-  شرکت  توسط  تومان 
آریا ساسول خریداری و به نام این شرکت 
سند خوردند. زمین هایی که به علت فاصله 
۱۵کیلومتری شان تا عسلويه بهترین محل 
برای اقامت کارکنان این شرکت شناسایی 
محیط  کنشگران  از  ضرابیان،  نادر  شدند. 
زیست منطقه به »پیام ما« می گوید: »این 
را  آرامی  محیط  بتواند  اینکه  برای  شرکت 
و  سخت  شرایط  در  که  کارکنانش  برای 
فراهم  می کنند،  عسلویه کار  طاقت فرسای 
۲ هزار  اندک  بهای  با  را  زمین   ها  این  کند 
و  خرید  متر  هر  ازای  به  تومان   ۵۰۰ و 
با  داشت  که  مالی  و  سیاسی  قدرت  با 
بهانه  مراجعه به جهاد کشاورزی و به این 
ندارند،  کشت  قابلیت  زمین ها  این  که 
هم  بعد  و  داد  کاربری  تغییر  درخواست 
را  زیست  محیط  مجوز  تعجب  کمال  در 
در  مستثنیات  قوانین  طبق   » گرفت. 
زمین های  به  کاربری  تغییر  قابل  نایبند 
چه  تحت  اما  است  باغداری  و  کشاورزی 
شرایطی؟ یوسف صفری، از فعاالن محیط 

سهمو  روستای  شورای  عضو  و  زیست 
نایبند  با  دقیقه   ۲۰ از  کمتر  که  شمالی 
فاصله دارد به »پیام ما« می گوید: »تغییر 
همین  از  یکی  است.  تابع ضوابط  کاربری 
و  معماری  عالی  شورای  مصوبات  ضوابط، 
شهرسازی است که مطابق آن ساخت وساز  
این  اما  است  ممنوع  چهارگانه  مناطق  در 
عده به هر نحو که شده مجوز ساخت وساز  
فارغ  ساخت وساز   مجوز  این  گرفتند.« 
غیرقانونی  و  زیستی  محیط  تبعات  از 
محلی  مردم  میان  تعارضات  بودنش، 
علی  کرده.  عمیق تر  را  زیست  محیط  و 
صیادی،  رئیس شورای اسالمی روستای 
»پیام  به  است  پارک  این  مجاور  هاله که 
مردمی  به  زیست  »محیط  می گوید:  ما« 
که زمین های شان داخل پارک است اجازه 
هیچ ساخت وساز ی نمی دهد. حتی اجاره 
یا  نمی دهند داخل زمین سفیدکاری کنیم 
تا  دادند  اجازه  صرفا  بلکه  بکشیم،  حصار 
بچینیم،  بلوک  زمینمان  دور  ۴۰ سانتی متر 
دادند  اجازه  شرکت  یک  به  یکباره  به  اما 
نزدیک  در  عظیمی  تا چنین ساخت وساز  

کنند.« ایجاد  ساحل 

مجوز اقامتی در پارک ملی
حفاظت  کل  مدیر  قلی نژاد،  فرهاد 
 ۹۹ آبان  بوشهر  استان  زیست  محیط 
شرکت  برای  مجوز  صدور  چرایی  درباره 

آریا ساسول به ایسنا گفته بود: »متاسفانه 
محیط زیست وقت، یک مجوز کلی بدون 
دوم  نیمه  در  می کند.  صادر  طرح  و  پالن 
پروژه  آمدم  بوشهر  به  من  که   ۹۷ سال 
و  درآورده  پی  و  بود  کردن  کار  حال  در 
و  وارد شدیم  ما  بودند که  بتن ریزی کرده 
الی   ۴ مدت  به  را  ساخت وساز   عملیات 
طرح،  این  و گفتیم  متوقف کردیم  ماه   ۵
پالن  یک  سپس  ندارد.  )نقشه(  پالن 
باغ  ما  شده که  ارائه  قبال  و گفتند  آورده 
را  موزه  و  پرنده نگری  گیاه شناسی، سایت 
طرح  به  باید  و گفتیم  اضافه کرده  آن  به 
پیش  سال  شود.«سه  تبدیل  گردشگری 
مدیر  بلکه  زیست  محیط  مدیر  تنها  نه 
تغییر  نیز  سایرین   و  کشاورزی   جهاد 
مدیرها  :»تمام  می گوید  ضرابیان  کردند. 
با  موضوع  این  درباره  ما  شدند.  عوض 
صحبت  جهاد کشاورزی  و  زیست  محیط 
کردیم اما به ما گفتند که  مدیر قبلی این 
مجوز را داده و دیگر نمی شود، کاری کرد.«

 یک نهاد جلوی کار را گرفت
پروژه گردشگری جدید یا همان مرکز 
کل  مدیر  مقاومت  با  ۵ماه  قبلی  اقامتی 
یک  و  شد  متوقف  جدید  زیست  محیط 
سال هم  به دلیل اعتراض یکی از نهادهای 
کشور نسبت به قرار گرفتن طرح در حریم 
امنیتی و استقرار تاسیسات امنیتی در آن 

مجتمع  ساخت  شواهد  طبق  البته  منطقه. 
مربوط  صرفا  محدوده  این  در  گردشگری 
به این شرکت نیست، بلکه این نهاد نیز در 
مجتمع  خود  نیروهای  برای  محدوده  این 

است.  ساخته  گردشگری 
حسن باغبانی، متخصص توسعه پایدار در 
»این  می گوید:  ما«  »پیام  به  ارتباط  این 
بخش  اما  نساخته  مسکونی  مجتمع  نهاد 
ساخته  گردشگری  عنوان  به  را  کوچکی 
تا آن بخش هم  آنها صحبت کردیم  با  که 
برداشته شود و صرفا سایت پدافندشان در 
تحت  منطقه  باشد.«زمین های  منطقه  آن 
مالکیت محیط زیست، یک نهاد نظامی و 

هستند. مردم  اختیار  در  هم  بخشی 
 زمین پروژه مذکور از مناطقی بوده که در 
این شرکت  به  و  بوده  اختیار مردم محلی 
فروخته شده؛ اراضی که بعضا این نهاد در 
تفکیکش به مشکل برخورد اما این موضوع 
را  ساخت وساز   این  جلوی  نتوانست  هم 

بگیرد. 

 آکواریوم در همسایگی دریا
به  شده  ارائه  توجیهی  طرح  مطابق 
این  در  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
گردشگری،  اقامتگاه  بخشی  هکتار   ۲.۵
بخشی  دریایی،  موزه  عنوان  به  بخشی 
به  نیز  بخشی  و  دریایی  آکواریوم 
همایش ها  برای  آمفی تئاتر  یک  تاسیس 

زیستی  محیط  آموزشی  کالس های  و 
طبق  همچنین  می یابد.  اختصاص 
باید سایت  به محیط زیست  آنها  تعهدات 
راه اندازی شود و  پرنده نگری در آن مکان 
ساحل نیز نباید محصور شود. با این حال 
پایدار  توسعه  کارشناس  باغبانی،  حسن 
زمینه  در  جهانی  پروژه  یک  صاحب  و 
کمک  در  ستاره شناسی  آموزش  نقش 
پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  حفظ  به 
از  یک  هیچ  که  می گوید  ما«  »پیام  به 
ساخته  حتی  و  نشده  ساخته  مراکز  این 
تخریب  برای  توجیهی  هم  شدنشان 
»روی  می گوید:  او  نیست.  زیست  محیط 
طبقه کار شده   ۴ زمین  مترمربع  هزار   ۲۲
دائم  برای استقرار  تا ساختمانی مسکونی 
موضوع  اصل  باشد.  شرکت  این  کارکنان 
ملی  پارک  اولین  اینجا  که  است  این 
زیست  محیط  بعد  و  است  ایران  دریایی 
شهرک  ساخت وساز   مجوز  آن  ها  به 
مسکونی داده. حرف از مجتمع گردشگری 
این  واقعیت  اما  است  توجیه  یک  فقط 
برای  مسکونی  شهرک  یک  آنجا  است که 
کارکنان این شرکت ساخته اند.« او درباره 
ایجاد سایت  آکواریوم مصنوعی و  ساخت 
عقل  هیچ  »با  می گوید:  هم  پرنده گری 
تخلف  عده ای  که  نیست  جور  منطقی  و 
این  ما  و  نابود کنند  را  ملی  پارک  و  کرده 
تصمیم غلط را بپذیریم و مهم ترین ارزش 
تا  کنیم  نابود  را  کشور  جنوب  اکولوژیک 
بپوشانیم.  را  چند کارشناس  غلط  تصمیم 
مرجانی  سواحل  در  پذیرفتند که  طور  چه 
ساخت  کنند؟  درست  مصنوعی  آکواریوم 
خودش  که  جایی  در  مصنوعی  آکواریوم 
است.  مضحک  است،  مرجانی  ساحلی 
برای  و  شود  تخریب  باید  مجتمع  این 
مجموعه  اقداماتی  چنین  از  پیشگیری 
داشتند،  دست  تخلف  این  در  کسانی که 
مجازات شوند.«سازه چهار طبقه ای که این 
عنوان  به  آن  از  پایدار  توسعه  کارشناس 
تاکنون  می کند،  یاد  مسکونی  شهرک 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹۰ به  نزدیک 
طاها   ۱۴۰۰ خرداد  دوم  است.  داشته 
در  بوشهر  استان  نماینده  مطلق،  دشتی 
شورای عالی استان ها گفته بود که ساخت 
حفاظت شده  منطقه  در  خوابگاهی  مجتمع 
به  توجه  با  اما  است  غیرقانونی  نایبند 
پروژه  درصدی   ۹۰ فیزیکی  پیشرفت 
»متاسفانه  گرفت:  را  جلویش  نمی توان 
شهرک  پروژه  پیگیری ها،  تمام  وجود  با 
منطقه  در  ساسول  آریا  شرکت  مسکونی 
درصد   ۹۰ به  نزدیک  نایبند  حفاظت شده 
دیگر  و  است  داشته  فیزیکی  پیشرفت 
اما  دیدگاه  این  کرد.«  نمی شود  کاری 
قبول   قابل  زیست  محیط  فعاالن  نظر  از 
کسی  »اینکه  می گوید:  ضرابیان  نیست. 
وسط پارک ملی مجتمع مسکونی یا حتی 
است  این  مثل  درست  بسازد،  گردشگری 
بسازند.  هتل  جمشید  تخت  وسط  که 
اصول  با  و  است  غلط  کامال  دیدگاه  این 
ندارد.«ساخت وساز  هم خوانی  گردشگری 
راه  اما  نایبند  ملی-دریایی  پارک  دل  در 
حتی  و  کرده  باز  دیگر  تخلفات  برای  را 
افزایش قیمت زمین های  درباره  شایعاتی 
می شود.  شنیده  میلیارد   ۵۰ تا  نایبند 
در  که  کسانی  »اتفاقا  می گوید:  باغبانی 
این منطقه زمین دارند با ساخت وساز  آریا 
زمینی  می دانند  چرا که  موافقند؛  ساسول 
مدتی  نمی خرند  هم  میلیون   ۵۰ االن  که 
برسد.«  میلیارد   ۵۰ به هکتاری  بعد شاید 
از نگاه او این شروعی برای ویالسازی در 

است. بکر  منطقه  این 

ساخت وساز در ساحل مرجانی بوشهر، تنوع اکوسیستمی را به خطر انداخته است

شهر ک سازی در پار ک ملی نایبند
 ضرابیان، فعال محیط زیست: ساختن مجتمع مسکونی یا گردشگری وسط پارک ملی، درست مثل این است که وسط 

تخت جمشید هتل بسازند
صفری، فعال محیط زیست عسلویه: طبق مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ساخت وساز  در مناطق چهارگانه ممنوع 

است اما این عده به هر نحو مجوز ساخت وساز  گرفتند

جهان 2 برابر قبل، روزهای 
باالی 5۰ درجه سانتی گراد 

را تجربه می کند
بر اساس یک تجزیه و تحلیل جهانی، تعداد 
به ۵۰  دما  بسیار گرم هر سال که  روزهای 
دهه  به  نسبت  رسد،  سانتی گراد می  درجه 
است.داده های  شده  بیشتر  برابر  دو   ۱۹۸۰
بر  تاکید  با  جهانی  تحلیل  و  تجزیه  یک 
افزایش دو برابری روزهای گرم در جهان که 
دما به ۵۰ درجه سانتی گراد می رسد، نشان 
داد که هم اکنون مناطق بیشتری از جهان 
این دمای هوا را تجربه می کنند و این اتفاق، 
و  سالمتی  برای  بی سابقه ای  چالش های 
می کند.تعداد  ایجاد  انسان ها  زندگی  نحوه 
کل روزها با دمای باالی ۵۰ درجه سانتی گراد 
از دهه ۱۹۸۰ در هر دهه افزایش یافته است 
به  و ۲۰۰۹  بین سال های ۱۹۸۰  مثال  برای 
در  روز   ۱۴ حدود  هوا  دمای  متوسط،  طور 
سال از ۵۰ درجه سانتی گراد فراتر رفت. در 
حالی که این تعداد بین سال های ۲۰۱۰ تا 
۲۰۱۹ به ۲۶ روز در سال افزایش یافته است.
تغییرات  موسسه  مدیر  اوتو،  فریدریکه 
محیطی در دانشگاه آکسفورد می گوید: این 
ناشی  ۱۰۰ درصد  زمین،  دمای کره  افزایش 
است.بر  فسیلی  سوخت های  سوزاندن  از 
تحلیل،  و  تجزیه  این  گزارش های  اساس 
گرمای زیاد می تواند برای انسان و طبیعت 
کشنده و مضر باشد و مشکالت عمده ای را 
به بخش های مختلف وارد کند.این تجزیه و 
تحلیل همچنین نشان داد که در دهه های 
درجه سانتی گراد   ۰.۵ دمای  اخیر، حداکثر 
سال  از  مدت  بلند  میانگین  با  مقایسه  در 
های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ نیز افزایش یافته است 
و این در حالی است که این افزایش ها در 
سراسر جهان به طور مساوی احساس نشده 
جنوب  شرقی،  اروپای  طوری که  به  است 
آفریقا و برزیل شاهد افزایش حداکثر دمای 
در  بوده اند  سانتی گراد  درجه  یک  از  بیش 
حالی که دما در بخش هایی از قطب شمال 
از دو درجه سانتی گراد  و خاورمیانه بیش 
داده های  اساس  است.بر  یافته  افزایش 
مطالعه ای که از دانشگاه راتگرز آمریکا در 
ادامه  صورت  در  شد،  منتشر  سال گذشته 
روند فعلی تا سال ۲۱۰۰ بیش از ۱.۲ میلیارد 
نفر در سراسر جهان ممکن است با شرایط و 
مشکالت ناشی از افزایش دما روبه رو شوند 
که این میزان دست کم چهار برابر بیشتر از 
تأثیر  تحت  امروزه  است که  افرادی  تعداد 
این بحران قرار گرفته اند.به گزارش ایسنا به 
نقل از بی بی سی، مردم نیز با تغییر شرایط 
دشواری  انتخاب های  با  اطراف  موقعیت  و 
باعث  شدید  گرمای  زیرا  هستند،  روبرو 
سوزی  آتش  و  خشکسالی  ایجاد  احتمال 
نیز  دیگری  عوامل  که  چند  هر  می شود 
می توانند در این حوادث و بحران ها دخیل 
باشند اما تغییرات آب و هوایی نیز نیروی 

است. بیابان زایی  در  مهمی  محرک 

کاهش بارش در استان 
تهران طی پاییز

با  تهران گفت:  استان  هواشناسی  مدیرکل 
توجه به پیش بینی های انجام شده در استان 
تهران پاییز امسال با کاهش بارش و تا حدی 

افزایش دما همراه خواهد بود.
مجتبی جاللی به ایسنا گفت: آخرین خروجی 
خارجی  و  داخلی  فصلی  بینی  پیش  مراکز 
بیانگر آن است که متوسط بارش استان طی 
سه ماه آینده )ماه های مهر تا آذر( کمتر از 
مقدار متوسط دوره آماری بلند مدت )نرمال( 
باشد عالوه بر آن انتظار می رود متوسط دما 
به  تمایل  با  و  نرمال  حد  در  مدت  این  در 
بیش از مقدار بلند مدت یعنی ۰.۵ تا ۱ درجه 
بیشتر از نرمال باشد.به نظر می رسد که با این 
شرایط خشکسالی طی ماه های ابتدایی فصل 
پاییز نیز ادامه داشته باشد.او عنوان کرد: این 
پیش بینی ها همانند دیگرانواع پیش بینی با 
بیان می شوند و معموال  احتمال  از  درصدی 
را دارند. پیش بینی های  خطای خاص خود 
فصلی معموال با احتمال وقوع ۶۰ درصد اعتبار 
دارند و در ابتدای هر ماه بروزرسانی می شوند 

و الزم است توسط کاربران پیگیری شود.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان تهران طی 
سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بارش استان تهران 

حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است.
او با بیان اینکه با توجه به پیش بینی فصلی، 
با کاهش  امسال  پاییز  می رسد که  نظر  به 
باشد،  افزایش دما همراه  تا حدی  بارش و 
گفت: این شرایط به نوعی به معنی پایداری 
بیشتر در شرایط جوی است و احتماال سبب 
افزایش آلودگی در فصل پاییز به ویژه در نیمه 
دوم این فصل می شود.جاللی در پایان تاکید 
برای کاهش  باید  االن  از  است  بدیهی  کرد: 
آلودگی هوای تهران طی پاییز تمهیدات الزم 
توسط مسئوالن امر و در بخش های مختلف 
اندیشیده شود و کنترل و مدیریت  اجرایی 
تولید انواع آلودگی های صنعتی و شیمیایی 

باید در دستور کار قرار گیرد.

تعارضات میان مردم محلی 
و محیط زیست عمیق تر 

شده.  رئیس شورای روستای 
هاله می گوید محیط زیست 
به مردمی که زمین های شان 
داخل پارک است اجازه هیچ 
ساخت وساز ی نمی دهد اما 

به یکباره به یک شرکت مجوز 
ساخت وساز  عظیم داده است

همه چیز از مجوز مرکز اقامتی آریاساسول در سال 95 شروع شد. اسکناس، اسکناس پول روی هم رفت تا سازه ای که بعدها نامش 
به مجتمع گردشگری تغییر یافت در خلیج نایبند چسبیده به ساحل دریا جا خوش کند؛ اسکلت فلزی 4 طبقه ای که نه ظاهر واحدها و 
نه فندانسیونش شبیه اقامتگاه گردشگری نیست و فعاالن محیط زیست می گویند قرار است اینجا اقامتگاه دائم کارکنان شرکت پلیمر 
آریا ساسول باشند. این تازه شروع ماجرا برای سایر مستثنیات پارک ملی نایبند است که به عنوان اولین پارک ملی-دریایی کشور در 
سال 83 به ثبت رسید. سودجویان از مدت ها قبل خیز برداشتند و محیط زیست بدون توجه به تنوع زیستی و اکوسیستمی به آنها مجوز 

داد و حاال محلی ها معتقدند چندی دیگر زمین های ارزانشان، بعد از جاگیر شدن کارکنان شرکت در مجتمع اقامتی ارزش می گیرد. 

سازه چهار طبقه ای که این 
کارشناس توسعه پایدار از آن 
به عنوان شهرک مسکونی یاد 
می کند، تاکنون نزدیک به ۹۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است. دوم خرداد امسال 

نماینده بوشهر در شورای عالی 
استان ها گفته بود که ساخت 
مجتمع خوابگاهی در منطقه 

حفاظت شده نایبند غیرقانونی 
است اما با توجه به پیشرفت 

فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه 
نمی توان جلویش را گرفت
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نشست  برگزاری  از  پیش  که  گزارشی  در 
شده،  تهیه  هوایی گالسکو  و  آب  تغییرات 
پیش بینی شده است که اگر تا سال ۲۰۳۰ 
قابل  میزان  به  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
محصوالت  تولید  نیابد،  کاهش  توجهی 
 ۱۰ ۳۰ درصد کمتر می شود و  کشاورزی تا 
خواهند  دست  از  را  جانشان  نفر  میلیون 

داد.
نیوز می نویسد:  اسکای  در  فیلیپس  الکسا 
بر اساس گزارش اندیشکده امور بین الملل 
است  ممکن  شرایط  این  در  هاوس،  چتم 
 ۲۰۵۰ سال  تا  محصوالت کشاورزی  تولید 
در  این  و  یابد  کاهش  درصد   ۳۰ حدود 
مورد  غذایی  مواد  میزان  که  است  حالی 
درصد   ۵۰ حال گسترش  در  جمعیت  نیاز 

می یابد. افزایش 
سال  از  که  است  آمده  گزارش  این  در 
تغییرات  شدید  پیامدهای  میالدی،   ۲۰۴۰
نمی توان  و  شد  خواهد  تثبیت  اقلیمی 
آنکه  مگر  کرد  کاری  آن  با  مقابله  برای 
سال  از  قبل  تا  گلخانه ای  گازهای  انتشار 

یابد. کاهش  شدت«  »به   ۲۰۳۰
تولیدات  میان  از  گزارش،  این  طبق 
آسیب  با  ذرت  محصوالت  کشاورزی، 
کاهش  که  چرا  هستند،  مواجه  بیشتری 
ایاالت  در  محصول  این  تولید  درصدی   ۱۰
که  آرژانتین  و  برزیل  چین،  متحده، 
می شود،  کشت  آن  در  محصوالت  بیشتر 

است. شده  پیش بینی 
که  است  آمده  گزارش  این  در  همچنین 
 ۲۰۳۰ سال  تا  نفر  میلیون   ۴۰۰ از  بیش 
و  بود  نخواهند  خارج«  در  کار  به  »قادر 
۱۰ میلیون نفر به دلیل  پیش بینی می شود 
دست  از  را  خود  جان  »استرس گرمایی« 

. هند بد
سال  تا  می گویند  محققان  که  اینطور 
نفر  میلیون   ۷۰۰ تقریبا  سال  هر   ،۲۰۴۰
شدیدی  خشکسالی  معرض  در  احتمااًل 
ماه  شش  حداقل  که  گرفت  خواهند  قرار 
از  بیش   ،۲۰۵۰ سال  تا  و  می کشد  طول 
۷۰ درصد مردم جهان احتمااًل موج گرما را 

کرد. خواهند  تجربه 
داده اند  هشدار  مطالعه  این  نویسندگان 
آینده  قرن  اواخر  در  سیالب ها  میزان  که 
تا  احتمااًل  طوری که  به  می یابد،  افزایش 
در  نفر  میلیون   ۲۰۰ به  نزدیک  زمان  آن 
صدساله  سیل  سطح  زیر  جهان  سراسر 
زندگی خواهند کرد؛ سطحی که در آن آب 

می شود. سرازیر  اطراف  مناطق  به 
به  این گزارش،  اساس  بر  دیگر  سوی  از 
 ۶۰ تقریبًا  دریا،  آب  سطح  افزایش  دنبال 
رودخانه ها  طغیان  تأثیر  تحت  نفر  میلیون 

گرفت. خواهند  قرار 
احتمال  می گویند  مطالعه  این  نویسندگان 
وقایع سیل که در حال حاضر هر ۱۰۰ سال 
افزایش  با  فقط  می افتد،  اتفاق  بار  یک 

خواهد  بیشتر  دریا  سطح  متری  یک 
برای  سیل  وقوع  احتمال  که  چنان  شد. 
و  بار   ۲۰۰ نیویورک  برای  بار،   ۴۰ شانگهای 

می یابد. افزایش  بار   ۱۰۰۰ کلکته  برای 
تالش های  فعلی  سرعت  می گویند  آنها 
می دهد  نشان  کربن زدایی  برای  جهانی 
درجه   ۲.۷ افزایش  مسیر  در  جهان  که 
حرکت  قرن  پایان  تا  دما  سانتی گراد 
هدف  از  دورتر  بسیار  میزان  این  می کند؛ 
زمین  درجه ای   ۱.۵ گرمایش  از  جلوگیری 

ست. ا
پیشنهادات  می کند که  عنوان  این گزارش 
بیشتر  برای کاهش  دولت ها  برخی  جدید 
از  کمتر  بسیار  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
حال  عین  در  است.  نیاز  مورد  اقدامات 
انجام  به  هنوز  بزرگ  اقتصاد  چندین 
گازهای  انتشار  برای کاهش  اقدامی  هیچ 

نشده اند. متعهد  گلخانه ای 
 ،۲۰۱۵ سال  در   COP۲۱ کنفرانس  در 
بحران  مهار  برای  توافق کردند که  کشورها 
 ۱.۵ حد  در  زمین  کره  دمای  هوا،  و  آب 
حفظ  صنعتی  ماقبل  دوران  از  باالتر  درجه 
میزان  رسیدن  از  پس  چند  هر  شود. 
دمای  نصاب  حد  این  به  زمین  گرمایش 
ولی  یابد  کاهش  است  ممکن  زمین  کره 
عبور از این مرز نشان می دهد که اقدامات 
گرمایش  کنترل  برای  بین المللی  جامعه 

است. نداده  نتیجه  زمین 

در  ارشد  محققان  از  یکی  دانیل کوئیگین، 
چتم هاوس و نویسنده این گزارش گفت: 
تا  مانده  باقی  جدی  شانس  یک  »هنوز 
همه  شود،  تمام  فرصت  اینکه  از  قبل 
فاجعه بارترین  از  جلوگیری  برای  دولت ها 
را  جاه طلبی  هوایی،  و  آب  تغییرات  آثار 

ببخشند.« پایان 
»احتمال  که  کرد  اضافه  هم  را  این  او 
مرتبط  وقایع  که  دارد  وجود  فزاینده ای 
از  سلسله ای  ایجاد  باعث  هوا  و  آب  با 
شود؛  مختلف  نقاط  در  مرتبط  حوادث 
سیاسی،  بی ثباتی  تجارت،  در  اختالل 
بیماری های  افزایش  مهاجرت،  افزایش 
آن  از  مسلحانه  درگیری  حتی  یا  عفونی 

است«. جمله 
انتخاباتی  ستاد  مدیر  پیترز،  جیمی 
امور  اندیشکده  گزارش  زمین،  دوستان 
»هولناک«  را  هاوس  چتم  بین الملل 
برای  نمی کند  فکر  که  گفت  اما  خواند 
»خیلی  هوا  و  آب  تغییرات  به  واکنش 

باشد. دیر« 
او از دولت بریتانیا خواست که »دست به 
کار شود« و حمایت از پروژه های مرتبط با 
فرودگاه ها،  توسعه  مانند  فسیلی  سوخت 
را  گاز  پروژه های  و  سنگ  زغال  معادن 
کار  این  انجام  گفت  پیترز  بگذارد.  کنار 
دیگر  از  تا  می دهد  مشروعیت  بریتانیا  به 
گازهای  انتشار  کاهش  برای  کشورها 

کند. اقدام  درخواست  گلخانه ای 
اجالس  دوره ای  رئیس  نیز  این  از  پیش 
که  داد  هشدار  هوایی  و  آب  تغییرات 
تاریخ  به  باید  سنگ  زغال  از  استفاده 
بپیوندد تا رهبران جهان از نشست گالسکو 
از  برای جلوگیری  آخرین شانس  به عنوان 

کنند. استفاده  زمین  گرمایش  بحران 
بازرگانی  پیشین  وزیر  شارما،  الوک 
اجالس  دوره ای  ریاست  حاال  انگلیس که 
تغییرات آب و هوایی را برعهده دارد گفته 
بود که شاید این آخرین شانسی باشد که 
سانتی گراد  درجه   ۱.۵ گرمایش  از  بتوان 
روشنی  آینده  و  کرد  جلوگیری  زمین 
پاکیزه  هوای  و  سبز  مشاغل  توسعه  برای 
و  آب  تغییرات  آتی  اجالس  ساخت. 
هوایی موسوم به کاپ۲۶ قرار است نوامبر 

شود. برگزار  گالسکو  شهر  در  آینده 
داده  هشدار  هواشناسی  جهانی  سازمان 
متوسط  میزان  آینده  سال   ۵ طول  در  که 
گرمایش زمین به ۱.۵ درجه باالتر از دمای 
طبق  رسید.  خواهد  صنعتی  ماقبل  دوران 

سازمان  به  وابسته  نهاد  این  پیش بینی 
سالهای  فاصله  در  سال  یک  حداقل  ملل 
جدید  رکورد  این  شاهد   ۲۰۲۴ تا   ۲۰۲۰

بود. خواهیم 
تغییرات  اجالس  دوره ای  رئیس  گفته  به 
 ۱.۵ گرمایش  درباره  اگر  هوایی،  و  آب 
درجه ای زمین جدی هستیم، گالسکو باید 
به  سنگ  زغال  آن  در  که  باشد  نشستی 
سازمان  دبیرکل  چنانچه  بپیوندد؛  تاریخ 
دیگر  فناوری،  این  می گوید  متحد  ملل 

است.  شده  قدیمی 

نشست  میزبان  عنوان  به  انگلیس  دولت 
استخراج  دنبال  به  هوایی  و  آب  تغییرات 
منطقه  در  جدیدی  معدن  از  سنگ  زغال 
افکار  شدید  اعتراض  با  است که  کامبریا 
زیست  محیط  طرفدار  و گروه های  عمومی 

است. شده  مواجه 
تولید  تاثیر  تحت  معتقدند که  دانشمندان 
بشر  فعالیت  از  ناشی  گلخانه ای  گازهای 
تا   ۱۸۵۰ سالهای  نسبت  به  زمین  دمای 
یک  حداقل  صنعتی(  ماقبل  )دوران   ۱۹۰۰

است. یافته  افزایش  درجه 
هواشناسی  جهانی  سازمان  پیش بینی های 
نیز نشان می دهد که به احتمال ۷۰ درصد 
از  یکی  در  حداقل  زمین  میزان گرمایش 
 ۱.۵ از   ۲۰۲۴ تا   ۲۰۲۰ سال های  ماه های 
درجه باالتر از دوران ماقبل صنعتی بیشتر 

شد. خواهد 
میزان گرمایش  متوسط  نهاد  این  به گفته 
درجه   ۱.۵۹ تا   ۰.۹۱ زمانی  بازه  این  در 
اساس  بر  پیش بینی  این  بود.  خواهد 
مدل های  از  استفاده  با  پژوهش  چندین 
اداره هواشناسی  با مدیریت  و  کامپیوتری 

است. شده  انجام  بریتانیا 

گزارش اندیشکده »چتم هاوس« درباره امکان شکست رهبران جهان در اجالس گالسکو هشدار می دهد

مرگ 10 میلیون نفر تا 2030 بر  اثر استرس گرمایی
از سال 2۰4۰ میالدی، پیامدهای شدید تغییرات اقلیمی تثبیت خواهد شد و نمی توان برای مقابله با آن کاری کرد مگر آنکه انتشار 
گازهای گلخانه ای تا قبل از سال 2۰3۰ »به شدت« کاهش یابد

واکنش ها به یادمان نوظهور 
عبید زاکانی در دزفول

به  منتسب  شکل  گنبدی  یادمانی  ساخت 
عبید زاکانی در بافت کهن دزفول واکنش هایی 
از سوی دوستداران میراث فرهنگی به همراه 

است. داشته 
به گزارش ایرنا، ساخت سازه ای گنبدی شکل 
ادبی  چهره  این  یادمان  یا  مقبره  عنوان  به 
دزفول  تاریخی  خانه های  از  یکی  محل  در 
چرا که  است  داشته  همراه  به  واکنش هایی 
قرار بوده این محل به سفره خانه سنتی تبدیل 
شود. با توجه به نصب یک بنر بر این سازه 
به نظر می رسد مجوز میراث فرهنگی نیز برای 
ساخت آن اخذ شده است. از اعتراضاتی که 
این  ساخت  به  فرهنگی  میراث  دوستداران 
یادمان گنبدی شکل وارد کرده اند، این است 
که چرا باید یک خانه تاریخی تخریب و به 
جای آن با مصالح امروزی یک یادمان گنبددار 
ساخته شود که از اصالت آن نیز اطالع دقیقی 

در دست نیست.
به  واکنش  در  دزفول شناسی  موسسه  مدیر 
ساخت یادمان گفت: هر طرح و نقشه ای که 
جنبه بدعت داشته و گمراه کننده باشد، نباید 

عملی شود.
محمدحسین حکمت فر ساخت مقبره گنبدی 
را  قدیم  بافت  در  زاکانی  عبید  برای  شکل 
استفاده ابزاری از این بافت تاریخی دانست 
ساخت  به  اقدام  که  افرادی  داد:  ادامه  و 
چنین سازه ای کرده اند فقط به فکر منافع و 
سو استفاده شخصی بوده و به دنبال ترویج 

نیستند. بافتی  چنین  در  فرهنگ 
مزار عبید زاکانی بنا به گفته او در محلی که گنبد 
موردنظر ساخته شده، نیست و طبق گفته ها در 
فاصله ۵۰ متری از بنای ساخته شده در یک 

شبستان است.
او ادامه داد: این خانه برای راه اندازی سفره خانه 
شده  خریداری  توسعه گردشگری  و  سنتی 
تاریخ شده که  به جعل  اقدام  در عمل  ولی 
بازخوردهای بدی نیز داشته است؛ باید یادمانی 
در خور شان نخستین طنزپرداز ادبیات ایران 
ساخته شود نه اینکه به خاطر منافع اقتصادی 

بدعت گذاری کرد.
اداره میراث فرهنگی،  مهدی چناری، رئیس 
گردشگری و صنایع دستی دزفول نیز گفت: 
شده  متوقف  یادمان  این  ساخت  عملیات 
اداره کل  در  نشستی  زودی  به  است  قرار  و 
میراث فرهنگی خوزستان برگزار و در این باره 
تصمیم گیری شود. شهرداری دزفول نیز اظهار 

نظری در این خصوص نکرد.
بنا به گفته کارشناسان اداره میراث فرهنگی 
دزفول، برای نصب یادمان یا مزار باید تحقیق 
و بررسی های الزم در پژوهشکده انجام می شد 
تا به شواهد الزم دستیابی شود ولی درباره این 

سازه چنین پروسه ای طی نشده است.
به گفته این کارشناسان، هرگونه دخل و تصرف 
در محدوده ای که  و ساخت سازه سه طبقه 
تاریخی و ثبت ملی هستند و  همه خانه ها 
اضافه کردن عنصر یا هر نمادی در این مکان 
تاریخی رایج نیست چرا که باید در بافت قدیم 
از نمادسازی پرهیز کرد تا ارزش های تاریخی 

حفظ شوند.
امام جمعه دزفول نیز در واکنش به موضوع 
شورای  نشست  در  گنبددار  یادمان  ساخت 
فرهنگ عمومی از ادارات اوقاف و امور خیریه، 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
شهرداری و شورای شهر دزفول خواست جلوی 
ساخت و ساز غیرمجاز را بگیرند تا گنبدسازی 

بدعت نشود.

اینطور که محققان می گویند تا 
سال ۲۰۴۰، هر سال تقریبا ۷۰۰ 
میلیون نفر احتمااًل در معرض 
خشکسالی شدیدی قرار خواهند 
گرفت که حداقل شش ماه 
طول می کشد و تا سال ۲۰۵۰، 
بیش از ۷۰ درصد مردم جهان 
احتمااًل موج گرما را تجربه 
خواهند کرد

|پیام ما| محققان هشدار داده اند در صورتی که رهبران جهان در دستیابی به توافق برای کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 
2۰3۰ ناکام بمانند، 1۰ میلیون نفر بر اثر »افزایش شدید دما« جان خود را از دست خواهند داد. اجالس تغییرات آب و هوایی سازمان 
ملل متحد موسوم به COP26 که قرار است نوامبر امسال در گالسکو برگزار شود، پیش از این نیز آخرین شانس برای دستیابی به توافق 

در مقابله با بحران گرمایش زمین خوانده شده بود.

طبق این گزارش، از میان 
تولیدات کشاورزی، محصوالت 
ذرت با آسیب بیشتری مواجه 

هستند، چرا که کاهش ۱۰ 
درصدی تولید این محصول در 
ایاالت متحده، چین، برزیل و 

آرژانتین که بیشتر محصوالت در 
آن کشت می شود، پیش بینی 

شده است |  
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

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

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع   ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ مورخه  دوم  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۴۰۹ شماره  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدعلی 
سکنجی فرزند سیدصفر بشماره شناسنامه ۱۳ صادره از ماهان درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۱۱۷/۷۵ مترمربع که مقدار ۴۵/۱۳ مترمربع آن متعلق به وقف است تحت پالک 
از ۳۹۶۸ اصلی  از پالک ۸۹۹ فرعی  از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده  ۱۶۵۶۴ فرعی 
از  الواسطه  ۲۲ خریداری مع  امام شهرک صنعتی کوچه  بزرگراه  در  واقع  ۲ کرمان  بخش 
مالک رسمی خانم ایران سکوت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 ۷۰۲

تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

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

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۴۱۰ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم سکنجی فرزند 
علی بشماره شناسنامه ۶۴ صادره از کرمان درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۴/۹ 
از  فرعی   ۱۶۵۶۳ پالک  تحت  است  وقف  به  متعلق  مترمربع   ۴۷/۸۷ مقدار  مترمربع که 
۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش ۲ کرمان واقع 
در شهرک صنعتی کوچه ۲۲ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم ایران سکوت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 ۷۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

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

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع   ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ مورخه  دوم  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۳۹۴ شماره  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرگس 
آقای  و  گلباف  از  صادره   ۲۵۱ شناسنامه  بشماره  سلیمان  فرزند  گوکی  امیرمجاهدی 
سیدمحمد ضیاء حسینی به شماره شناسنامه ۴۸۳۳ صادره از گلباف فرزند سیدمرتضی 
باالسویه درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۵۷/۱۶ مترمربع تحت پالک ۱۶۵۹۱ فرعی 
از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش ۲ کرمان 
واقع در بزرگراه امام کوچه ۶ غربی ۴ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم کتایون 
سروشیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 ۷۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک 

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 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۰۷هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
 ۱ شناسنامه  شماره  به  نصراله  فرزند  احمدآبادی  یزدانی  جواد  آقای  متقاضی 
۲۳۶۱ اصلی  صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت ۲۴۳.۴۵ مترمربع از پالک 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   ۴ مدرس کوچه  خیابان  زرند  در  واقع  باقیمانده 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  جعفری  عبدالحسین 
به صدور سند  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  ۱۵روز  به فاصله  نوبت 
به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  مالکیت متقاضی 
از اخذ رسید ظرف مدت  اداره تسلیم و پس  مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۶/۲۴
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
مع  وکالت  به  پور  حسین  اکبر  علی  آقای 
صالحی  علی  مرحوم  ورثه  طرف  از  الواسطه 
با تسلیم دوبرگ استشهاد گواهی شده دفتر اسناد رسمی 
سهم  دوازده  مالکیت  سند  است که  مدعی  رفسنجان   ۲۱
واقع   ۱۹۱۵ از  فرعی   ۴۴ پالک  ۱۶سهم  از  مشاع  نیم  و 
اقای علی صالحی   بنام  ۹ کرمان که   رفسنجان بخش  در 
لذا  و  مفقود گردیده  علت جابجایی  به  و  وتسلیم  صادر   
قانون  نامه  آیین   ۱۲۰ ماده  تبصره یک اصالحی  به دستور 
ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی 
اسناد  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  شخص  چنانچه  تا 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ 
دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی 
نام مالک صادر  به  المثنی  و عدم واخواهی سند مالکیت 

شد. خواهد 
 ابوالفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
رفسنجان شهرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
تسلیم  با  زاده  اسماعیلی  پور  مرتضی 
اسناد  دفتر  استشهاد گواهی شده  دوبرگ 
مالکیت  سند  که  است  مدعی  رفسنجان   ۶ رسمی 
واقع  ۱۹۲۴ اصلی  ۵۰۷ فرعی  ششدانگ خانه   پالک 
مرتضی  اقای  بنام  ۹ کرمان که   بخش  رفسنجان  در 
مفقود  جابجایی  علت  به  و  صادر   زاده  اسماعیلی  پور 
ماده  اصالحی  یک  تبصره  دستور  به  لذا  و  گردیده 
عموم  اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱۲۰
مدعی  چنانچه شخص  تا  آگهی  روزنامه  در  نوبت  یک 
می  خود  نزد  مالکیت  اسناد  وجود  یا  معامله  انجام 
انتشار  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  می تواند  باشد 
در  دارد  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  آگهی 
قانونی  مدت  شدن  سپری  از  پس  صورت  این  غیر 
مالک  نام  به  المثنی  مالکیت  سند  واخواهی  عدم  و 

شد. خواهد  صادر 

 ابوالفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
رفسنجان شهرستان 

یافته های تحقیقات در مورد 
تغییرات آب وهوا نشان 
می دهد که الزم نیست 
تغییرات در نزدیکی شما 
رخ دهد تا تاثیر را احساس 
کنید و پیامدهای غیرمنتظره 
می تواند بسیار شدید باشد

می دهد که سرمای  نشان  بررسی ها  نتایج 
بیش  علت گرمای  به  است  ممکن  شدید 
از اندازه قطب  شمال باشد و این تغییرات 
باشد که  امواج سرما  می تواند عامل اصلی 
کانادا  از  شمالی،  آمریکای   ۲۰۲۱ فوریه  در 
تا شمال مکزیک را تحت تاثیر قرار داد و 
احتماال با گرم  شدن کره  زمین این موج سرما 

بیشتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از ویفروم، در فوریه 
۲۰۲۱ و با گرم شدن سریع دمای جهان، موج 
از  بسیار شدید سرما قسمت های وسیعی 
آمریکای شمالی از کانادا تا مکزیک شمالی 
را در بر گرفت و باعث قطع برق ۱۰ میلیون نفر 
شد. این آسیب در تگزاس بیشتر بود و ۱۲۵ 
نفر جان خود را از دست دادند. ماه فوریه در 
ایاالت متحده سردترین ماه در بیش از ۳۰ 
سال گذشته بود و موج سرما به سنگین ترین 

طوفان زمستانی در این کشور تبدیل شد.
محققان در مطالعه ای که دوم سپتامبر ۲۰۲۱ 
در مجله Science منتشر شد، نشان دادند 
که چگونه این اتفاق افتاده و چگونه برخالف 
انتظار، رویدادهایی مانند موج سرد فوریه با 

گرم شدن کره  زمین بیشتر شده است.
در  آنچه  می دهد،  نشان  بررسی ها  نتایج 
نمی ماند.  آنجا  در  می گذرد  قطب شمال 
برابر  دو  از  بیش  سرعت  با  قطب شمال 
میانگین جهانی از هر منطقه دیگری گرمتر 
آب وهوای  در  زیادی  تغییرات  باعث  این  و 

و  دریا  یخ های  ذوب شدن  جمله  از  منطقه 
در  سیبری  روی  بر  برف  پوشش  افزایش 
الیه  یک  برف  و  یخ  می شود.  پاییز  اواخر 
عایق ایجاد می کنند و بسیار بازتابنده هستند 
بنابراین تغییرات آنها میزان انرژی و رطوبت 
تغییر  به شدت  را  بین سطح زمین و جو 
می دهند. هنگامی که این امواج متحرک رو 
آمریکای  از  پایین تر  ارتفاعات  در  پایین  به 
شمالی جمع می شوند، یک شیب به سمت 
و  می کنند  ایجاد  جتی  جریان  در  جنوب 
هوای سرد را بیشتر از حد معمول به جنوب 

می رسانند.
یافته های تحقیقات در مورد تغییرات آب وهوا 
در  تغییرات  نیست  الزم  نشان می دهد که 
را احساس  تاثیر  تا  نزدیکی شما رخ دهد 
کنید و پیامدهای غیرمنتظره می تواند بسیار 
شدید باشد. در این مورد، تغییرات بزرگ در 
قطب شمال فقط یک نگرانی محلی نیست، 
بلکه تاثیرات گسترده ای در سراسر آمریکای 
این  و  دارد  آسیا  از  بخش هایی  و  شمالی 
تاثیرات همیشه آن چیزی نیست که افراد 

انتظار دارند.
برای  دیگری  دلیل  می دهد  نشان  نتایج 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  سریع  کاهش 
و  می شوند  زمین  باعث گرم شدن کره   که 
در عین حال برای مدیریت حوادث شدید 
توسعه  به  و چه سرد  آب وهوایی، چه گرم 

دارد. نیاز  بهتر  راهبردهای 

عامل سرمای شدید شناخته شد



پیامک شما را دربـاره 
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مالکیت،  جای  به  مفهوم حضانت  واقع  در 
طبیعت  عادالنه  و  جمعی  تیماردارِی  بر 
الغای منطق  بر  دارد و مبتنی است  داللت 
سودورزِی سرمایه دارانه که عناصر و اجزای 
پیکره طبیعت را هم چون کاالیی قابل خرید 
به  سود  بیشینه کردن  جهت  در  فروش  و 
مالکیت های  تحت  مختلف  شکل های 
در  غیردموکراتیک  دولتِی  یا  خصوصی 
مالکیْت  مفهوم  که  حالی  در  می آورد؛ 
به شکل کاال، ملک  را  طبیعت و مایحتوی 
و  معامله  قابل  و  می کند  لحاظ  دارایی  و 
با  حداکثری.  استفاده  یعنی  رمق کشی- 
حق  معنای  به  مالکیت  تعریف،  همین 
بی  بهره برداری  و  جمعی  یا  فردی  تصرف 
و  است  مایملک  از  مالکانه  حصِر  و  حد 
انتقال مال و دارایی به غیر.  متضمِن حق 
تضمین  را  »حق«  اگر  مالکیت  مبحِث 
می کند، در مقابل مفهوم حضانت »تکلیف« 
مفهوم  می دهد.  جای  حق  کنار  در  هم  را 
تضمین  هم  معنا،  این  در  ملی،  حضانت 
دسترسی همگانی به مواهب طبیعت را در 
خود دارد و هم حفاظت و تامین پایداری 

را. طبیعت  تاریخی 
قانونی  تحوالت  دقیق تر  باید  رو  این  از 
زیست کشور  محیط  و  طبیعت  به  مربوط 
عجیب  ظاهر  به  اتفاقاتی  کرد.  رصد  را 
تصرف  مانند  زیست،  محیط  حوزه  در 

جنگل های هیرکانی به اسم وقف و تملک 
چندهزار  شتاب زده  واگذاری  دماوند،  کوه 
کاربری  تغییر  امکان  قانونی کردن  معدن، 
به  عمومی  زمین های  سندزدن  و  زمین ها 
نام اشخاص تحت لوای پشتیبانی و رفع 
بار  دست،  این  از  مواردی  و  تولید  موانع 
باید  را  حوزه  این  مسائل  داد  نشان  دیگر 
و  زیستی  محیط  صرف  مقوالت  از  فراتر 
روابط  و  اقتصادی  مناسبات  به  نگاه  با 
نشست.  تحلیل  به  اقتصاد سیاسی کشور 
تقلیل گرایانه ای  مفاهیم  با  نمی توان  دیگر 
قوانین  نبود  یا  مدیریتی  اراده  نبود  چون 
بازدارنده، تصرف جنگل و کوه و مراتع ملی، 
علیه  بر  دادگاه  حکم  نگه داشتن  مکتوم 
این تصرف و تداوم »مالکیت خصوصی« 
بر اراضی ملی را بررسی کرد. گستره، عمق 
و تداوم چنین دست اندازی هایی در عرصه 
همراهی  قانونی،  مراجع  سکوت  طبیعت، 
ارگان های  کناره گیری  و  قانونی  مراجع 
خود،  قانونِی  وظایف  انجام  از  حاکمیتی 
از  که  است  مناسباتی  تعمیق  از  نشان 
اقتصادی کشور  روابط  از  برآمده  یک سو 
ساخت  از  برآمده  دیگر  سوی  از  و  است 
سیاسی که تداوم این روابط اقتصادی را 

می کند. تضمین  و  تسهیل  میسر، 
ایران،  طبیعت  در  وسیع  اتفاقات  این 
و  کوه  در  مختلف  تصرفات   شامل 

دشت  و  ساحل  و  مرتع  و  کوه  و  جنگل 
نگاه  از  ناشی  نه  آب  انتقال  طرح های  و 
یا  پایدار  نگاه  تقابل  توسعه،  به  غلط 
و طبیعت،  توسعه  به  اقتصادی  و  فناورانه 
بین  در  زیستی  محیط  نگرش  نبود  یا 
که  قوانین،  ضعف  حتی  نه  و  مدیران 
است  سرمایه دارانه ای  منطق  از  برآمده 
موجود  شرایط  به  مختص  ساختار  به  که 
این  است.  داده  شکل  ایران  در  ممکن  و  
لزوم فرارفتن سرمایه  از  ناشی  منطق چه 
انباشت  برای  طبیعی  محدودیت های  از 
از تداوم  بیشتر و مداوم باشد، چه ناشی 
سلب  و  ید  )خلع  بدوی  یا  اولیه  انباشت 
اقلیت  نفع  به  اکثریت  از  پایدار  مالکیت 
سرمایه دار(، چه ناشی از بحران اقتصادی 
انباشت  ارزش هرگونه  انسداد خلق  با  که 
و ایجاد ارزش را منوط به دست اندازِی هر 
دم تازه به طبیعت می کند و چه ناشی از 
نامیده می شود  غارت  آن چه سرمایه دارِی 
و  تصرف  ادامه  بر  را  خود  اثرات  باشد 

می گذارد. برجا  طبیعت  تخریب 
به  تا  وامی دارد  را  ما  منطق  این  درک 
جای واکنش احساسی به اتفاقات محیط 
سیاسی-اقتصادی  روابط  نقد  بر  زیستی 
اتفاقات  این  پیش زمینه ای  و  پیشینی 
با  نیست که  این  بر  بحث  شود.  پرداخته 
واقعی«  »سرمایه داری  برخی  آنچه  ایجاد 

اتفاقاتی  چنین  است  قرار  می نامند 
سرمایه داری  مناسبات  تا  شود.  متوقف 
متصرفان  نشان  و  نام  تنها  باشد  برقرار 
به  روحانی  از  خواهد کرد.  تغییر  طبیعت 

به کراوات. ریش  از  مکال، 
کسانی که بر تصرف خصولتی ها، اصطالحی 
جعلی، و سازمان اوقاف به درستی هیاهو 
به  نسبت  دلبستگی  با  انداختند  راه  به 
تنها  واقعی  اصطالح  به  سرمایه داری 
چرا که  می کنند  عوض  را  متصرفان  جای 
سوداگرانه،  منطق  همان  اقتصادی،  منطق 

است. مانده  باقی  دست نخورده 
عرصه ها  این  بازگشت  این،  کنار  در 
حفظ  در  کافی  نه  و  الزم  گام  دولت،  به 
طبیعت  بر  ملی  مالکیت  و  عمومی  حقوق 
هیات  مقام  در  دولت  که  چه  است. 
حاکم،  طبقه  نماینده  و  بورژوازی  مدیره 
آنکه  مگر  نیست،  مردم  عموم  نماینده 
بستر  بر  و  شکل  دموکراتیک ترین  در 
مبنای  بر  را  جمعی  اراده  که  مناسباتی 
زیست محیطی  عدالت  و  اجتماعی  عدالت 
تجربه  یافته باشد.  ساخت  می کند  متبلور 
انتقال عرصه های عمومی و شرکت های در 
بی ضابطه،  واگذاری های  در  دولت  تملک 
زمینه  بر  غیرقانونی،  گاه  و  غیراصولی 
اختصاصی سازی   و  حاتم بخشی  نوعی 
و  طبیعی  منابع  ملی،  دارایی های 
نکته است.  این  عرصه های عمومی، موید 
بر این اساس اگرچه خلع ید از صاحبان و 

مالکیت  بازگرداندن  و  متصرفان خصوصی 
هم  موجز،  معنای  همین  در  دولتی، 
نبود  در  اما  ارزشمند،  هم  است  ضروری 
بنیادین  تحول  در  روشن  چشم اندازی 
و  حاکمیت  سیاسی که  اقتصاد  مناسباِت 
مالکیت عمومی و ملی را در معنای موسع 
آن تامین کند، تنها تغییر صوری مالکیت 
سرنوشت  بی آنکه  است  طبیعت  اسنادی 
حقوق  حفظ  و  پایداری  مبنای  بر  را  آن  
طبیعت و حقوق آیندگان تضمین کند. در 
عرصه های  تملک  نوِع  سر  بر  بحث  واقع 
نیست؛ چه در شکل های مختلف  عمومی 
خصوصی،  مانند  دولتی  غیر  مالکیت 
شکل  در  چه  و  باشد  خصولتی  یا  وقف 
مالکیت دولتی. مساله، حضانت ملی این 
تیماِر  و  عادالنه  محافظت  و  عرصه هاست 
بر  دموکراتیک  نظارت  نیز  و  آن  تاریخی 
و  متوازن  بهره برداری های  یا  حفظ  روال 
یا  خصوصی بودن  و  وقف  آن.  از  پایدار 
در  دولت  به  اش  سپردن  و  آزادسازی 
شرایط فعلی دوگانه ای کاذب است که هر 
دو مصداق از این جیب به آن جیب است.
مناسبات  تاثیر  اینکه  خالصه  طور  به 
محیط  وضعیت  در  سیاسی  اقتصاد 
زیست و طبیعت ایران، به ویژه بحث های 
سرزمین  تخریب  واگذاری ها،  به  مربوط 
که  است  مولفه ای  طبیعی،  فروپاشی  و 
معموال جریان اصلی محیط زیستی ایران 
است. مانده  غافل  آن  بررسی  و  نقد  از 

حضانت ملی بر طبیعت
ادامه یادداشت از صفحه 1

اتفاقاتی مانند تصرف جنگل های 
هیرکانی به اسم وقف و تملک 
کوه دماوند، واگذاری شتاب زده 

چندهزار معدن و رفع موانع تولید 
و مواردی از این دست، بار دیگر 

نشان داد مسائل این حوزه را 
باید فراتر از مقوالت صرف محیط 

زیستی و با نگاه به مناسبات 
اقتصادی و روابط اقتصاد 

سیاسی کشور به تحلیل نشست

کارشناسان یکی از عوامل دخیل در مسئله آب استان های شمالی را  بارگذاری بی رویه در مناطق روستایی می دانند

ویالسازی مخل آب رسانی به روستاها
 دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: تامین آب شرب سالم در مناطق شمالی کشور وابسته به کنترل آالینده ها و جلوگیری

 از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی است

کاهش بحران کم آبی با مداخله 
در مدیریت کیفی آب رویکرد 

مهمی است که با کاهش 
آلودگی منابع آب، امکان 

بهره برداری بیشتر از منابع آب 
موجود را فراهم می کند. مقابله 

با کم آبی صرفا با مدیریت 
کمیت آب راه به جایی نمی برد 
بلکه باید درباره کیفیت آب هم 

برنامه ریزی کرد

| سمت |

| نویسنده |

ویالسازی در استان های 
شمالی باعث شده آب رسانی 

در روستاها با مشکالتی روبه رو 
شود. بارگذاری بیش از ظرفیت 
در این منطقه با میزان تامین 
آب برنامه ریزی شده برای آن 

روستا همخوانی ندارد. به همین 
دلیل شاهد افزایش مصرف 

آب بسیاری از روستاها بیش از 
میزان برنامه ریزی شده، هستیم

| دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی |

  | بنفشه زهرایی |

| عضو هیات علمی گروه مهندسی آب 
دانشگاه گیالن |

  | مریم نوابیان |

|  
رنا

 ای
 |

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان تهران خبر داد: 
 برخورد قانونی

 با متصرفان ایل راه های 
عشایر استان تهران

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران 
تصرف  هرگونه  قانون  طبق  اینکه  بیان  با 
ایل راه های عشایری تخلف محسوب می شود، 
گفت: با هرگونه تصرف در این مسیرها با هر 
گروه و فردی برخورد می کنیم.ایوب فصاحت 
عشایری  ایل راه های  تمامی  گفت:  ایرنا  به 
استان تهران به منظور جلوگیری از تصرفات 
احتمالی ثبت قانونی شده اما در سال های 
توسعه  به دلیل  که  کردیم  مشاهده  اخیر 
استان  مناطق  برخی  در  شهری  فضاهای 
است. شده  تصرف  عشایری  های  ایل راه 
شد  برگزار  اخیری که  جلسه   در  افزود:  او 
عشایر شهرستان های دماوند و فیروزکوه به 
این امر گالیه داشتند و قرار شد با همکاری 
دستگاه های  سایر  و  طبیعی  منابع  اداره کل 
انجام شود.  ارتباط  این  مربوطه جلساتی در 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران 
ادامه داد: با دست اندازی به اراضی ملی و 
ایل راه های عشایری بشدت برخورد می کنیم 
افرادی سودجو و فرصت  و اجازه نمی دهیم 
اراضی ملی  به  به شکل های مختلف  طلب 
و مسیرهای عشایری دست اندازی کنند. او 
عشایر  دامی  نهاده های  تامین  درباره کمبود 
مختلفی  جلسات  ارتباط  این  در  گفت:  نیز 
شد  عشایری گذاشته  جامعه  و  دامداران  با 
تولید  جامعه  اختیار  در  نهاده  تن  هزار   ۲ و 
از  کننده گذاشته شد که در جلسه اخیر نیز 
یک  خواستیم  جهاد کشاورزی  وزیر  معاون 
استان  عشایر  به  جدید  تنی  هزار  سهمیه۲ 
جهاد  سازمان  رئیس  یابد.  تخصیص  تهران 
کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه در 
مراتع  اجاره  از  عشایر  از  بخشی  جلسه  این 
اجاره  اعالم کرد: هر گونه  نیز گالیه داشتند، 
مراتع غیرقانونی است و از عشایر می خواهیم 
از این اقدام جلوگیری کنند.او تاکید کرد: در 
دام  تعدادی  عشایر  فرد  گذشته  سال های 
تصمیم  و  ندارد  را  دام  این  االن  اما  داشته 
می گیرد مراتع خود را به سایر عشایر اجاره 
دهد که این کار غیرقانونی است و صدور کارت 
تردد عشایر و پالک کوبی دام به همین منظور 

است. اجرایی شده  تهران  استان  در 

نماینده کردکوی:

هنوز خسارت خشکسالی 
به کشاورزان پرداخت 

نشده است
در  کردکوی  مردم  نماینده  نماینده  گفته  به 
مجلس با وجود اینکه کشاورزان حق بیمه خود 
را به صورت نقدی به صندوق بیمه محصوالت 
حاضر  حال  در  اما  می کنند  واریز  کشاورزی 
خسارت  تعیین  از  ماه   ۶ گذشت  وجود  با 
کشاورزان  از  بسیاری  خشکسالی،  از  ناشی 
نکردند.به  دریافت  صندوق  از  را  خسارت  این 
گزارش ایسنا، عبدالجالل ایری در جلسه علنی 
دیروز )سه شنبه( مجلس در تذکری شفاهی 
سید  دولت  جهاد کشاورزی  وزیر  به  خطاب 
ابراهیم رئیسی گفت: کشاورزان حق بیمه خود 
را به صورت نقدی به صندوق بیمه محصوالت 
با  اما در حال حاضر  کشاورزی واریز می کنند 
وجود گذشت ۶ ماه از تعیین خسارت ناشی از 
خشکسالی، بسیاری از کشاورزان این خسارت 
را از صندوق دریافت نکردند.او با اشاره به سیل 
سال ۹۸ و خشکسالی در سال ۹۹ در استان 
گلستان گفت: قبل از آن که کشاورزان گرفتار وام 
بانکی و بدهی های غیرمتعارف شوند، نسبت به 
پرداخت خسارت آنها از صندوق بیمه محصوالت 
توجه  با  مرکزی  بانک  شود.  اقدام  کشاورزی 
وام های  استمهال  دولت،  هیات  تصویب  به 
کشاورزی را به بانک های عامل ابالغ کند.این 
نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین در 
تذکر دیگری به وزیر نیرو گفت: شش ماه است 
شهرستان کردکوی،  و  استان گلستان  در  که 
بندرترکمن و گمیشان با مشکل کمبود آب روبه رو 
هستیم و روستاهای مرزی با تانکر آب رسانی 

می شود.

دیگری  از  یکی پس  ویالهایی که  ساخت 
و  شهرها  سرسبز  مناظر  و  جنگل ها  دل  از 
می شوند  نمایان  شمالی کشور  روستاهای 
و با سقف های نارنجی و زرد و قرمز چهره 
و  آثار  می کنند،  مخدوش  را  مناطق  این 
مناظر  تخریب  که  دارد  دنبال  به  تبعاتی 
آنهاست.  از  یکی  تنها  اندازها  چشم  و 
شمال کشور  روستاهای  مردم  از  بسیاری 
مجوز  صدور  و  غیربومی  افراد  ورود  از 
ساخت و ساز در روستاها گله دارند. یکی 
پس  یکی  ویالهایی که  ساخت  عواقب  از 
قد  روستایی  خانه های  کنار  در  دیگری  از 
مناسب  بارگذاری  در  اخالل  می کشند، 
اخاللی  روستاهاست.  این  در  جمعیتی 
که موجب ایجاد چالش به ویژه در زمینه 
مناطق  این  در  نیاز  مورد  آب  تخصیص 
می شود. ویالهایی که در اغلب موارد چند 
مصرف  آب  روستا  یک  مردم  سرانه  برابر 
می کنند یکی از عوامل بروز مسئله آب در 
کارشناسان  چند  هر  هستند.  مناطق  این 
چالش  بروز  در  آنها  برای  چندانی  سهم 
آبی در شهرها و روستاهای شمالی کشور 
در نظر نمی گیرند، اما آن را یکی از عوامل 

می دانند. چالش ها  این  بروز  در  موثر 
ملی  کارگروه  دبیر  زهرایی،  بنفشه 
با  گفت وگو  در  کم آبی  با  سازگاری 

استان های  در  کم آبی  درباره  »پیام ما« 
شمالی کشور می گوید: »ویالسازی در این 
روستاها  در  آبرسانی  باعث شده  استان ها 
با  روستایی  در  شود.  روبه رو  مشکالتی  با 
در  آب  مصرف  سرانه  محدود که  جمعیت 
بوده،  روستایی  خانواده های  حد  در  آن 
استخر  و  ویال  زیادی  تعداد  یکباره  به 
این  در  که  بارگذاری  می شود.  ساخته 
تامین  میزان  با  می گیرد،  صورت  منطقه 
روستا  آن  برای  شده  برنامه ریزی  آب 
شاهد  دلیل  همین  به  ندارد.  همخوانی 
روستاها  از  بسیاری  آب  مصرف  افزایش 
هستیم« برنامه ریزی شده  میزان  از  بیش 
این  در  شرب  آب  وضعیت  درباره  زهرایی 
مشکل  از  »بیشتر  است:  معتقد  استان ها 
در  آب  آلودگی  مشکل  کم آبی،  و  بی آبی 
منابع  است.  مطرح  شمالی  استان های 
و  سیستم  نبود  دلیل  به  زیرزمینی  آب 
فاضالب  تصفیه  و  جمع آوری  شبکه های 
حجم  با  همراه  پساب  از  زیادی  حجم 
زیاد کود و سم استفاده شده در زمین های 
زیرزمینی  آب  سفره های  وارد  کشاورزی 
زیرزمینی  آب  مجموع  در  است.  شده 
مناطق  بعضی  در  آلودگی  از  حدی  به 
از  است.  شرب  غیرقابل  است که  رسیده 
سدسازی  شمالی  استان های  در  طرفی 

است.  نیفتاده  اتفاق  مختلف  دالیل  به 
ساختگاه های  نبود  دالیل  این  مهم ترین 
بسیاری  در  سد  احداث  برای  مناسب 
مناطق شمالی است. در نتیجه تنظیم آب 
بسیاری  در  شرب  مصرف  برای  سطحی 
مناطق محقق نشده است. به همین دلیل 
قابل  زیرزمینی  آب  نه  استان ها  این  در 
و  کیفیت  در  آب سطحی  نه  و  است  اتکا 
مناطق  به  تخصیص  برای  مناسب  تنظیم 

دارد.« را  روستایی  و  شهری 
با  سازگاری  ملی  طرح  کارگروه  دبیر 
برنامه  ارائه  مثل  اهدافی  که  کم آبی 
بحران کم آبی  با  سازگاری  برای  راهبردی 
می کند،  دنبال  را  رو  پیش  سال های  در 
استان  با کم آبی  سازگاری  برنامه  مورد  در 
استان  در  برنامه  »این  می گوید:  گیالن 
که  داشت  سدهایی  بر  تاکید  گیالن 
نشده اند.  ساخته  و  شده  برنامه ریزی 
آب  تامین  هدفشان  عمدتا  که  سدهایی 
که  استانی  تنها  می کنم  فکر  بود.  شرب 
درخواست احداث سد در برنامه سازگاری 
به  بود.  گیالن  شد  مطرح  آنها  کم آبی  با 
سازگاری  برنامه های  در  ما  دلیل که  این 
نمی پردازیم  توسعه  بحث  به  کم آبی  با 
آب  مصرف  مدیریت  بر  بیشتر  تاکید  و 
سد  موضوع  هم  گیالن  استان  در  است. 

سطحی  آب  تنظیم  هم  تا  شد  مطرح 
و هم  آب شرب صورت گیرد  تامین  برای 
احداث  و  بازچرخانی  و  فاضالب  بحث 
آلودگی  از  فاضالب  خانه های  تصفیه 
جلوگیری  که  زیرزمینی  و  سطحی  آب 
احداث  و  آب  بازچرخانی  موضوع  کند.« 
از  بسیاری  در  است که  امری  تصفیه خانه 
استان ها مورد توجه قرار نگرفته و مدیران 
آب  تامین  برای  دیگری  سیاست های  به 
هم  گیالن  استان  در  معتقدند،  صنایع 
در  تاکید  رغم  به  تصفیه خانه  احداث 
قرار  توجه  مورد  چندان  موجود،  قوانین 
آن  دلیل  زهرایی  به گفته  و  است  نگرفته 
این است که: »احداث تصفیه خانه نیازمند 
و  است  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
شرطی  به  خصوصی  بخش  سرمایه گذار 
که  می کند  سرمایه گذاری  بخش  این  در 
یا  صنایع  به  را  تصفیه خانه  پساب  بتواند 
استان  در  اما  بفروشد.  دیگر  خریداران 
گیالن مشکلی که وجود دارد این است که 
ندارد.  وجود  پساب  خرید  برای  متقاضی 
نیستیم  به همین دلیل چندان خوش بین 
با  سازگاری  برنامه  در  که  طرح هایی  که 
ارائه  تصفیه خانه  احداث  زمینه  در  کم آبی 

برسد« اجرا  مرحله  به  است،  شده 
»تامین  است:  معتقد  زهرایی  بنفشه 

شمالی کشور  مناطق  در  سالم  شرب  آب 
جلوگیری  و  آالینده ها  کنترل  به  وابسته 
زیرزمینی  و  سطحی  آب  منابع  آلودگی  از 
بسیاری  اگر حل شود،  مسئله  این  است. 
شکل  به  اما  می شود.  رفع  مشکالت  از 
بی توجهی  موضوع  این  به  نسبت  تاریخی 
شده است. با اینکه بندهای قانونی وجود 
تصفیه  احداث  مناطق ساحلی  در  دارد که 
خانه ها در اولویت قرار گیرد اما به دالیلی 
که اشاره شد این قوانین و طرح ها موفق 

است« نبوده 
گروه  علمی  هیات  عضو  نوابیان،  مریم 
است  معتقد  دانشگاه گیالن  آب  مهندسی 
آثار آن در  راهکارهای کاهش بحران آب و 
استان گیالن متعدد است و باید ترکیبی از 
بحران  این  تا  به کار بست  را  راهکارها  این 
کند،  وارد  منطقه  این  به  کمتری  آسیب 
آبی  ظرفیت  »افزایش  می گوید:  نوابیان 
بهره بردای  سازوکار  ایجاد  استان،  داخل 
وضعیت  به  رسیدن  از  قبل  آب  از  چندباره 
آن جهت  تصفیه  و سپس  نامطلوب  کیفی 
و  زیست  محیط  در  تخلیه  با  سازگاری 
منابع  آالیندگی  سهم  تعیین  آبی،  منابع 
شهری، کشاورزی و صنعتی و اولویت بندی 
از  آب  آلودگی  منابع  کاهش  راهکارهای 
موازات  به  که  هستند  راهکارهایی  جمله 
بحران  توجه کرد. کاهش  آنها  به  باید  هم 
آب  کیفی  مدیریت  در  مداخله  با  کم آبی 
آلودگی  با کاهش  است که  مهمی  رویکرد 
از  بیشتر  بهره برداری  امکان  آب،  منابع 
مقابله  می کند.  فراهم  را  موجود  آب  منابع 
با کم آبی صرفا با مدیریت کمیت آب راه به 
آب  درباره کیفیت  باید  بلکه  نمی برد  جایی 
هم برنامه ریزی کرد. افزایش سطح آگاهی 
استفاده  آب،  بهینه  کاربرد  از  کشاورزان 
آلودگی  برای کاهش  و سم  کود  از  اصولی 
منابع آب، مدیریت استفاده از زهکش ها و 
رونق آب بندان ها و افزایش پتانسیل منابع 
آب داخل استان از دیگر راهکارها برای رفع 

است« گیالن  استان  آب  منابع  مشکل 
شمالی  شهرهای  در  آب  مسئله  بروز 
آنها  مورد  در  تصور  این  همواره  که  کشور 
وجود دارد که همواره در بخش کشاورزی 
در  کافی  مقدار  به  آب  صنعت  و  شرب  و 
نظر  به  ذهن  از  دور  شاید  دارند،  اختیار 
این  در  آب  کمبود  گفت  باید  اما  برسد. 
اعالم  اساس  بر  و  دارد  وجود  هم  مناطق 
مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی 
ایران کلیه مناطق کشور در یک سال اخیر 
کمبود  و  خشکسالی  تبعات  و  آثار  با 
و  شکل  تنها  بوده اند.  مواجه  بارش ها 
مناطق مختلف  در  آثار  این  عوامل تشدید 
آب  مسئله  بروز  دالیل  است.  متفاوت 
با  حدودی  تا  کشور  شمالی  شهرهای  در 
مناطق دیگر کشور متفاوت است. عواملی 
با  بارش ها  زمانی  تطابق  نبود  جمله  از 
سیالب های  بروز  محصوالت،  فصل کشت 
ورود  و  رودخانه ها  آب  رفتن  هرز  مخرب، 
بخش  در  استفاده  از  پیش  دریا  به  آن ها 
در  که  است  عواملی  جمله  از  کشاورزی 
موثر  مناطق  این  در  آب  مسئله  بروز 
باال بودن  هستند. روزگاری در این مناطق 
مواردی  از  یکی  زیرزمینی  آب های  سطح 
آب  تامین  بابت  را  مردم  خیال  که  بود 
آلودگی  میزان  اما  حاال  می کرد،  آسوده 
این آب ها به حدی است که نه در صنعت 
نیستند  استفاده  قابل  کشاورزی  در  نه  و 
چالشی  روزها  این  شرب که  به  رسد  چه 
جدی در شهرها و روستاهای شمال کشور 

می شود. محسوب 

| پیام ما | تنش آبی در سال جاری تا جایی پیش رفت که حتی به شهرها و روستاهای نوار سبز شمال کشور که جزء مناطق پربارش 
محسوب می شوند هم رحم نکرده است. بروز این پدیده در این مناطق تا چه میزان نتیجه کاهش بارش ها و چقدر دستاورد سیاست هایی 
است که در سال های اخیر در این مناطق پیاده شده است؟ برخی کارشناسان معتقدند روند بی رویه و غیرمجاز ویالسازی یکی از عواملی 
است که بر مسئله آب در مناطق شمالی کشور دامن زده است. این روند عالوه بر تخریب جنگل ها، آسیب به مناظر طبیعی و از بین 
بردن پوشش گیاهی، در روستاهای مناطق شمالی کشور، چالش های متعددی در زمینه تامین آب ایجاد کرده اند. مصرف آب در این 
ویالها با سرانه مصرف خانوارهای روستایی فاصله معناداری دارد. این امر در کنار عوامل متعدد دیگر یکی از عوامل بروز تنش آبی در 

شهرهای پرباران شمالی کشور شده است.

آگهی فقدان سند مالکیت  
به وکالت  ابادی  یادگاری دولت  اقای محمد 
تسلیم  با  اقای کمال صداقت  وراث  از طرف 
 ۱۰۴ رسمی  اسناد  دفتر  شده  گواهی  استشهاد  دوبرگ 
مالکیت ششدانگ  پالک  رفسنجان مدعی است که سند 
۱۱ فرعی ۱۹۱۴ اصلی واقع در رفسنجان بخش ۹ کرمان که  
بنام مرحوم اقای کمال صداقت صادر  و به علت جابجایی 
ماده  اصالحی  یک  تبصره  دستور  به  لذا  و  مفقود گردیده 
عموم یک  اطالع  مراتب جهت  ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱۲۰
انجام  مدعی  شخص  چنانچه  تا  آگهی  روزنامه  در  نوبت 
معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد می تواند 
انتشار آگهی اعتراض خود را  از تاریخ  ظرف مدت ده روز 
به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری 
المثنی  مالکیت  واخواهی سند  و عدم  قانونی  شدن مدت 

نام مالک صادر خواهد شد. به 
 ابوالفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
رفسنجان شهرستان 
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تهران  شهر  شورای  رئیس  چمران،  مهدی 
به  غیبت  جلسه  چند  از  بعد  دیروز  که 
بود،  شده  حاضر  در صحن  مریضی  دلیل 
الیحه  دو  اعالم کرد که  جلسه  ابتدای  در 
دو فوریتی از دفتر شهردار به صحن شورا 
برای  »تخفیف  ابتدا  شورا  و  است  آمده 
یکجا  را  ساختمانی  عوارض  که  کسانی 
خود  کار  دستور  در  را  می کنند«  پرداخت 
عضو  شربیانی،  بندی  جعفر  می دهد.  قرار 
هیات  رئیسه شورای شهر تهران در ادامه 
این  اصالحیه  از  بخشی  به صحن  خطاب 
»براساس  گفت:  و  کرد  قرائت  را  الیحه 
که  صورتی  در  پیشنهادی  اصالحیه  این 
خود  بدهی  باشد  داشته  تمایل  مودی 
پرداخت  یکجا  و  نقدی  صورت  به  را 
الزم  از  پس  روز   ۴۵ مدت  به  نماید، 
پاداش  مشمول  مصوبه  این  شدن  االجرا 
 ۳۰ میزان  به  حسابی  خوش  جایزه  و 
خوش  جایزه  و  پاداش  می شود.  درصد 
حسابی مذکور پس از منقضی شدن زمان 
عمل  قبلی  مصوبه  با  مطابق  مصوبه  این 
او مهدی چمران اعالم  از  می شود.« پس 

در  حتی  و  سال  هر  الیحه  این  که  کرد 
و  می شد  مطرح  هم  دوم  شورای  دوره 
اینبار به دلیل جابه جایی شوراها به تاخیر 
همیشگی  تخفیف  از  او  است.  افتاده 
خود  شهرسازی  عوارض  که  برای کسانی 
گفت:  و  داد  خبر  می پرداختند  یکجا  را 
است  دوساله  عوارض  بازپرداخت  »چون 
ایثارگران  و  شهدا  خانواده  برای  -البته 
این  بخواهند  وقتی  و  است-  ساله  سه 
ایشان  برای  بپردازند،  یکجا  را  عوارض 
موضوع  این  که  می شوند  قائل  تخفیف 
شهرداری  برای  هم  و  خودشان  برای  هم 

است.« مفید 
چمران،  اولیه،  صحبت های  از  پس 
به  نسبت  شورا،  عضو  دیگر  اقراریان، 
الیحه  این  بودن  دوفوریتی  چرایی 
معاون  گلپایگانی،  عبدالرضا  پرسید. 
تهران  شهرداری  شهرسازی  و  معماری 
تریبون  پشت  پرسش  این  به  پاسخ  در 
پروانه  صدور  فرآیند  در  اعالم کرد  و  آمد 
عوارض  پرداخت  زمانی که  از  ساختمان، 
تا صدور پروانه یک بازه زمان کوتاه مدتی 

عادی  بصورت  الیحه  اگر  »بنابراین  است: 
و  برسد  کمیسیون ها  به  تا  شود،  مطرح 
زیادی  زمان  بگیرد،  قرار  بررسی  مورد 
هم  که  می شود  سبب  این  و  می گذرد 
عمال  اینکه  هم  و  بمانند  بالتکلیف  مردم 
صدور  عوارض  محل  از  شهرداری  درآمد 
به  الیحه  بنابراین  می کند.  افت  پروانه 
تکلیف  که  شد  ارائه  فوریت  دو  صورت 
معاون  شود.«  روشن  سریع تر  هرچه 
که  است  معتقد  همچنین  تهران  شهردار 
درآمد  آبان  و  مهر  و  شهریور  در  همواره 
پایین  پروانه  صدور  محل  از  شهرداری 
است و به همین دلیل هم الیحه در این 
می دهد.  نشان  را  خود  اثرگذاری  بازه 

ادامه گفت که در گذشته برای  چمران در 
به  که  کس  هر  تخفیف  این  دریافت 
داشت  بیشتری  دسترسی  منطقه  شهردار 
دریافت  بیشتری  تخفیف  می توانست 
کند، تخفیفی که عموما با بهره همراه بود 
داشت. خود  همراه  هم  شرعی  مساله  و 
تصمیم  دوم  دوره  »از  کرد:  تاکید  او   
باشد  دوساله  پرداخت ها  گرفتیم که کلیه 

به  بپردازند،  اگر کسانی خواستند یکجا  و 
نهایت  در  بگیرد.«  تعلق  تخفیف  ایشان 
این  فوریت  دو  به  ششم  شورای  اعضای 

دادند. مثبت  رای  الیحه 

تخفیف  نرخ  تعدیل 
تخفیف  نرخ  به  نسبت  ادامه  در 
وارد  ایرادی  الیحه  متن  در  شده  لحاظ 
شد. چمران گفت، مبلغی که برای امسال 
است.  زیاد  شده،  تعیین  تخفیف  برای 
 ۲۵ تا  میزان  این  گذشته  در  گفت  او 
داشت:  تعادل  بهره بانکی  با  و  بود  درصد 
است  شده  ارائه  درصد که   ۳۰ »پیشنهاد 
چیزی  بدین ترتیب  و  است  باالیی  رقم  و 
برای شهرداری نمی ماند.« مهدی عباسی، 
شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  رئیس 
به  پاسخ  در  و  الیحه  این  توضیح  در 
بسته  را  درصدی   ۳۰ نرخ  چمران،  انتقاد 
در  ساخت وساز   رونق  برای  تشویقی 
تهران دانست. او گفت: »درست است که 
درآمد شهرداری افت می کند اما سیاست 
تهران  در  ساخت وساز   که  این است  بر 

کند. پیدا  افزایش 
از بخشی حقوق خود صرف نظر  شهرداری 
را  ساخت وساز   کلید  بتواند  تا  می کند 
عضو  بابایی،  مهدی  بزند.«  تهران  در 
محیط  و  شهری  خدمات  کمیسیون 
الیحه  موافق  عنوان  به  شورا  زیست 
در  پیشنهاد  نرخ  و  الیحه  و  صحبت کرد 
ساخت وساز   ایجاد  برای  محرکی  را  آن 
بازآفرینی  بود که  و معتقد  دانست  جدید 
بافت ناپایدار و فرسوده در شهر تهران در 

می کند. پیدا  افزایش  تهران  شهر 
کمیسیون  عضو  امانی،  ناصر  ادامه  در   
به جای  داد که  پیشنهاد  بودجه  و  برنامه 
۴۵ روز بازه زمانی دو ماه تعیین شود و 
درصد کاهش   ۲۵ به  هم  تخفیف  میزان 
خود  پیشنهاد  توجیه  در  او  کند.  پیدا 
تایید  را  این الیحه  گفت: »تا فرمانداری 
در  می گذرد.«  زمان  این  از  بخشی  کند، 
شورا  دیگر  عضو  آقامیری  محمد  ادامه 
نرخ  ۲۵ درصد شدن  با  با یک مثال  نیز 
»فرض  گفت:  او  کرد  موافقت  تخفیف 
یک  برای  ۹۹عوارض  سال  در  بگیرید که 
بوده، کف  تومان  میلیارد  یک  ساختمان 
پنجاه  و  سیصد  و  میلیارد  یک  شده  آن 
تخفیف  درصد   ۳۰ اگر  حال  تومان.  هزار 
دهید به ۹۴۵ میلیون تومان می رسد که 
از کف سال ۹۹ پایین تر است، لذا با ۳۰ 
تخفیف  باید  معتقدم  و  مخالفم  درصد 
نرخ  کاهش  پیشنهاد  باشد.«  درصد   ۲۵
مورد  زمانی  بازه  افزایش  و  تخفیف 
این  به  و  گرفت  قرار  شورا  اعضای  تایید 
کسانی  برای  درصد   ۲۵ تخفیف  ترتیب،  
که در عرض دو ماه یکجا عوارض خود را 

می شود. لحاظ  کنند،  پرداخت 

الزما  ساخت وساز  
به ضرر شهر نیست 

اعضای  ساخت وساز  که  رونق  واژه  کلید 
شورا چندباری، در توجیه این الیحه از آن 
استفاده کردند، مساله ای است که بعضی 
می دهند.  نسبت  »شهرفروشی«  به  را  آن 
شامل  تخفیف ها  این  می گویند  منتقدان 
پرتراکم  مناطق  در  سازان  ساختمان  حال 
از هدف  و می تواند  تهران می شود  شمال 
فرسوده  بافت  بازآفرینی  یعنی  خودش 

بگیرد. فاصله 
افزایش  بعضی  ماجرا  سوی  آن  در   
فروشی  تراکم  را  شهرسازی  درآمدهای 
گلپایگانی  عبدالرضا  اما  می کنند.  تلقی 
دو  الیحه  به  که  انتقاداتی  درخصوص 

با  گفت وگو  در  شد،   مطرح  دیروز  فوریتی 
روزنامه پیام ما می گوید: »بحث نوسازی 
با خواست  انطباق فضای سکونتی  و  شهر 
که  است  خواسته ای  مردم،  سلیقه ی  و 

دارد. وجود 
است  مردم  در  خواستی که  بتوانیم  اگر   
را به عنوان کار اقتصادی و ارتقای کیفیت 
همگانی  منفعت  با  همسو  زندگی،  فضای 
می دهد.«  رخ  شهر  نفع  به  امری  کنیم، 
و  ساخت وساز   »الزاما  می کند:  تاکید  او 
نوسازی به ضرر شهر نیست، هم درآمدی 
جهت  در  هم  و  می کند  حاصل  شهرداری 
برای  شهری  زیست  فضای  ارتقای 

است. شهروندان 
از نوسازی که مطابق  باید   به طورکلی ما 
با برنامه ها و مقررات شهری اتفاق بیفتد، 
»آن  می دهد:  ادامه  او  کنیم.«  استقبال 
است  این  است،  نگرانی  مورد  چیزی که 
شهری،  طرح های  در  مذکور  نهادهای  که 
کنند  مصوب  را  معیارهایی  و  ضوابط 
کنیم،  اجرا  دیگری  چیز  ما  اجرا  در  اما 
می شود.«  ایجاد  مشکل  که  آنجاست 
»به  می کند:  تاکید  تهران  شهردار  معاون 
تراکم در  اگر شما درباره حوزه  طور مثال 
شهر تصمیم گیری کردید، اما اگر در حین 
ساخت و در زمان صدور پروانه، پروانه ای 
نکردید،  صادر  شهری  طرح  بر  منطبق  را 
یعنی مثال شما در جایی که باید ۴ طبقه 
۶ طبقه صادر کردید،   می بوده، شما مجوز 
بار جمعیتی مضاعفی به منطقه وارد  شما 
مشکل  است که  مساله  این  و  می کردید 

است.« آفرین 

شهرفروشی  از  منظور  به گفته گلپایگانی، 
منظر  و  دید  مانند  شهر  دارایی های  یعنی 
ساختار  حتی  یا  زیستی  محیط  منابع  به 
اجتماعی محالت، باغات و فضای سبز در 

نباشد.  شهروندان  همه  اختیار 
در  متروک  زمینی  که  است  معتقد  او 
شهر  دارایی های  جزو  هم  شهر  جنوب 
ثروت  به  که  مغفول  »دارایی های  است: 
و  نشده  تبدیل  سازنده  برای  سرمایه  و 
ارتقای دارایی شهر هم نشده است  باعث 
اما اگر این کار را کردیم، اشکالی ندارد.« 
در طرح های  دارایی های شهر  می گوید  او 
نوسازی  حین  مردم  که  کاری   و  شهری 
پیدا  ارتقا  و  شود  حفظ  می دهند،  انجام 
وجود  شهر  دارایی  جایی که  اگر  اما  کند 
دارایی  محدود  عده ای  نفع  به  ما  دارد 
شهر را خرج کنیم، اشکال دارد: »اما اگر 
به  دست  ضوابط،  و  طرح  به  منطبق  شما 
نیست  ناپسندی  بزنید، کار  ساخت وساز  

باشد.«  شهر  هدف  با  می تواند  و 

براساس مصوبه شورای شهر تهران،  مطالبات حوزه شهرسازی با 25 درصد تخفیف در بازده زمانی دوماهه اخذ می شود

چراغ سبز به بسازوبفروش ها یا محرک ساخت وساز ؟
گلپایگانی، معاون شهردار تهران: الزاما ساخت وساز  و نوسازی به ضرر شهر نیست، هم درآمدی شهرداری حاصل می کند 
و هم در جهت ارتقای فضای زیست شهری برای شهروندان است 

سرپرست شهرداری اهواز: 
شبکه فاضالب اهواز، تمام 

ایرادات ممکن را دارد
سرپرست شهرداری اهواز با اشاره به وضعیت 
شبکه فاضالب این شهر، گفت: تمام ایرادات از 
جمله طراحی غلط، عدم توسعه شبکه متناسب 
متریال  از  استفاده  عدم  اهواز،  پیشرفت  با 

مناسب، در شبکه فاضالب اهواز وجود دارد.
علیرضا عالیپور در جلسه بررسی پروژه های دفع 
آب های سطحی که دیروز )۲۳ شهریورماه( در 
به  اشاره  با  برگزار شد،  استانداری خوزستان 
اظهار  اهواز  فاضالب  منشاء مشکالت شبکه 
ایرادات  تمام  اهواز  فاضالب  شبکه  در  کرد: 
از جمله طراحی غلط، توسعه نیافتن شبکه 
متناسب با پیشرفت اهواز و استفاده نکردن 
از متریال مناسب وجود دارد. به گزارش ایسنا، 
پمپاژ  ایستگاه های  مدت  این  در  افزود:  او 
نیز فرسوده شده اند و در حال حاضر ظرفیت 
کمی برای فعالیت دارند. عالیپور بیان کرد: از 
طرف دیگر، در اهواز روزانه سکونتگاه های غیر 
رسمی در حال توسعه هستند و فرصتی برای 
ایجاد زیرساخت نمی دهند. به گزارش ایسنا، 
در ادامه محمدرضا کرمی نژاد مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب خوزستان با اشاره به وضعیت 
ایستگاه های پمپاژ اهواز، اظهار کرد: دو کپر و 
یک ورق ایرانیتی به ایستگاه پمپاژ مرکزی اهواز 
تبدیل شده است که این وضعیت، دل مان را 
می سوزاند. او افزود: اجرای طرح جامع شبکه 
فاضالب اهواز از سال ۱۳۷۲ شروع شده است 
در  دارد  پیشرفت  درصد  تنها ۴۰  تاکنون  اما 
حالی که اجرای این پروژه در شهرهای دیگر 
در نهایت در مدت ۳۰ سال به اتمام می رسد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان با 
بیان اینکه ایستگاه های پمپاژ قابلیت دفع این 
حجم آب را ندارند، گفت: ایستگاه های پمپاژ 
باید اصالح شوند و شبکه فاضالب نو شود تا در 

آینده با مشکل روبه رو نشویم.

معاون شهردار تهران: 
گرمخانه های تهران 
در شان شهروندان 

جمهوری اسالمی نیست
شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 
عنوان  به  اکنون  که  مراکزی  گفت:  تهران 
مراکز نگهداری مورد استفاده قرار می گیرند، 
در شأن شهروندان جمهوری اسالمی نیست 
امین  مهر،  گزارش  به  یابند.  بهبود  باید  و 
توکلی زاده درباره بازدید امروز از مرکز خاوران 
مراکز  عنوان  به  اکنون  که  مراکزی  گفت: 
در  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد  نگهداری 
نیست  جمهوری اسالمی  شهروندان  شأن 
زحماتی  منافی  این  اما  یابند  بهبود  باید  و 
خدمات  رفاه،  سازمان  در  ما  همکاران  که 
قبل  دوره  در  اجتماعی  مشارکت های  و 
کشیده اند نخواهد بود. توکلی زاده در ادامه 
امور  معاونت  آینده  برنامه های  در خصوص 
اجتماعی و فرهنگی در این حوزه بیان کرد: 
ما باید در دوره جدید چهار گرمخانه جنرال 
تهران را که از گذشته طرح ریزی شده است 
با پیگیری از شورای شهر، احداث کنیم. او 
درباره نگهداشت یا بازسازی گرمخانه خاوران 
گفت: این تصمیمی است که باید در روزهای 
از  امروز  به مشاهداتی که  توجه  با  و  آینده 
و  برنامه ریزی  داشته ایم،  خاوران  گرمخانه 

اجرا کنیم.

معاون شهردار تهران همچنین 
معتقد است که همواره در 
شهریور و مهر و آبان درآمد 
شهرداری از محل صدور پروانه 
پایین است و به همین دلیل 
هم این الیحه در این بازه 
اثرگذاری خود را نشان می دهد

شورای شهر تهران، دیروز در دوازدهمین جلسه خود، سرانجام بررسی چند الیحه را در دستور کار قرار داد. شورای یکدست اصولگرای 
پایتخت که در یازده جلسه قبلی، تنها به استماع گزارش عملکرد معاونت ها و سازمان ها و شهرداری های مناطق و گاهی هم تذکرات اعضا 
بسنده کرده بود، سه شنبه 23 شهریور ماه، سه دستورجلسه در دستور کار خود داشت. یکی از آن ها بررسی، الیحه دو فوریتی »اصالحیه 
مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران« بود. این الیحه دو فوریتی در روزهای گذشته موضوع تذکر بعضی از اعضا نیز 
بود. به طوریکه در یکی از جلسات، حبیب کاشانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادعا کرد: »نرخ عوارض شهر برای مردم در بعضی مناطق 
تاحدود 15۰ درصد نیز افزایش پیدا کرده است.« در بخشی از این الیحه اصالحی که دیروز تصویب شد، تاکید شده: »افرادی که عوارض 
خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت کنند، به مدت دو ماه بعد از الزم االجرا شدن مصوبه مشمول تخفیف 25 درصدی می شوند.« 
تصویب دو فوریت این الیحه که به گفته اعضا، »محرکی برای افزایش ساخت وساز  در شهر تهران« است، از دیروز حجم انتقادات را به 
سوی شورای ششم روانه کرده است. آن ها می گوید این الیحه می تواند به نفع عده ای خاص مصادره شود و شورا با تصویب این الیحه به 

نوعی به بسازوبفروش ها و ساخت وساز  سرسام آور در شهر تهران مجوز داده است. 

مهدی بابایی، عضو کمیسیون 
خدمات شهری و محیط 

زیست شورا به عنوان موافق 
الیحه صحبت کرد و الیحه و 

نرخ پیشنهاد در آن را محرکی 
برای ایجاد ساخت وساز  

جدید دانست و معتقد بود 
که بازآفرینی بافت ناپایدار و 

فرسوده در شهر تهران در شهر 
تهران افزایش پیدا می کند

|  
لنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

|  سوگل دانائی |

آگهی مناقصه عمومی 
یک  مرحله ای  همراه با ارزیابی فنی

اداره کل زندانهای کرمان

نوبت دوم

نام و نشانی مناقصه گزار : اداره کل زندانهای استان کرمان به آدرس بزرگراه 
امام خمينی )ره( جنب اداره کل تعاون --موضوع مناقصه : احداث دیوار 
پیرامون بازداشتگاه ۳۰۰ نفری شهرستان راور به آدرس شهرستان راور 

انتهای بلوار امام خمینی)ره( روبروی گلزار شهداء 
-برآورد اوليه پروژه : سی ميليارد ویکصد و شانزده میلیون و ششصد و 
پنجاه و چهار هزار و هفتصد و پنجاه و سه ریال  )۷۵۳ ۶۵۴ ۱۱۶ ۳۰ لاير( 

شامل اجرای ابنيه ميباشد . 
-مبنای قرارداد فهارس بهای سال ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و 
اعتبار آن از محل بودجه طرحهای عمرانی  بصورت  اسناد خزانه با سررسيد 

آبان ماه ۱۴۰۳و بعد آن ميباشد .
- ضمنا" بر طبق بخشنامه های صادره مابه التفاوت حفظ قدرت خريد و 

تعدیل پرداخت ميگردد .  
-ميزان تقريبی عمليات پروژه ۴۹۸ متر طول ديوار و ارتفاع ۵/۵ متر و 

مدت اجرا ۶ )شش( ماه میباشد . 
-تضمين شرکت در مناقصه برابر يک ميليارد و پانصد و شش ميليون 
لاير)۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۶ ۱ لاير ( است که بايد بصورت نقدی و يا ضمانتنامه معتبر 
طبق آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی ارائه شود و تا سه ماه پس 
از تاريخ بازگشايي )پاکات ج(اعتبار داشته باشد تمام اسناد مناقصه بايد 
از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت )ستاد( ارائه شود و اصل اسناد 

تحويل دبيرخانه گردد .   
-شرکتهای پيمانکاری می بايست دارای گواهينامه تشخيص صالحيت با 
پایه ۵)پنج( ابنیه و ظرفيت خالی برای قبول تعهدات بوده و موقع تحويل 

گرفتن اسناد مناقصه گواهينامه معتبر خود را ارائه نمايند .
-مناقصه مذکور به صورت یک مرحله ای همراه با ارزیابی فنی برگزار 

مي شود . 
انجام  بانکی جهت  ارائه ضمانتنامه  توان  بايست  مناقصه می  -برنده 

تعهدات به ميزان5%مبلغ پيمان راداشته باشد . 

-مهلت تحويل پاکات پيشنهادات حداکثر تا ساعت۱۱صبح روز پنجشنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۷/۸  و بارگزاری اسناد  در سامانه تا ساعت ۱۸ روز جمعه 

مورخ ۱۴۰۰/۷/۹میباشد 
-محل تحويل پيشنهادات دبيرخانه اداره کل زندانها به آدرس باال ميباشد. 
-پيشنهادهای قيمت بايستی تا سه ماه پس از تاريخ بازگشايی قيمتها 

معتبر باشند . 
-بازگشايي پاکتهای الف و ب پيشنهادات ساعت ۱۰ صبح  روز شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۷/۱۰ در محل اداره کل زندانهای استان کرمان واقع در بزرگراه امام 

خمينی )ره( جنب اداره تعاون انجام می پذيرد . 
پاکتهای  بازگشايي  از  قبل  پيمانکاران  کليه  اجرای کار  توان  -ارزيابی 
پيشنهاد قيمت )پاکت ج( توسط کميته فنی مناقصه گزار انجام می گيرد .
-ارائه اسناد و مدارک ارزيابی پيمانکاران شامل اساسنامه شرکت و آگهی 
ثبت شرکت و آگهی تغييرات و روزنامه رسمی )جملگی برابر با اصل( 
-گواهی رتبه بندی مطابق اصل شده ، مطابق با فصل سوم تصويب 
نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶۰هـ مورخ ۸۵/۷/۱۶ هيات وزيران الزامی 
است . فرم های مربوط به ارزيابی فنی به ضميمه مدارک خواسته شده 

بايستی تکميل گردد .
-بازگشايي پاکات ج پيشنهادات در ساعت ۹ صبح روز چهار شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۷/۱۴ در  محل اداره کل زندانهای استان کرمان انجام می گيرد ، 
حضور نماينده پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه با معرفی نامه معتبر 

بالمانع است . 
-اداره کل زندانهای استان کرمان در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات 

مختار است . 
-پرداخت هزينه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . 

تلفن  باشماره  توانند  می  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت  متقاضيان 
۰9131982977  تماس حاصل نمايند. 

شهرداری نجف شهر 

آگهی مناقصهنوبت دوم
آسفالت شهرداری نجف شهر 

شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 313/۰۰/49 مورخ 14۰۰/6/7 
شورای محترم اسالمی تهیه ، حمل و پخش قیر  mc2 و تهیه ، حمل ، پخش و اجرای 
آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر 19-۰ به شماره 2۰۰۰۰9۰657۰۰۰۰۰2 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها 
  www.setadiran.ir از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
در  الکترونیکی جهت شرکت  امضای  و دریافت گواهی  نام در سایت مذکور  ثبت 

مناقصه را محقق سازند . 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 14۰۰/۰6/17 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا 

ساعت 19 روز شنبه مورخ 14۰۰/۰6/27 
روز   12 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  تاریخ  از  پیشنهاد  ارائه  زمانی  مهلت 
چهارشنبه تاریخ 14۰۰/۰7/۰7 زمان بازگشائی پاکات روز شنبه مورخ 14۰۰/۰7/1۰ 
ساعت ۰9:۰۰ ضمنا در صورت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره 

تلفن ۰344239738۰ تماس حاصل نمایند . 

آگهی مزایده مرحله اول  
) اجاره (

اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران در نظر دارد لوازم التحریر 
مطهری خیابان تختی  را از طریق مزایده عمومی  و با جزئیات مندرج 
با  شماره مزایده   سامانه ستادایران  )  www.setadiran.ir( و 

5۰۰۰۰۰۰289۰۰۰۰۰8 به صورت الکترونیک برگزار نماید .
موضوع مزایده:

الف – لوازم التحریر مطهری خیابان تختی 
: اداره آموزش و پرورش منطقه  ب- محل اجرای موضوع مزایده 

تهران  18
ج- مدت انجام کار: 12 ماه 

ماه    هر  قرار  از  ریال    1,56۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  یکساله    پایه  د-قیمت 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  بدون  ریال   13۰,۰۰۰,۰۰۰

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به چاپ فراخوان به عهده برنده مزایده است.

شناسه آگهی: 1185782 میم الف: 2۰3۰

نوبت دوم

سند كمپاني خودروي سواري – هاچ بك سيستم پژو 
تيپ 2۰6 مدل 139۰ به شماره موتور 1419۰۰11411 
و شماره شاسي  NAAP۰3ED2BJ5۰6383 و 
آقاي  نام  به  ايران 519 ص 61  شماره پالك 79 
درجه  از  و  مفقود گرديده  نسب  يوسفي  ابراهيم 

اعتبار ساقط مي باشد 

مفقودی 
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افقی
شب،  غذای   - خونی  لوله  خون،  جوی   -  ۱ 
سوریه قدیم - از باشگاه های معتبر فرانسه در 
جام های اروپائی، شهری در فرانسه - تازگی و 
شادابی، شادابی، تازگی۲ - از لبنیات - لباس 
آخرت، لباس اموات، جامه متوفي - ترسناک، 
سرخ  ترسان،  زائو  خاندان،   - انگیز۳  حیرت 
سنگ  خالص،  زر   - درهم  بورس   - كمرنگ 
چاقو تیز کنی - روغن مو۴ - پیاله و جام - 
غارت - گازی بی رنگ و آتش زا، از گازهای آلی 
- رودی در فرانسه، از باشگاه های فرانسوی۵ 

- بريدن با شمشير و جز آن - سنگ آسیای 
عصاری  - حرف نداری، كالم فقدان - تکرار 
می  دیگران سرک  کار  در  - کسی که  حرف۶ 
آسان كردن - چربی  نا شایسته -  کشد، کار 
۷ - پول كشور ایتالیا - رود - ولگرد، بی سر 
پول، همیان۸  آسمان جل - كیسه  بت  پا،  و 
از هوا -  تلفن، گرفتنی  - سودمند - مخترع 
از مرتجعین۹  نامه - مرتجع الستیکی،  پایان 
- رشوه دادن - سپس عربی - مخفف اگر، 
بیماری جرب، کچل - یاری دادن ۱۰ - ساده 
از  اثری   - انگلیس۱۱  دیکتاتور   - پخمه  لوح، 
نشین،  باال  عضو   - آدمی   - هامسون  کنوت 

راز۱۲ - كجاست؟ - مادر لر، بیماری، تصدیق 
روسی - خوراک رادیاتور در زمستان - شاعر 
عروس   - دهان  و  لب  - گرداگرد  ابیوردی۱۳ 
خط   - ایست  پرنده  سرد کن،  آش  پرنده   -
بلندترین   - خارجی۱۴  چای  مهندسی،  كش 
نقطه، فراز و بلندی - انسانها، آفریدن - گرسنه 
خانه،   - طریق کوتاه  میانبر،  راه   - - گرما۱۵ 
لقب امیران ترك - پاره جگر - تنها، همنشین 
لنا  بوئیدن - مردد -  بویایی،  تنها۱۶ - حس 
وارونه۱۷ - خالص - چک، کشیده، ضربه ای 
که به صورت می زنند - بی نظمی، همراه مرج 

خوشگذرانی نوش،  همنشین   -

عمودی
۱ - كمتر، كمترین اندازه - تكیه - گریان۲ - 
فوم   - فوتبال  فدراسیون   - دشمن سرسخت 
بی ته - كلمه شگفتی۳ - گفتگوی خودمانی 
دهان  درون  ابزار جنگ -  و  لباس  با  آماده   -
- آزمندی۴ - منقار کوتاه - خداوند، مالک - 
خود آرایی  - یک ششم چیزی - كوزه سفالین، 
ظرف شراب۵ - چیز - الشه حیوان - نمایش 
همراه با شعر و موسیقی، نوعی نمایش - دوش 
علم   - فرنگ  قاره سرسبز،   - و كتف، كتف۶ 
پزشکی - صدای ترساندن - ارتفاع۷ - رایحه 
- گوشت بن دندان - تنگی و باریکی  - آزاد 
و رها، افسار گسیخته۸ - سرود دسته جمعی، 
ناشنوا، آب شرعی - گل ختمی - آغاز، صحرا 
تهمینه  از  فیلمی   - فلکی۹  بروج  از  - کوشا، 
میالنی - نوعی جوجه تیغی - فیلسوف آلمانی 
۱۰ - درخت زبان گنجشك - هنوز التین، عالمت 
مصدر جعلی - صورت۱۱ - تخته ای که در تیر 
را  آن  ها  بعضی  می گیرد،  قرار  هدف  اندازی 
در صورت نشانه مردانگی می دانند، باالی لب 
مردان می روید - آذری زبان، رها كردن، شكاف 

- مجروح و زخمی، آزرده و خسته۱۲ - طالع 
بینی فالگیری  - از احشام، پرفسور حیوانات - 
خاک سفالگری، خاک سرخ، خاک عهد عتیق 
فرومایه،  فرومایه،  و  پست   - گنجشك۱۳   -
خسیس - دف وارونه - انقالبی فرانسه که در 

حقوقی،  پایه  اداری،  پایه   - شد  حمام کشته 
رتبه كارمندی۱۴ - از حروف مقطعه قرآن، سوره 
بیستم قرآن - رسم ها، آیین ها - یادداشت، 
الفبای موسیقی۱۵ - باران اندک - ابزار نجاری 
زندگی  تفوق و رجحان -  برتری،  و  - رجحان 

کن، طرف، جانب۱۶ - عامل وراثت - بی حال 
- چاق فرنگی، چاق خارجی۱۷ - نیمه دیوانه - 
نظر كردن به چیزی، دیدن - سازمان جاسوسی، 
سازمان جاسوسی آمریکا - قلیل، اندك، زیاد 

شمار نیست،ناچیز،انگشت 

جدول شماره 21۰6

قم 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
نشده طی  تورم کنترل  قم گفت:  اسالمی شهر 
سال های اخیر مشکالت زیادی برای اتمام و آغاز 

پروژه های شهری به وجود آورده است.
و  رسمی  جلسه  هشتمین  در  امراللهی  روح هللا 
علنی شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات 
ساختمان شهید باکری این شورا، با اشاره به الیحه 
اخذ مجوز اصالح ردیف با عنوان تملک بلوارهای 
حضرت نرجس)س( و حضرت خدیجه)س( و 
ایجاد ردیف با عنوان تملک انتهای کوچه ۱۵ شهید 
کلهری بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم، اظهار داشت: 
تعیین تکلیف نهایی این کوچه در منطقه ۵ نهایی 
شده و به نفع شهرداری است و تصویب این الیحه 
در درازمدت به نفع شهرداری قم بوده و درآمدهای 

شهری را افزایش می دهد.

او در ادامه با تأکید بر روند کند تملکات شهری، 
 ۲ منطقه  در  جمهوری  بلوار  پروژه  کرد:  ابراز 
و  عقب مانده  خود  زمان بندی  از  شهرداری 
طبق پیش بینی اولیه این طرح هم اکنون باید 

می رسید. بهره برداری  به  کامل  به صورت 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
تورم  کرد:  اضافه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
مشکالت  اخیر  سال های  طی  نشده  کنترل 
شهری  پروژه های  آغاز  و  اتمام  برای  زیادی 
روند  به  اشاره  با  است.وی  آورده  وجود  به 
آغاز  در  آن  تأثیر  و  ارز  غیرقابل پیش بینی 
به دلیل  یادآور شد:  طرح های جدید عمرانی، 
شرایط حاکم بر ارز و تورم، در سال ۱۴۰۰پروژه 
پروژه های  تا  تعریف نشده  جدیدی  شاخص 

برسد. سرانجام  به  نیمه تمام 

تاثیر تورم کنترل نشده بر اتمام 
و آغاز پروژه های شهری تولید  خوزستان،  اکسین  فوالد  شرکت  رسالت 

ورق های عریض فوالدی صنایع مهم کشور از جمله 
مخازن  و  سازی  کشتی  پتروشیمی،  گاز،  نفت، 
تحت فشار بوده که به دلیل عدم توان تولید اسلب 
سنگین مورد نیاز این محصوالت در کشور همچنان 
ظرفیت اسمی این شرکت محقق نشده و در حال 
حاضر شرکت فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان بخش 

تأمین  را  شرکت  این  نیازهای  از  توجهی  قابل 
زنجیره  یکپارچه سازی  یادآور می شود،  می کنند.  
ارزش محصوالت اکسین منوط به راه اندازی طرح 

است. این شرکت  فوالدسازی 
طبق آمار و سبد محصوالت تولیدی فوالد اکسین 
از  )اسلب(  اولیه  مواد  درصد   ۸۲ جاری  سال  در 
است، چرا که  تهیه شده  و هرمزگان  مبارکه  فوالد 
مواد اولیه مورد نیاز خط نورد اکسین اسلب عریض 
تنها  خوزستان  فوالد  متأسفانه  که  بوده  ُتنی   ۲۳
قادر به تولید اسلب کم عرض سبک ساختمانی با 
کمترین ابعاد و ُتناژ است که برای تولیدات فعلی، 
بالخص  و  داخلی  صنایع  نیاز  جاری،  پروژه های 
صادرات قابل استفاده نیست و در صورت استفاده 
راندمان کیفی و کمی تولید فوالد اکسین تا حدود 

۴۰ درصد کاهش می یابد.
البته شرکت فوالد خوزستان طی سال های گذشته 
)مورد نیاز   API اسلب  تولید  برای  مرحله  چندین 

صنعت نفت و گاز( اقدام کرده که موفق به انجام 
این کار نشده است.

خط  قابلیت  و  ظرفیت  موضوع  این  اصلی  علت 
که  است  شرکت  آن  ریخته گری  و  فوالدسازی 
اکسین  نورد  خط  مورد نیاز  خوراک  تامین  توانایی 

ندارد. را 
مناسب  اسلب  احداث  طرح  که  آنجا  از  بنابراین 
فوالد  شرکت  در  راه اندازی  زمان  از  عریض  ورق 
اقدامات  سال  گذشته  طی  و  شده  دیده  اکسین 
شایانی در این خصوص انجام پذیرفته و پیشرفت 
این  ارزش  زنجیره  لذا  است؛  داشته  نیز  باالیی 
مورد نیاز  اسلب  می شود که  تکمیل  زمانی  شرکت 
فوالد  شرکت  فوالدسازِی  واحد  توسط  تولید  خط 

شود. ایجاد  اکسین 
تکمیل  طرح های  است،  ذکر  به  الزم  پایان  در 
ارزش فوالد اکسین)احیا و فوالد سازی(   زنجیره 

می کنند. به کار  شروع  آینده  ماه  از 

یک پارچه سازی زنجیره ارزش محصوالت اکسین 
در دل فوالد اکسین محقق می شود

وطن خواهان/ طی نخستین جلسه مشترک 
مدیران شرکت های خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه اصفهان و منطقه ۲ عملیات انتقال 
گاز بر توسعه فعالیت های مشترک دو شرکت 
تفاهم  راستای  در  جلسه  این  شد.  تأکید 
نامه همکاری بین مدیران عامل دو شرکت؛ 
خطوط لوله و مخابرات نفت و انتقال گاز ایران 
در هفت کارگروه با حضور مدیران مناطق دو 
شرکت مستقر در اصفهان و مدیر مخابرات و 
تلمتری انتقال گاز ایران با محوریت  کارگروه 
مخابرات)ICT و IT (برگزار شد. در این جلسه 
مهندس سیاوش اورنگی مدیر منطقه اصفهان، 
تجربیات کارشناسان  انتقال  از  تشکر  ضمن 
های  بخش  برخی  در  گاز  انتقال  شرکت 
تخصصی و فنی گفت: ما از تجربیات شما در 
ایستگاه های حفاظت از زنگ استفاده کردیم 

و در پی آن به صرفه جویی قابل مالحظه ای 
رسیدیم، همچنین همکاری شرکت شما در 
تهیه لوله های انتقال مورد نیاز پروژه تعویض 
خط لوله مارون در محدوده تنگ گندمکار قابل 
ستایش است. او اضافه کرد: انشاهللا بزودی 
های  حوزه  در  عملی  های  همکاری  شاهد 
مختلف بین دو شرکت باشیم. در ادامه جلسه 
مهندس مجید مصدقی مدیر منطقه ۲ عملیات 
انتقال گاز، با بیان اینکه بسیاری از مسائل و 
مشکالت این دو شرکت مشترک است، ضمن 
تاکید بر همکاری بیشتر در حوزه مسئولیت های 
نیازمند  مشکالت  رفع  برای  اجتماعی،گفت: 
فکری نو و حرکتی نو هستیم که با تشکیل 
کارگروه های مربوطه می توان همراه با ارتباطی 
موثر برای رفع آنها تالش کرد. او به ارتباط موثر 
شرکت ها، ادارات و ارگان های دولتی اشاره کرد 

و گفت: ارتباط موثر یعنی از ظرفیت یکدیگر 
استفاده کنیم و امیدواریم با تشکیل کارگروه 
روابط  همچون  مختلف  های  بخش  های 
عمومی، حراست و حقوقی به عنوان زیرساخت 
همکاری به طور مؤثر و پیش رو قدم برداریم. 
مدیر  فرد  روش  نیک  محمدرضا  مهندس 
ایران  انتقال گاز  تلمتری شرکت  و  مخابرات 
نیز در این جلسه سوابق و تجربیات شرکت 
زمینه  در  ایران  نفت  و مخابرات  لوله  خطوط 
مخابرات صنعتی را ارزشمند دانست و گفت: 
هر دو شرکت بیش از ۵۱ هزار کیلومتر خطوط 
لوله انتقال انرژی را مدیریت می کنند که با 
توجه به گستردگی فعالیت در حوزه مخابرات 
ظرفیت های خوبی برای همکاری و هم افزایی 
بین دو شرکت وجود دارد که در همین راستا ۶ 

زیرکارگروه تشکیل شده است.

از  بسیاری  سوی  از  اعتباری  کارت 
کاالکارت  اما  می شود،  ارائه  بانک ها 
دارد که  ایران مشخصاتی  مهر  بانک 
آن را از طرح های مشابه خود متمایز 
می کند. به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، کاالکارت یک 
خدمات  و  خرید کاال  اعتباری  کارت 
قدرت خرید  افزایش  برای  است که 
ریال  میلیون   ۵۰۰ سقف  تا  و  مردم 

است.  شده  طراحی 
شاید در نگاه نخست این گونه به نظر 
برسد که تعداد دیگری از بانک ها نیز 
این  و  می کنند  ارائه  اعتباری  کارت 
طرح چیز جدیدی برای ارائه ندارد؛ اما 
کاالکارت ویژگی های منحصر به فردی 
دارد که آن را از طرح های مشابه خود 

متفاوت می کند.

کارمزد؛ فقط 4 درصد!
فقط ۴  ساالنه کاالکارت  نرخ کارمزد 
یک  کسی  اگر  یعنی  است.  درصد 
کاالکارت ۳۰ میلیون تومانی با اقساط 
۱۲ماهه دریافت کند، تنها یک میلیون 
پرداخت  کارمزد  تومان  و۲۰۰هزار 
می کند و اقساط ماهانه او ۲ میلیون و 

می شود. تومان  هزار   ۶۰۰
 در صورتی که همین فرد اگر قرار بود 
با همین  اعتباری ۱۸ درصدی  کارت 
مبلغ و تعداد اقساط دریافت کند، باید 
کارمزد  تومان  ۴۰۰هزار  و  میلیون   ۵
قسط  هر  مبلغ  و  می کرد  پرداخت 
تومان  هزار   ۹۵۰ و  میلیون   ۲ نیز  او 

می شد.
تنوع در تعداد اقساط؛ از ۶ تا ۳۶ ماه

برای اینکه مشتری بتواند بر اساس 

تصمیم گیری  خود  بازپرداخت  توان 
کند و دست او در برنامه ریزی مالی 
باز باشد، کاالکارت بانک مهر ایران با 
طراحی  متنوع  بازپرداخت  دوره های 
بازه های  در  طرح  این  است.  شده 
و ۳۶ماهه  زمانی ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، ۲۴ 

است. بازپرداخت  قابل 

نیازی به سپرده گذاری نیست
برخی از بانک  ها برای ارائه کارت های 
معدل  ایجاد  مشتریان،  به  اعتباری 
حساب را مالک قرار می دهند. یعنی 
زمانی  بازه  یک  در  باید  مشتری 
مشخص، مبلغ تعیین شده ای را در 
حساب خود داشته باشد تا در نهایت 
ایجاد  او  برای  الزم  حساب  معدل 
شده و بتواند نسبت به دریافت کارت 

اقدام کند. اعتباری 

توسعه فعالیت های مشترک 
دو شرکت خطوط لوله انتقال نفت و گاز در منطقه اصفهان

کاالکارت با طرح های مشابه  خود چه تفاوتی دارد؟
| اصفهان | | بانکداری |

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی:

تعلل شهرداری طبس 
در ساخت پردیس سینما 

رضابهنام/ معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
با اشاره به آسیب هایی که کرونا به سینماگران در استان 
ساخت  در  طبس  شهرداری  متاسفانه  وارد کرد، گفت: 
پردیس سینمایی امید در این شهر تعلل می کند. سید 
علی زمزم اظهار کرد: از جمله مشاغل و فعالیت هایی که 
در ایام کرونا به شدت آسیب دیدند، سینما داران بودند.
معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی با اشاره اینکه سینماها در شرایط قرمز 
امکان فعالیت ندارند، بیان کرد: ما این مسئله را مطرح 
کرده بودیم که حداقل در خراسان جنوبی امکان نشستن 
مردم در سینماها با فاصله اجتماعی و ضدعفونی کردن 
پروتکل های  واسطه  به  اما  دارد  وجود  صندلی ها  مکرر 
تعریف شده ستاد ملی کرونا این امر مورد موافقت قرار 
نگرفت. زمزم گفت: به واسطه شیوع کرونا خود مردم نیز 
از جهت نگرانی از سالمت خود کمتر در سینماها حاضر 
می شدند ولی می توانستیم امکان استفاده همان ۱۰- ۱۵ 
نفری که برای هر سانس فیلم حضور می یابند را فراهم 
کنیم. او با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶ سینما و یا 
سالن تبدیل شده برای نمایش فیلم در بیرجند، سرایان، 
فردوس، قاین و نهبندان وجود دارد، اظهار کرد: در مورد 
پردیس سینمایی طبس نیز کلنگ آن از سال ۹۸ به زمین 
زده شد. معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی بیان کرد: پردیس سینمایی طبس 
در قالب تفاهم نامه ای بین فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
شهرداری طبس آغاز شد و در مجموع کمک های وزارت 
خانه و کمک بالعوض سازمان شهرداری ها و … برای این 
پروژه در نظر گرفته شده است. زمزم با بیان اینکه از محل 
تسهیالت تحفه هم یک میلیارد تومان برای آن در نظر 
گرفته شد، گفت: اما متاسفانه شهرداری طبس به واسطه 
مسائل و مشکالت مالی تاکنون نتوانسته است این پروژه 
را به اتمام برساند و در کار تعلل دارد. او با تأکید بر اینکه 
اعتبار در نظر گرفته شده، امسال نیز احیا شده است، 
اظهار کرد: در مجموع ۷۰۰ میلیون تومان کمک بالعوض 
سازمان  بالعوض  تومان کمک  میلیون   ۵۰۰ وزارتخانه، 
شهرداری ها و یک میلیارد تومان نیز از محل تسهیالت 
تحفه برای ساخت این سینما در نظر گرفته شده است.
معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سینمایی  پردیس  اینکه  به  اشاره  با  خراسان جنوبی 
طبس  شهرداری  اگر  بیان کرد:  دارد،  سالن  سه  طبس 
امکان ساخت این سینما را ندارد، اعالم کند تا پروژه را 
به شهر دیگری منتقل کنیم هر چند خواست و اولویت ما 

است. طبس  شهرستان 

بدین وسیله به خانم گلندام نکوآئین فرزند صفر به شماره ملی 3229228679 ) متعهد ( ابالغ می شود 
که بانک صادرات ایالم به استناد قرارداد بانکی شماره 85۰۰2314 مورخ 1385/۰6/۰8 جهت وصول مبلغ 
43/14۰/618 ریال )چهل و سه میلیون و صد و چهل هزار و ششصد و هجده ریال ( تا تاریخ 14۰۰/۰4/۰3 
به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 14۰۰۰۰422 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورابالغ 
اداره پست ، محل اقامت شما به شرح متن سند جهت ابالغ اوراق اجرائی شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی بدون انتشار آگهی دیگری حسب تقاضای بستانکار 

جریان خواهد یافت.

جمشید کولی وندی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم
شناسه آگهی 1192311        میم الف ۰

آگهی ابالغ اجرائیه
 پرونده اجرائی کالسه 140000422

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

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۸۰۴ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ هیات دوم  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید حسین زاده سیرچی فرزند على 
بشماره شناسنامه ۲۹۸۰۳۱۰۰۴۲  کدملی ۲۹۸۰۳۱۰۰۴۲ صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۱/۸۹ متر مربع پالک ۱۶۶۴۰ فرعی 
از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۸۱ فرعی از اصلی مذکور، 

واقع در بخش ۲ کرمان آدرس
انتهای کوچه   ۸ ماهانی ۱۷ جنوبی  کرمان سرآسیاب فرسنگی شهید 
خریداری از مالک رسمی آقای احمد فتحی زاده محرز گردیده است. 
به فاصله ۱۵ روز آگهی  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
انقضای مدت مذکور و  بدیهی است در صورت  نمایند.  قضایی تقدیم 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م 

الف ۵۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰-تاریخ انتشار نوبت دوم : 

۱۴۰۰/۰۶/۲۴ چهارشنبه 
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت
نظر به اینکه اقای / خانم نسرین نصرالهی دارای 
کالسه   به  دادخواست  شرح  به   ۱۶ شناسنامه 
۱۰۲/۱۴۰۰ -۹ از این شورا درخواست گواهی حصر 
شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
تاریخ  در   )۱۰( شناسنامه  به  نژاد  پهلوان  مهدی 
۱۴۰۰/۰۲/۱۳  در اقامتگاه خود بدرود زندگی گفته و 

: به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه 
۱-نسرین نصرالهی کریم آبادی  فرزند محمد 

ش    ش ۱۶ ت ت ۱۳۶۶ / همسر متوفی  
۲-درجان محمد زهی  فرزند غالمرضا 

ش ش ۶۴۹ ت ت ۱۳۴۲ / مادر متوفی  
۳-عسل پهلوان نژاد  فرزند مهدی 

ش ش ۰۶۹۱۳۵۶۸۸۲ ت ت ۱۳۸۹ / فرزند متوفی  
۴-غزل پهلوان نژاد  فرزند مهدی 

ش ش ۰۶۹۱۵۶۳۹۷۷ ت ت ۱۳۹۳ / فرزند متوفی  
۵-محمدمهدی  پهلوان نژاد  فرزند مهدی 

ش ش ۰۹۸۲۶۶۵۷۶۸ ت ت ۱۴۰۰ / فرزند متوفی  
۶-سهراب پهلوان نژاد  فرزند رستم 

ش ش ۱۱ ت ت ۱۳۱۹ / پدر متوفی  
اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور 
به استناد ماده ۳۶۲ق امور حسبی یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکس  اعتراضی دارد و یا وصيت نامه 
اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهی 
این شورا تقديم دارد واال  به  ظرف مدت یک ماه 

گواهي صادر خواهد شد.م الف ۱۰۵۵

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1
دبیر شعبه 9 شورای حل اختالف تربت حیدریه– 
ارجمندی
ت ح ج

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

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۶۵۴ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم حسینی زارعی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه ۳۱۸  صادره از کرمان کد ملی ۲۹۹۱۷۰۰۱۳۰ در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۱۳۰/۵ متر مربع پالک ۱۶۶۱۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش ۲ کرمان 
واقع در میدان بیرم آباد بلوار شهیدان محمدی کوچه ۲۲ خریداری از مالک 
رسمی آقای رستم کوچک زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 ۵۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۲۵۵۲ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نفیسه شجاعی باغینی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه ۷۳  صادره از کرمان شماره ملی ۲۹۹۳۰۱۶۲۸۸ در 
 ۲۰۱ پالک  مربع  متر   ۲۲۴/۳۱ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 
فرعی از ۲۸۳۳ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از اصلی 

امام کوچه ۵۸  بزرگراه  واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان  مذکور 
ایراندخت هرندی محرز  از مالک رسمی خانم  سمت چپ خریداری 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به صدور سند  نسبت  در صورتی که اشخاص  آگهی می شود  روز   ۱۵
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
اولین آگهی 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 ۵۹۵
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک
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کارزار آبخوان

CNN /رودخانه آلوده به مواد سمی معدن، کوه های آپوسنی در رومانی

| مسجد جامع گزاوشت |
مسجد جامع گزاوشت یکی از مساجد تاریخی 
بناب  تره بار  میدان  کنار  در  است که  بناب  شهر 
جنوبی  ضلع  در  مسجد  این  است.  شده  واقع 
از  زيبا يی  نمونه  كه  دارد  بناب  اعظم  مصالی 
به  نگاه  اولين  در  است.  صفويه  دوره  معماری 
مسجد ارتفاع در ورودی مورد توجه قرار می گيرد 
اصلی  ورودی  قبل  سال های  در  متاسفانه  كه 
جبهه  در  كه  ورودی  اين  است.  شده  تخريب 
شمالی واقع است به ارتفاع ۲/۳۰ متر از سطح 
خيابان باالتر است. كه در زمان قبل ورودی اصلی 
با پله های نيم دايره ای به شبستان مسجد وارد 
می شد. با توجه به ارتفاع ذكر شده، اين مسجد 
بر روی يک تپه باستانی قرار گرفته است. در زير 
كف و جوار آن قطعات متنوع سفالی دوره های 

است. ديده شده  تاریخی 
نمای خارجی بنا بسیار ساده و فاقد هرگونه جنبه 
هنری و تکنیکی است . شبستان مسجد بر روی 
پشته ای باستانی قرار گرفته و از سطح خیابان، 
دو متر مرتفع تر است. بدین لحاظ ، از نظر ارتفاع 

و بلندی شاید چشم گیرترین بنای قدیمی مرکز 
بناب باشد. شبستان مسجد عبارت است از یک 
تاالر مستطیل شکل که سقف آن بر روی دوازده 
تایی حمل می شود.  ردیف چهار  در سه  ستون 
در  و  شمالی  ضلع  وسط  در  شبستان،  ورودی 
امتداد خیابان قرار دارد . هشت پله، خیابان را به 
شبستان مرتبط می سازد. در تمامی ضلع شمالی 
مسجد، بالکنی به عرض سه متر جهت استفاده 
بانوان ایجاد کرده اند. کف بالکن، با تیر ریزی و 
توفال کوبی ساخته و بر روی شش ستون چوبی 
استوار شده است. در امتداد ستون های مزبور، 

تزیینی  سرستون های  با  چوبی  ستون  شش 
تا زیرسقف شبستان باال رفته است. در فاصله 
ستون های سوم و چهارم و درواقع روی محور 
ورودی، ستون تزیینی دیگری قرار دارد. که در 
زیر، پایه نگهدارنده ندارد. ارتفاع شبستان حدود 
پنج متر است و از پنجره هایی که در دو شرقی و 
غربی تعبیه شده نور می گیرد. ستون های چوبی 
مسجد همگی هشت ضلعی به طول هر ضلع، 
۱۰ سانتی متر هستند . این ستون ها تمامی بر 
روی یک پایه کوتاه و ساده سنگی هشت ضلعی 
یا دایره مانند استوار شده اند. / سیری در ایران

در روز ۲۴ام شهریور ۱۳۹۹، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
واکنش  به  کرده است که  منتشر  ابتدایی«  سوم  ریاضی  اصالح  »وعده 
آموزش و پرورش نسبت به تصویر جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی و اصالح 
آن اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »آلودگی های زیست محیطی، 

آبستن تغییرات ژنتیکی« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است

آکتینیدها
گروهی از عناصر در جدول تناوبی که از آکتینیم با عدد اتمی ۸۹ 
آغاز و به عنصر الرنسیم با عدد اتمی ۱۰۳ ختم می شوند. نام این 

عناصر از عنصر اول این جدول گرفته شده است. 
هنگام  که  دارند  ناپایداری  هسته ی  اکتینیدها  گروه  عناصر 
شده  منتشر  ذرات  می کنند.  منتشر  کوچکی  ذرات  فروپاشی، 
پرتوزا  عناصر  از  دلیل  همین  به  هستند.  و گاما  بتا  آلفا،  معموال 

می آیند.  شمار  به 
تابش های  معرض  در  حدودی  تا  زمین  موجودات کره ی  همه ی 
هسته ای قرار دارند که به گونه ای طبیعی در خاک، هوا، سنگ و 

زیست محیط  دانشنامه  دارد./  وجود  جانداران 

سی وهفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم »ورشو« به صورت آنالین و 
فیزیکی از تاریخ ۱۶ تا ۲۵ مهر برگزار می شود و فیلم مستند »ایستوود« 
به کارگردانی علیرضا رسولی نژاد در بخش روح آزاد این جشنواره به نمایش 
درمی آید. در این بخش فیلم های مستند و داستانی خالق، مستقل و دارای 
نوآوری باالی ۶۰ دقیقه از سراسر جهان نمایش داده می شوند و سه داور 
از کشورهای لهستان، جمهوری چک و بالروس فیلم ها را داوری می کنند. 
جوایز نتپک )جایزه منتقدان جهانی( و جایزه ای از سوی تماشاگران به 
بهترین فیلم ها در این جشنواره اهدا می شود. »ایستوود« که پیش از 
این به بخش مسابقه هجدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند 
کپنهاگ راه یافته بود، داستان فیلمسازی آماتور است که بعد از دیدن 
عکس آدمی شبیه کلینت ایستوود در یک روزنامه، برای پیدا کردنش راهی 
سفر می شود. بخش کوتاهی از این فیلم در تهران و بخش اصلی فیلم در 

شهرستان سیرجان و روستاهای اطراف فیلمبرداری شده است.

کتاب »نگاهبان« مشتمل بر پنجاه خاطره از نیروهای نگهدارنده 
اسیران عراقی در ایران به قلم نسرین ساداتیان و با همکاری اصغر 
اردوگاه های  از  نگاهبان توصیف خاطراتی  به چاپ رسید.  عزیزی 
اسرای عراقی در ایران است که از زبان نگهبانان و فرماندهان این 

اردوگاه ها روایت می شود.
 اصغر عزیزی، عضو کمیسیون نگهداری از اسیران عراقی، واسطه 
نیروهای  با  نویسنده  مصاحبه  و  اطالعات  گردآوری  و  آشنایی 
حوزه هنری  مقاومت  و  ادبیات  دفتر  در  عراقی  اسرای  نگهدارنده 
می شود. آن ها می آیند و ساعت ها می نشینند و از خاطرات اسیران 
عراقی حرف می زنند؛ نسرین ساداتیان، نویسنده این کتاب، همه 
روایت ها را ضبط می کند و گاهی پرسش هایی مطرح می کند که 
در ۲۶۵  مهر  انتشارات سوره  را  نگاهبان  می دهند.  جواب  راوی ها 
صفحه و شمارگان یک هزار و ۲۵۰ نسخه منتشر و روانه بازار نشر 

ایرنا است./  کرده 

مادر  حق  سلب  بخشنامه  با  مخالفت  نام  با  کارزاری 
دانش آموز در وب سایت کارزار در جریان است که با هشتگ 
#حق_مادر پیگیری می شود. در بخشی از متن این کارزار 
خطاب به سرپرست وزارت آموزش و پرورش آمده است: 
» در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، متاسفانه اخباری 
اساس  بر  که  شده  منتشر  بخشنامه ای  صدور  بر  مبنی 
و کارنامه  پرونده  شده که  سپرده  مدارس  اولیای  به  آن 
به پدر دانش آموزان تحویل  تنها می توانند  را  دانش آموزان 
را  این مدارک  دهند و مادران »ضمن احترام« نمی توانند 
دریافت کنند. این تصمیم که هیچ ریشه منطقی ای ندارد، 
موجب تبعیض بیش از پیش میان زنان و مردان شده و 
آسیب های جدی به جامعه وارد می کند. ما، امضا کنندگان 
این کارزار، درخواست داریم این مسئله را پیگیری کرده و 
دستور فرمایید این تصمیم ناعادالنه لغو شود و مادران و 
پدران در قبال فرزندان خود در مدرسه از حقوق یکسانی 
برخوردار باشند.« امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این 
راه پیگیر »لغو این تصمیم ناعادالنه و برخورداری یکسان 
مردان و زنان« شوند. این کارزار از٢٢ شهريور ١٤٠٠ آغاز شده 
و تا ٢٢ مهر ١٤٠٠ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای 
مورد استقبال کاربران بوده و از سوی بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ 

نفر امضا شده است.

آن را که میسر نشود صبر و قناعت
باید که ببندد کمر خدمت و طاعت

چون دوست گرفتی چه غم از دشمن خونخوار؟
گو بوق مالمت بزن و کوس شناعت
گر خود همه بیداد کند هیچ مگویید

تعذیب دالرام به از ذل شفاعت
از هر چه تو گویی به قناعت بشکیبم

امکان شکیب از تو محالست و قناعت
گر نسخه روی تو به بازار برآرند
نقاش ببندد در دکان صناعت

جان بر کف دست آمده تا روی تو بیند
خود شرم نمی آیدش از ننگ بضاعت
دریاب دمی صحبت یاری که دگربار

چون رفت نیاید به کمند آن دم و ساعت
انصاف نباشد که من خسته رنجور
پروانه او باشم و او شمع جماعت

لیکن چه توان کرد که قوت نتوان کرد
با گردش ایام به بازوی شجاعت

دل در هوست خون شد و جان در طلبت سوخت
با این همه سعدی خجل از ننگ بضاعت

سعدی

واقع  مازندران  استان  در  بلده  آبشارهای 
با  را  بلده  منطقه  بتوان  شاید  هستند. 
تلفیقی از کوه، رود، دشت و جنگل، یکی 
از زیباترین و پرجاذبه ترین مناطق البرز 
با  بلده  زیبای  طبیعت  دانست.  مرکزی 
بر  است.  آمیخته  هم  در  کهن  تاریخی 
شهر  بر  مشرف  شمالی  ارتفاعات  روی 
می خورد  به چشم  عظیم  قلعه  یک  بلده 
که از معروف ترین و بزرگ ترین قلعه های 
به  و  بوده  ایران  شمال  در  مانده  برجای 
قلعه پوالد بلده معروف است. این قلعه تا 
اوایل دوره صفویه دایر و قابل سکونت و 
مرکز یکی از مقتدرترین قدرت های محلی 
کیومرث  ملک  ریاست  به  ایران  روز  آن 

است. بوده  او  فرزندان  و  پادوسبان 
منطقه بلده به واسطه داشتن رودخانه های 
زیبا و خروشان مملو از آبشارهای کوچک 
هنوز  آنان  از  بسیاری  است که  بزرگ  و 
آبشارهای گزارش  از  نشده اند.  شناسایی 
آبشار  به  می توان  بلده  منطقه  از  شده 
وسمیط،  آبشار  یالرود،  آبشار  بطاهرکال، 
آبشار میناک و آبشار سواسره اشاره کرد 
بیشه ای  و  فضایی کوهستانی  دارای  که 

شگفت  و  بکر  چشم اندازهایی  و  بوده 
دارند. تکمیل اطالعات در مورد آبشارهای 
بیشتری  تحقیق  به  احتیاج  مناطق  این 
جلوه های  با  بطاهرکال  رودخانه  دارد. 
بیست  تقریبی  طول  به  زیبا،  طبیعی 
رستم  کوه  شرقی  دامنه های  از  کیلومتر 
غربی  جنوب  کیلومتری   ۶۴ در  چال 
از  عبور  از  پس  و  گرفته  سرچشمه  نور 
با  کمر  و  بردون  کالچای،  روستاهای 
رودخانه لور مخلوط شده و به خوش رود 

می یابد.  نام  تغییر 
این رودخانه در مسیر خود از چشمه های 
بسیاری آبگیری کرده و آبشارهای کوچک 
و بزرگ زیادی را باعث می شود. همچنین 
 ۱۰ یالرود، در فاصله  نزدیکی روستای  در 
کوه  دامنه  در  و  بلده  جنوب  کیلومتری 
خرچر می توان آبشارهای زیبایی را درون 
یافت که  و صعب العبور  باریک  تنگه های 
باقی مانده اند.  نخورده  دست  همچنان 
است که  بکر  و  زیبا  آن قدر  یالرود  مسیر 
طی آن، اصال احساس خستگی نخواهید 
کرد. طبیعت این منطقه روح هر انسانی را 

ایران نوازش می کند./ سیری در 
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به  و گوش های  متوسط  جثه ای  ایرانی  جرد 
دارد.  شکل  مثلثی  حدی  تا  و  بلند  نسبت 
مناسب هستند.  پریدن  برای  و  بلند  پاها 
طول  از  بلندتر  دم کمی  مو،  بدون  پاها  کف 
سوم  یک  در  است.  مو  از  پوشیده  و  بدن 
با  شباهت کمی  و  بلندند  موها  دم،  انتهایی 

دارد.  سنجاب  دم 
قهوه ای  تا  نخودی  از  پشت  موهای  رنگ 
سیاه  سایه ای  با  قرمز  به  متمایل  روشن 
باالی  در  است.  سفید  بدن  زیر  و  رنگ، 
می شود. دیده  سفیدی  لکه  معمواًل  چشم ها 
طول سر و تنه این جانور ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلی متر 
۱۹۰ میلی متر است.  تا   ۱۵۰ و درازای دم آن 
در ایران این گونه برای نخستین بار در منطقه 

شناسایی  اصفهان  شمال  در  واقع  ُکهرود 
مناطق کشور  اکثر  از  حاضر  حال  در  شد. 

است. گزارش شده 
به  اغلب  و  است  شبگرد  جرد  گونه  این 
تمام  در  می کند.  زندگی  انفرادی  صورت 
است  ممکن  ولی  است  فعال  سال  فصول 
النه  در  طوالنی  مدت  به  زمستان  فصل  در 
بماند. النه در زیر زمین قرار دارد و برخالف 
زیادی  انشعابات  دارای  جرد ها  سایر 

 . نیست
اوقات  است، گاهی  وسیع  غذا  ذخیره  انبار 
را  گیاهان  تخم  و  دانه  کیلوگرم   ۱۰ حدود 
در آن ذخیره می کند. جرد ایرانی از گیاهان 
میوه جات  غالت،  گیاهان،  تخم  سبز، 
و  کویرها  می کند./  تغذیه  حشرات  و 

ایران بیابان های 

جرد ایرانی

مخالفت با بخشنامه سلب آبشار بلده
حق مادر دانش آموز

استعمار،  تحت  کشورهای  در  زندگی 
و نشیب است که هر  فراز  پر  تجربه ای 
آن  درک کردن  و  شرح  به  قادر  کسی 
کامو  آلبر  چون  نویسنده ای  اما  نیست. 
آن  -که  الجزیره  در  میان سالی  تا  که 
ماند،  بود-  فرانسه  مستعمره ی  زمان 
توانسته به درستی و با وضوح، وضعیت 
و شرایط زندگی در چنین موقعیتی را در 

دهد. شرح  کتاب هایش 
»آدم اول« کتابی در ژانر زندگی نامه است 
و در واقع داستان زندگی آلبر کامو است. 
»بیگانه«  کتاب  نویسنده ی  که  اثری 
و شاهکارش  نوشته  بهترین  بود  امیدوار 
ماند.  ناتمام  مرگش  دلیل  به  اما  باشد 
اعتقاد  منتقدان  از  بعضی  حال  این  با 
کتاب،  بودن  نیمه تمام  وجود  با  دارند 
قدرتمند  نوشته های  از  یکی  »آدم اول« 
موقعیت  خوبی  به  توانسته  که  اوست 
آخرین  دهد.  شرح  را  داستان  قهرمان 
اثر کامو ۳۴ سال بعد از مرگش منتشر 
این  دختر  کامو«،  »فرانسیس  شد. 
نویسنده ی بزرگ دست نوشته های کتاب 
را که در صحنه ی تصادف پیدا شده بود، 

کرد. منتشر  و  جمع آوری 
واقع گرایانه  روایتی  »آدم اول«  کتاب 
بدون  که  است  پسربچه ای  زندگی  از 

مسئله، شروع  این  می شود.  بزرگ  پدر، 
دغدغه  ی خودشناسی در کودکی و بحران 
هویت شخصیت اصلی داستان از کودکی 
تا میان سالی است.  ژاک، یک ساله بود 
که پدرش در جنگ کشته شد و به همین 
دلیل هیچ خاطره ای از پدرش ندارد.  او 
می رود.  پدرش  مزار  بر  سالگی  چهل  در 
اما  مهربان  مادر  شامل  ژاک  خانواده ی 
و  می کند  کارگری  که  است  بی سوادی 
برادری که به دالیلی حرفی از او نمی زند. 
پسر  ژاک  سخت،  شرایط  این  وجود  با 
سرزنده و خوشحالی ست که هوش باالیی 
بورسیه  تحصیل  ادامه ی  برای  و  دارد 
می گیرد. اما زندگی در الجزیره، کشوری 
که مستعمره ی فرانسه است، ویژگی هایی 
زندگی  شرایط  و  فکری  مسیر  که  دارد 
ژاک را تغییر می دهد. او ناگزیر است در 
شرایط پیچیده ی کشورش برای رسیدن 

تالش کند. اهدافش  به 
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