
سخنگوی قوه قضاییه:
 دپوی خودروها موجب التهاب

در بازار می شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این همه خودرویی که در توقف گاه ها هست موجب 
التهاب در بازار می شود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم. ذبیح هللا خداییان در 
نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی درباره تفهیم اتهام به مدیران خودروساز 
به دلیل خودروهای ناقص از سوی سازمان بازرسی گفت: همه مردم  در فضای مجازی 

دیدند که ما توقفگاه هایی را داریم.

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای 
تاالب ها: احیای تاالب ها بدون برخورد 

با چاه های غیرمجاز غیرممکن است

 چاه های غیرمجاز
 راهزنان تاالب ها

چاه های غیرمجاز، حقابه تاالب ها را می دزدند و آنها را 
می خشکانند. در حالی که خشکسالی و کاهش بارندگی، 
همزمان با بی توجهی به حقابه تاالب ها و بهره برداری 
تاالب ها  از  بسیاری  به خشکی  آب،  منابع  از  بی رویه 
انجامیده، صدها هزار حلقه چاه غیرمجاز هم بالی جان 

این زیستگاه ها شده است. 

 گفت و گو با سید اویس ترابی
  رییس اندیشکده زیست پذیری شهری 
 درباره تصویب طرح تحقیق و تفحص 

از عملکرد شرکت آبفا در مجلس

اثربخشی تحقیق و تفحص 
در گرو طرح صحیح مسائل

دیروز نمایندگان مجلس به استناد گزارش کمیسیون 
عمران با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور موافقت کردند. طرحی که خضریان 
یکی از نمایندگان مجلس درباره آن می گوید: »مسئوالن 
این  حل  برای  آنکه  جای  به  کشور  فاضالب  و  آب 

مشکالت اقدام کنند...

 تداوم بارندگی و جاری شدن سیل 
در جنوب و جنوب شرق کشور تاکنون 

۱۰ فوتی و ۲۳ مصدوم داشته است

آ وار سیل
سیل همچنان می تازد و بارندگی هایی که از ابتدای 
به  بسیاری  خسارت های  تاکنون  شده  آغاز  هفته 
مناطق جنوبی وارد کرده است. از روز شنبه که بارندگی 
در مناطق جنوبی شروع شد تاکنون، وضعیت همچنان 
آرام نشده و در حالی که در دو روز گذشته آسیب های 

بسیاری به هرمزگان و فارس وارد شد. گریز از گر مخانه ها
محمدرضا جوادی یگانه، جامعه شناس: در دوره قبل نامه ای نوشتم تا اجازه تشکیل اتاق مصرف در گرمخانه ها داده شود اما موافقت نشد

»پیام ما« سیاست های شهرداری تهران برای حمایت از بی خانمان ها را بررسی می کند

| پژوهشگر اجتماعی |

| مریم ایثاری |

 مواجهه با بی خانمانی
زوال حمایت و تشدید حذف؟

حذف  طرح  های  اجرای  زمزمه  روزها  این 
بی خانمان ها از فضای شهری به گوش می  رسد. 
اخیرا معاون اجتماعی شهرداری تهران اعالم از 
آغاز ساماندهی معتادان متجاهر در تهران خبر 
داده است. این بار به جای واژه »جمع  آوری« که 
نزدیکترین لفظ به فرایندی است که در طرح های 
نظیر  ادبیاتی  از  می پیوندد،  وقوع  به  ضربتی 
»ساماندهی« و »طرح جذب معتادان توسط 
پلیس« استفاده شده است. واژگانی که در پی 
است.  اشاره  مورد  سیاست  های  تلطیف  سازی 
اما حقیقت چیست؟ همان گونه که در بخشی 
اجتماعی شهرداری  معاونت   از سخنان  دیگر 
آمده است ، مراکزی همچون فشافویه، سروش 
مهر و صفادشت که در اختیار بهزیستی استان 
تهران هستند در اولویت پذیرش معتادان قرار 
دارند و مابقی افراد در مراکزی در حاشیه شهر 

می  شوند. ساماندهی 

 پس از اعتراضات مردمی در شیلی
 قانون اساسی این کشور از نو نوشته می شود 

 بازسازی شیلی بازسازی شیلی
بر پایه تغییر اقلیمبر پایه تغییر اقلیم
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جنگل ها،  سازمان  مراتع  امور  دفتر  مدیرکل 
مطالعات  اساس  بر  آبخیزداری گفت:  و  مراتع 
برای  از مراتع  بهره برداران  انجام شده میانگین 
اکنون  که  است  خانوار  هزار   ۱۶۰ دام  چرای 
مراتع  از  ظرفیت  بر  مازاد  برابر   ۶ از  بیش 

می کنند. بهره برداری 
خاک  حفظ  و  آب  تامین  افزود:  بهزاد  ترحم 
از  بنابراین صیانت  برای ما خیلی اهمیت دارد 

بگیرد. صورت  باید  طبیعی  عرصه های 
طبیعی  منابع  عرصه های  مجموع  بیان کرد:  او 
این  از  که  بوده  هکتار  میلیون   ۱۳۴.۴ کشور 
میزان ۸۴.۸ میلیون هکتار وسعت مراتع کشور 
را  وسعت کشور  درصد   ۵۲ از  بیش  که  است 
تشکیل می دهد.مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان 
از  بهره برداری  راستای  در  کرد:  اضافه  جنگل ها 
سه  ماده  یک  تبصره  طبق  مرتعی،  عرصه های 
مراتع  و  جنگل ها  بهره برداری  و  حفاظت  قانون 
مصوب سال ۱۳۴۶ و به استناد تبصره یک ماده 
۴۷ و ۱۰ آیین نامه اجرایی مصوبه هیات دولت 
بهره برداران  بهره برداری و شناسایی  برای  باید  ما 

ذیحق شیوه نامه تهیه و طراحی کنیم که شیوه نامه 
شده  تهیه  مراتع  از  بهره برداری  اجرایی  و  فنی 
از ۸۰  راستا بیش  این  در  اینکه  بیان  با  است.او 
میلیون هکتار مراتع در سطح کشور ممیزی شده 
است گفت: تاکنون ۴۰ هزار و ۵۱۰ سامانه ُعرفی 
شناسایی و برای ۹۸۱ هزار خانوار ۳۵۰ هزار فقره 
پروانه چرای دام صادر شده است که از ظرفیت 

بهره برداری می شود. بیشتر  برابر   ۶ مراتع 

میلیون   ۷۹ موجود  دام  تعداد  بیان کرد:  بهزاد 
واحد  میلیون   ۳۸ بطوری که  است  راس 
مراتع کشور  در  علوفه  تولید  به  توجه  با  دامی 
بر  مازاد  برابر   ۲.۲ بهره برداری کند که  می تواند 
میانگین طرح  عنوان کرد:  دام موجود است.او 
هزار   ۸۷۰ گذشته  سال  چهل  در  بهره برداری 
هکتار بوده بطوری که سال گذشته پنج میلیون 

است. بوده  هکتار  هزار   ۴۷۳ و 

منابع ایرانی نزدیک به هیات ایران در وین تاکید 
به  برای رسیدن  االجلی  کردند که هیچگونه ضرب 

ندارد. وجود  توافق 
به گزارش ایسنا، شبکه اسکای نیوز عربی به نقل 
وین«  در  ایران  هیات  به  نزدیک  ایرانی  »منابع  از 
حصول  برای  نهایی  موعد  هیچگونه  اعالم کرد که 
توافق وجود ندارد و آنچه منابع آمریکایی و غربی 
در این خصوص اعالم کردند نادرست است.بیش از 
این نشریه پولیتیکو نوشته بود که برخی مقامات 
به  بازگشت  دریچه ی  مذاکرات گفته اند  به  نزدیک 
توافق هسته ای ممکن است تا اواخر ژانویه یا اوایل 
فوریه بسته شود، اگرچه برخی دیگر می گویند هیچ 

تاریخ مشخصی به عنوان ضرب االجل وجود ندارد.
هفته  آلمانی  و  فرانسوی  انگلیسی،  دیپلمات های 
تعیین  به  تمایلی  حالی که  در  بودند  پیش گفته 
ندارند،  مذاکرات  برای  مصنوعی«  »ضرب االجلی 
»هفته ها و نه ماه ها« برای احیای توافق باقی مانده 
است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز 
به مذاکرات  واقعی  باید »فوریتی  ایران  بود،  گفته 
است که  تاکید کرده  همیشه  ببخشد«.ایران  وین 
هیچگاه ضرب االجل یا فشار برای رسیدن به توافق را 
نمی پذیرد و تا منافع ملی اش تامین نشود به هیچ 
سخنگوی  زاده،  خطیب  نمی پیوندد.سعید  توافقی 
راستا  همین  در  اخیرا  کشورمان  خارجه  وزارت 

تاکید کرده است: »هیچ ضرب االجل ساختگی را 
نمی پذیریم و امیدواریم خودشان )کشورهای غربی 
و آمریکا( هم آن ضرب االجل های ساختگی را باور 

نکنند و بیایند به یک تفاهم خوب برسیم.«
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: پنجره توافق 
تا ابد باز نخواهد ماند، زمان حساس است و جمهوری 
اسالمی ایران به هیچ وجه به تنهایی از این پس 
بار زنده نگهداشتن این توافق را به دوش نخواهد 
کشید. طرف های اروپایی و آمریکا باید بدانند ما در 
وین نیستیم که وقت و انرژی خود و ملت ایران را 
تلف کنیم. پیشنهادها روی میز است و بهتر است با 

پیشنهادهای مشخص به وین آمده باشند.

بیش از 6 برابر ظرفیت مجاز از مراتع کشور بهره برداری می شودضرب االجلی برای رسیدن به توافق در وین وجود ندارد
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6ادامه در صفحۀ

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( را تسلیت می گوییم

Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their “ Intention To Participate“ letter via fax 
to the following number along with their resume according to Qualitative Assessment Form no. 1, available at:
 www.nisoc.ir, not later than 14 days after the second announcement, otherwise, their requests for participation in the 
tender will be disregarded.
The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a 
bid bond of 2,555  EURO or 685,450,000   RIAL, in favor of NISOC.
Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be 
accessed via: www.nisoc.ir-material procurement management tab 
ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P., NISOC’S WAREHOUSE, AGHAJARI, IRAN
PAYMENT TERM IS C.O.D., SUBSEQUENT TO NISOC’S MATERIAL APPROVAL
NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex,Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran

Tel. No.:   061   34   12  3772                Fax No.:   061  34  45  74  37

www.shana.ir                               www.nisoc.ir    
http://iets.mporg.ir            www.setadiran.ir

National Iranian South Oilfields Company
 )NISOC( intends to purchase

 the following goods

شناسه آگهی: ۱۲49۱7۱ میم الف: -۱

TENDER NO.: 01-31-9150035

Items Material Description Quantity

19 PARTS FOR"AIR PACK " AIR COMPRESSOR TYPE HA-550-LT
 SERIAL NO.,T-995-00449-1   TO   00449/3 210 NO

 NATIONAL IRANIAN SOUTH   
OILFIELDS COMPANY

AHVAZ-IRAN

دوم
نوبت 

N. I. S. O. C.

Public Relations
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باران  میلی متر   ۱۳۴ از  بیش  ریزش 
چابهار  در  ساعت   ۲۴ مدت زمان  طی 
باعث  کنارک  در  میلی متر   ۱۷۴ و 
این  مردم  از  بسیاری  غافلگیری 
منطقه شد و وضعیت بارش در کنارک 
نگرانی های بسیاری به دنبال آورد. این 
۱۰۰ میلی متر  با دریافت لحظه ای  شهر 
دقیقه،   ۳۰ تا   ۲۰ زمان  مدت  در  باران 
تاریخ  بارش های  شدیدترین  از  یکی 

رسانید. ثبت  به  را  ایران 
به  شیبی که  دلیل  به  اما  چابهار  شهر 
که  ُکنارک  نسبت  به  دارد  دریا  سمت 
نفوذناپذیری  خاک  و  هم سطح  تقریبا 
اما  شد،  آبگرفتگی  دچار  کمتر  دارد 
میانگین  با  که  بارندگی  از  حجم  این 
شهرستان  این  بارندگی  سال  یک 
مردم  برای  را  وضعیت  می کند  برابری 
مجموع  از  کرد.  سخت  منطقه  این 
در  اخیر  سیالب  دیدگان  آسیب 
سیستان وبلوچستان تاکنون یک هزار و 
۱۴۵ نفر در قالب ۲۷۲ خانوار در چادر 
اسکان اضطراری داده شدند و دو هزار 
دیده  آسیب  شهروندان  از  نفر   ۶۲ و 
قالب  در  استان  این  جنوب  سیالب 
۵۰۶ خانوار توسط نیرو های هالل احمر 

شدند. امدادرسانی 
سایر  از  بهتر  قصرقند  در  وضعیت 

فرمانداری  سرپرست  بوده.  مناطق 
»بارندگی ها  باره گفته  این  در  قصرقند 
بر  اما  است،  نداشته  چندانی  خسارت 
 ۲۸ ارتباط  کاجو  رودخانه  طغیان  اثر 
روستا   ۱۲ و  مرکزی  بخش  در  روستا 
شهرستان  مرکز  به  ساربوک  بخش  در 

است.« شده  قطع 
و  راهداری  مدیر  این  بر  عالوه 
از  هم  دلگان  جاده ای  حمل ونقل 
بخش  ارتباطی  محور  شدن  مسدود 
شهرستان  به  دلگان  هاشم  چاه  جلگه 
ایرانشهر از شب گذشته خبر داده و اما 
تاکنون کشته  ماجرا  بخش  ترین  تلخ 

است. بوده  منطقه  های 
صبح  دشتیاری،  فرماندار  گفته  به  بنا 
از  ناشی  آوار  ریزش  اثر  بر  دیروز 
اخیر  ساعت   ۴۸ شدید  بارندگی های 
این  توابع  از  »نگور«  شهر  در  تن  دو 
ساله   ۳۸ مادر  یک  شامل  شهرستان 
ماندند  آوار  زیر  ساله   ۳ یک کودک  و 
دو  و  دادند  دست  از  را  خود  جان  و 
به  خانواده  این  اعضای  از  دیگر  نفر 

شدند. منتقل  چابهار  بیمارستان 

۱۰ فوتی، ۲۳ مصدوم
با وجود ادامه دار بودن بارش ها در 
لحظه  آمار  جنوبی کشور،  های  استان 
ای از تعداد مصدومان و کشته شدگان 

اورژانس  سازمان  سخنگوی  آید.  می 
و  مصدومان  تعداد  افزایش  از  کشور 
فوتی های ناشی از سیل و بارش اخیر 
خبر داد و گفت: »تعداد مصدومان به 
۲۳ نفر و فوتی ها نیز به ۱۰ نفر رسیده 

است.«
آمار  به  اشاره  با  خالدی،  مجتبی 
سیل  از  ناشی  فوتی های  و  مصدومان 
و بارش اخیر به مهر گفت:  »در استان 
جان  نفر   ۴ و  مصدوم  نفر   ۱۸ فارس 
خود را بر اثر بارش شدید باران از دست 
داده اند. در واقع در داراب یک نفر، پیرم 
یک نفر، المرد یک نفر و الر هم یک نفر 

دادند.« از دست  را  جان خود 
در  اورژانس کشور  سخنگوی  گفته  به 
استان کرمان )شهر جیرفت( چهار نفر 
مصدوم و در شهر سیرجان دو نفر جان 
خود را بر اثر بارش شدید برف و باران 

از دست داده اند.
خالدی بیان کرد: »همچنین در استان 
ایرانشهر  شهر  سیستان وبلوچستان، 
و  مصدوم  باران  بارش  اثر  بر  نفر  یک 
چهار نفر جان خود را از دست دادند.«

رئیس جمهور  ماموریت 
به وزیر نیرو

عنوان  به  را  نیرو  وزیر  رئیس جمهور، 
کرد  مامور  جمهور  رئیس  ویژه  نماینده 

سیل زده  مناطق  از  بازدید  ضمن  تا 
و  سیستان وبلوچستان  استان های 
هرمزگان، گزارشی را از آخرین اقدامات 
صورت گرفته برای کمک و امدادرسانی 

ارائه کند. استان ها  این  در  مردم  به 
دفتر  رئیس  اسماعیلی  غالمحسین 
از  نمایندگی  به  نیز  جمهور  رئیس 
تلفنی  تماس های  در  رئیسی  آیت هللا 
استان های  استانداران  با  جداگانه 
هرمزگان  سیستان وبلوچستان،  فارس، 
تدابیر  و  اقدامات  آخرین  کرمان،  و 
وضع  به  رسیدگی  برای  گرفته  صورت 
امداد  بر  و  شد  جویا  را  سیل زدگان 
انجام  و  سیل زدگان  به  سریع  رسانی 
با همکاری گروه های  اقدامات جهادی 
مختلف برای رفع آبگرفتگی و الیروبی 
معابر و منازل مسکونی و تامین اقالم 

کرد. تاکید  سیل زدگان  نیاز  مورد 
استانداران  شد  مقرر  تماس ها  این  در 
و  مسکونی  مناطق  به  وارده  خسارات 
باغات را برآورد کنند تا در جلسه آینده 
جبران  نحوه  در خصوص  دولت  هیات 

شود. تصمیم گیری  خسارت  

بارندگی ها ادامه دارد
ادامه  از  همچنان  خبرها  آخرین 
صادق  چنانچه  میگوید.  ها  بارندگی 
پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس  ضیائیان، 
که  گفته  ایسنا  به  بحران  مدیریت  و 
شمالی  با  ماه(  )۱۵دی  چهارشنبه 
استان های  برای  جریانات  شدن 
و  باران  بارش  خزر  دریای  ساحلی 
کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

به گفته او با عبور امواج تراز میانی جو 
برای مرکز، ارتفاعات و دامنه های البرز 
مرکزی، شمال شرق، شرق  زاگرس  و 
باد شدید  و وزش  برف  و  باران  بارش 
موقت و در شمال غرب بارش پراکنده 

می رود. انتظار 
»پنجشنبه  داد:  ادامه  ضیائیان 
استان های  در  بارش  )۱۶دی ماه( 
خراسان  سیستان وبلوچستان،  کرمان، 
خراسان  در  کمتر  شدت  با  و  جنوبی 
ادامه  هرمزگان  شرق  و  یزد  رضوی، 
روز  این  وقت  اواخر  و  داشت  خواهد 
کشور  شرق  جنوب  از  بارشی  سامانه 

می شود.« خارج 
ماه(  )۱۷دی  جمعه  او  گفته  به 
پایدار  جوی  کشور  نقاط  بیشتر  در 
پیش بینی می شود. شنبه )۱۸دی ماه( 
بارش  خزر  دریای  سواحل  در  دوباره 

می رود. انتظار  باران 
ضیائیان با اشاره به مواج بودن دریای 
خزر گفت: »در دو روز آینده در نواحی 
جنوب شرق و شرق وزش باد شدید و 
خیزش گردوخاک پیش بینی  می شود. 
دریای  و  هرمز  تنگه  فارس،  خلیج 
عمان در دو روز آینده مواج و متالطم 

بود.« خواهد 
و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
هوا  وضع  مخاطرات  بحران  مدیریت 
گفت:  تهران  جوی  وضعیت  درباره 
ابری  )۱۵دی ماه(  امروز  تهران  آسمان 
بارش های  و گاهی  باد  با وزش  همراه 
پراکنده و از بعد ازظهر به تدریج کاهش 
ابر با حداقل دمای۳ و حداکثر دمای۹ 
پنج شنبه  طی  و  سانتی گراد  درجه 
با  همراه  گاهی  صاف  )۱۵ دی ماه( 
با  محلی  غبار  شب  اوایل  و  باد  وزش 
 ۷ دمای  حداکثر  و   ۲ دمای  حداقل 
می شود. پیش بینی  سانتیگراد  درجه 

 تداوم بارندگی و جاری شدن سیل در جنوب و جنوب شرق کشور
  تاکنون ۱۰ فوتی و ۲۳ مصدوم داشته است

آوار سیل
 کنارک با دریافت لحظه ای ۱۰۰ میلی متر باران در مدت زمان ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
 یکی از شدیدترین بارش های تاریخ ایران را به ثبت رسانید

 رئیس کمیسیون
 کشاورزی مجلس:

 زیرساخت های الزم
 برای تک نرخی شدن ارز 

مهیا نیست
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
زیرساخت ها  همه  که  زمانی  تا  می گوید: 
نشده  فراهم  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  برای 
باشد هیچ دستگاهی اجازه تک نرخی کردن 
ارز را ندارد. عالوه بر این در موضوع گوشت 
بوده  ثابت  قیمت ها  باید  هم  مرغ  و  قرمز 
و افزایش قیمت نداشته باشیم. به گزارش 
ایسنا محمدجواد عسکری درباره پیش بینی 
دولت در الیحه بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی گفت: ذاتا دو نرخی بودن ارز فسادزا 
از  نظارت  به دلیل عدم  است. در کشور ما 
گذشته فساد در حوزه های دو نرخی بودن 
ارز نهادینه شده و باید برای آن چاره اندیشی 
کرد و ارز را تک نرخی کنیم، البته منوط به 
برای  شود.  مهیا  آن  زیرساخت های  اینکه 
شدن  مهیا  بر  عالوه  ارز  کردن  نرخی  تک 
از  اعم  نیازمندی ها  تمام  باید  زیرساخت ها 
دامی، مرغ، تخم مرغ و گوشت  نهاده های 
مورد نیاز حداقل برای دوره شش ماهه دپو 
شده باشد و این آمادگی وجود داشته باشد 
راحتی  به  ایجاد شد  بازار  در  اگر تنشی  که 

را پوشش دهیم. بازار  بتوان 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: 
باید  باشد  ارز  نرخی شدن  به تک  قرار  اگر 
کشور  کالن  سطح  در  متولی  دستگاه های 
باشند.  داشته  افزایی  هم  و  هماهنگی 
بانک  از  اعم  دستگاه ها  تمامی  همچنین 
صمت  کشاورزی،  وزارتخانه های  و  مرکزی 
و  سازوکار  باید  رئیس جمهور  معاونت  و 
ایجاد  کنند،  مهیا  را  الزم  زیرساخت های 
ضروری  عمومی  افکار  در  اقناعی  فضای 

است.
عسکری یادآور شد: در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ 
کشاورزی،  نهاده های  واردات  برای  تومانی 
تنها  منتها  می شود  داده  مرغ  تخم  و  مرغ 
تعداد انگشت شماری در کشور از آن سود 
می برند که ضرر آن برای مردم است و مردم 
پرداخت کنند.  را  بیشتری  هزینه های  باید 
تأکید ما بر این است که نباید سفره مردم، 

تولیدکنندگان و کشاورزان کمرنگ شود.
عسکری درباره افزایش قیمت مرغ در کشور 
هم گفت: با توجه به مشکالتی که در گذشته 
وجود داشت و به نوعی شاهد پاسکاری بین 
ما  بودیم،  و صمت  وزارتخانه کشاورزی  دو 
اختیارات را از وزارت صمت گرفته و به وزارت 
صد  تا  صفر  یعنی  دادیم،  جهاد کشاورزی 
تمام مباحث مربوط به تولید و قیمت گذاری 
بر عهده وزارت کشاورزی است. با این اقدام 
و  مردم  برابر  در  وزارتخانه  یک  باید  فقط 
وزارت جهاد  آن هم  و  دهد  پاسخ  مجلس 

است. کشاورزی 

رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق بازرگانی تهران:

 استفاده از رمزارز فقط
 برای تبادالت خارجی کوچک 

امکان پذیر است
برای  پلتفرمی  یا  سامانه   یک  اینکه  صرف 
بیاید  وجود  به  تجارت  در  رمز ارزها  از  استفاده 
خالهای  حوزه  این  در  ما  چرا که  نیست  کافی 
جدی در قوانین مکمل داریم. برای مثال فرض 
رمزارز  با  را  خود  پول  صادرکننده،  یک  کنید 
می خواهد  او  از  دوباره  مرکزی  بانک  آیا  بگیرد 
ارز صادراتی خود را بازگرداند؟ آیا سازمان امور 
مالیاتی دفاتر این صادرکننده را می پذیرد که به 
جای یکی از ارزهای رایج، با رمزارز تجارت کرده 
مالیاتی  امور  سازمان  سامانه های  آیا  است؟ 
از صورت های  بخشی  اینکه  برای  آمادگی کامل 
دریافت  و  باشد  رمز ارزها  بر  مبتنی  تجار  مالی 
فرزین  باشند؟  افشا کرده  آن  با  را  پرداخت  و 
و  نوآوری  اقتصاد  کمیسیون  رئیس  فردیس 
بیان  با  تهران  بازرگانی  اتاق  دیجیتال  تحول 
این نکته در واکنش به اظهارات رئیس سازمان 
در  رمز ارزها  از  استفاده  بر  مبنی  تجارت  توسعه 
است  خوشحال کننده   خبر  این  گفت:  تهاتر 
از  یکی  و  کشور  خارجی  تجارت  مسئوالن  که 
و  صادرات  توسعه  تصمیم گیران  مهم ترین 
موضوع  این  و  پرداختند  مقوله  این  به  واردات 
نوید می دهد که ما اوضاع بهتری را در حوزه رمز 
ارزها داشته باشیم و کمی از فضای خاکستری 

شویم. خارج  حوزه  این  در 
صرف  گفت:  فردیس  فردین  ایلنا  گزارش  به 
این  از  خارجی  تجارت  مسئوالن  استقبال 
کمک  ما  به  پدیده  این  اینکه  برای  موضوع 
ارگان ها  و  نهادها  سایر  اگر  نیست.  کند، کافی 
در  نگرانی ها  این  بالفاصله  نکنند،  کمک  هم 
واسطه  به  و  می شود  ایجاد  اقتصادی  فعالین 
را  آنها  که  حاکمیتی  نهادهای  سایر  از  ترس 
استفاده  از  کنند،  تنبیه  یا  جریمه  مواخذه، 
این  می کنند.  امتناع  تسهیل گر  ابزار  این  از 
باید  اما  است  به جلو  رو  و  موضوع گام خوب 
به طور کلی  با گام های دیگری تکمیل شود و 
نیاز به یک سری زیرساخت ها دارد. کلیت این 
کوچک  بسیار  واردات  و  صادرات  برای  مسیر 
جوابگو است، البته در مکانیزم ها و ارقام بزرگ 
تجار  با  تبادالت  ولی  نمی کند  کفایت  طبیعتا 
بازارهای  کوچک  تجار  و  همسایه  کشورهای 
از  می توان  کمکی  ابزار  یک  عنوان  به  تجاری 
آن استفاده کرد. بنابراین همه مشکالت را حل 
را  مشکالت  از  بخشی  می تواند  ولی  نمی کند 

دهد. تخفیف 
ما  به  مکانیزم  این  است:  معتقد  فردیس 
هر  به  می کند،  کمک  تحریمی  شرایط  در 
ارز  انتقال  و  کشور  ارزی  نیاز  از  بخشی  حال 
اینکه  اما  داد  انجام  طریق  این  از  می توان  را 
این  بگوییم  و  کنیم  بزرگنمایی  بخواهیم 
مشکالت  و  ارزی کشور  مشکالت  مکانیزم کل 
درست  ابدا  می کند  حل  را  تحریم  از  ناشی 
و  منطقه ای  تبادالت کوچک،  برای  این  نیست. 
از  بتوان  متوسط  بعضا  شاید  یا  ارقام کم  برای 
آنجا  از  ارزها  رمز  استفاده  در  استفاده کرد.  آن 
بین المللی  سیستم  از  متفاوتی  سیستم  به  که 
موضوع  دیگر  هستیم،  وصل  مالی  و  پولی 
و  اشخاص  بیشتر  بلکه  نیست  مطرح  کشورها 
داشته  را  مبادله ای  چنین  آمادگی  که  تجاری 
باشند اهمیت دارند. ُتجاری که به روزتر باشند 
داشته  را  مکانیزم  این  از  استفاده  امکان  و 

دارند. بیشتری  پذیرش  احتماال  باشند، 

کمیسیون برنامه کلیات 
بودجه ۱4۰۱ را تصویب کرد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
الیحه  کلیات  تصویب  از  اسالمی  شورای 
بودجه ۱۴۰۱ در جلسه این کمیسیون خبر داد.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با ایسنا 
اظهار کرد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
و  موافق  نماینده  دو  نظرات  استماع  از  پس 
دو نماینده مخالف کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
آیین  داد: طبق  توضیح  او  را تصویب کردند. 
و  برنامه  باید کمیسیون  نامه جدید مجلس 
بودجه نیز نظر و گزارش خود را درباره کلیات 
نامه  آیین  اخیرا   اعالم کند. مجلس  بودجه 
اصالح  را  بودجه  بررسی  روند  درباره  داخلی 
کرد؛ طبق ماده ۱۸۲ آئین نامه ، الیحه بودجه به 
همراه پیوست ها و جداول به کمیسیون تلفیق 
ارجاع می شود. کمیسیون تلفیق موظف است 
وصول  زمان  از  روز  پنج  مدت  ظرف  حداکثر 
الیحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر 
کند.گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین نامه 
مورد  مجلس  علنی  جلسه  اولین  در  داخلی 
رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه رسیدگی به 
کلیات، بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش 
نیز  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
به مدت ۱۰ دقیقه استماع می شود، سپس 
مطابق بند ج ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی 
در مورد کلیات الیحه بودجه دولت رای گیری 
تصویب  به  چنانچه کلیات  می آید،  عمل  به 
مجلس برسد، نمایندگان می توانند حداکثر 
به  را  خود  پیشنهادهای  روز   ۱۰ مدت  ظرف 
کمیسیون های تخصصی تقدیم کنند. پس 
از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون های 
تخصصی و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا 
پیشنهادهای خود را ثبت کنند، در صورتی که 
کلیات الیحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، 
مراتب به دولت اعالم می شود تا حداکثر ظرف 
۱۵ روز الیحه را اصالح و به مجلس ارائه کند تا 
در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی 
به جزئیات مطابق فرایند این ماده انجام شود. 
این مدت با موافقت هیات رئیسه حداکثر تا 

مدت ۱۰ روز قابل تمدید است.

رئیس جمهور، وزیر نیرو را به 
عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور 
مامور کرد تا ضمن بازدید از 
مناطق سیل زده استان های 
سیستان وبلوچستان و هرمزگان، 
گزارشی را از آخرین اقدامات 
صورت گرفته برای کمک و 
امدادرسانی به مردم در این 
استان ها ارائه کند

سخنگوی قوه قضائیه: اگر 
خودروهای دپو شده به دلیل  
نقص قطعه در پارک هستند 
چرا زمانی که قیمت خودرو 
افزایش می یابد تعداد خودرو 
کاهش می یابد. ما مدعی 
هستیم این همه خودرویی که 
در توقف گاه ها هست موجب 
التهاب در بازار می شود و حبس 
سرمایه را در این زمینه داریم 
لذا همکاران از مسئوالن دو 
خودروساز توضیحات خواستند 
و باید پاسخ ارسال کنند 

|پیام ما| سیل همچنان می تازد و بارندگی هایی که از ابتدای هفته آغاز شده تاکنون خسارت های بسیاری به مناطق جنوبی وارد 
کرده است. از روز شنبه که بارندگی در مناطق جنوبی شروع شد تاکنون، وضعیت همچنان آرام نشده و در حالی که در دو روز 
گذشته آسیب های بسیاری به هرمزگان و فارس وارد شد و چهار نفر در این دو استان کشته شدند، حاال سیستان وبلوچستان 
هم به شکلی جدی درگیر سیل شده و بامداد دیروز بر اثر ریزش آوار ناشی از بارندگی های شدید 4۸ ساعت اخیر، دو تن در 
شهر »نگور« از توابع شهرستان دشتیاری شامل یک مادر ۳۸ ساله و یک کودک ۳ ساله زیر آوار ماندند و جان خود را از دست 
دادند و دو نفر دیگر از اعضای این خانواده به بیمارستان چابهار منتقل شدند. تاکنون بیشترین میزان بارش ها در این استان در 

چابهار و کنارک گزارش شده است  و بیشترین حجم آبگرفتگی در شهر کنارک بوده.

حقوقی 
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 |

سخنگوی قوه قضائیه:
دپوی خودروها موجب التهاب در بازار می شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این همه خودرویی 
که در توقف گاه ها هست موجب التهاب در بازار 
می شود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم.
دیروز  خبری  نشست  در  خداییان  ذبیح هللا 
)سه شنبه(  در پاسخ به سوالی درباره تفهیم 
اتهام به مدیران خودروساز به دلیل خودروهای 
ناقص از سوی سازمان بازرسی گفت: همه مردم  
در فضای مجازی دیدند که ما توقفگاه هایی را 
داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شدند و 
مردم سوال دارند که علت آن چیست؟ همکاران 
ما در این زمینه بازدیدهایی از توقفگاه ها داشتند 
با  و  بازدید کردند   دو شرکت خودروساز  از  و 
مسئوالن توافق و مذاکره کردند که تا پایان آبان 
سال جاری تعداد خودروهایی که ادعا می شود 
دارای نقص اند کاهش یابد ولی به تعهد خود 

عمل نکردند و به تعداد آن افزوده شد.
نقص  دلیل   به  خودروها  این  اگر  افزود:  او 
قطعه در پارک هستند چرا زمانی که قیمت 
خودرو افزایش می یابد تعداد خودرو کاهش 
می یابد. ما مدعی هستیم این همه خودرویی 
در  التهاب  موجب  هست  توقف گاه ها  در  که 
بازار می شود و حبس سرمایه را در این زمینه 
داریم لذا همکاران از مسئوالن دو خودروساز 
ارسال  پاسخ  باید  و  خواستند  توضیحات 
کنند و اگر پاسخ قاطع کننده نباشد مراتب به 
مراجع قضایی ارسال می شود و منتظریم که 

غیر  در  یا  می کنند   عمل  تعهداتشان  به  آیا 
این صورت  پرونده به دستگاه قضایی ارجاع 
می شود.  البته وزیر صنعت و معدن زمانبندی 
تعیین کرده اند و خواهشمندم که جدی تر وارد 

عمل شوند.
براینکه  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  خدائیان 
شهید  ترور  پرونده  بودیم که  شاهد  تا کنون 
راه  بین المللی  و مراجع  به محاکم  سلیمانی 
پیدا نکرده است، علت این موضوع چیست؟ 
قوه  و  دولت  توسط  خوبی  اقدامات  گفت: 
است.  گرفته  صورت  مدت  این  در  قضائیه 
و کیفری  پرونده حقوقی  دو  داخل کشور  در 
حقوقی  پرونده  در  است.  شده  تشکیل 
بسیاری از افراد و خانواده شهدا طرح شکایتی 
مطرح کردند. در رابطه با بعد کیفری پرونده ای 
در دادسرا تشکیل شده که ۱۲۷ متهم تحت 
نیابت   ۱۱ کشور   ۹ برای  و  هستند  تعقیب 
قضائی از جمله برای آمریکا ارسال شده است. 
همچنین کارگروهی بین ایران و عراق تشکیل 
شده است. در خود عراق هم پرونده ای در این 
بین  در سطح  است.   خصوص تشکیل شده 
الملل هم مکاتبات متعددی از سوی نهادهای 
مختلف انجام شده است و اسناد خوبی در 
باید  این حال  با  است  تولید شده  رابطه  این 
پیگیری های  قوه ای   بین  همکاری های  با 

شود. انجام  جدی تری 

به  پاسخ  در  قوه قضائیه همچنین  سخنگوی 
سوالی درباره  اینکه سازمان بازرسی می تواند 
از مدیران دو شرکت خودروساز تفهیم اتهام کند 
گفت: سازمان بازرسی بر اساس قانون موقعی 
که به موضوعی ورود می کند و تشخیص بدهد 
مربوطه  مسئول  از  است،  جرم  موضوع  که 
دفاعیات می گیرد. همکاران ما در بازرسی کل 
می توانند تفهیم اتهام و حتی پرونده را به مراجع 
این  به  بازرسی  بازپرس سازمان  ارسال کنند. 
موضوع ورود و تفهیم اتهام به متهمان را انجام 

دادند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی 
ادعاهایی  اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل  بر 
ایران مطرح  در  بشر  با نقض حقوق  رابطه  در 
کرده است، واکنش قوه قضائیه به این موضوع 
چیست؟ گفت: حقوق بشر امر مقدسی است 
و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه 
متاسفانه  اما  رعایت کنند  را  آن  باید  کشورها 
برخی از کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده 
می کنند. هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی 
حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری 
انجام داده است اما امروز می بینیم که افرادی 
که ۱۷ هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند 
تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق 
بشر هستند. کشوری که به کودک کشی معروف 
است عضو برخی نهادهای خاص است.  ایران 

نیاز به گزارشگر ویژه ندارد و  انتخاب گزارشگر 
ویژه برای ایران کاماًل سیاسی است. کشورهایی 
و  ندیدند  را  انتخابات  رنگ  حتی  هستند که 
آن کشورها  برای  اما  ندارند  آن حقی  در  زنان 

گزارشگری انتخاب نمی شود.
آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  او 
و  است  قانونی  هواپیما  بلیط های  افزایش 
گفت:  است؟  داشته  ورود  بازرسی  سازمان 
مصوبات  ابالغ  لحاظ  به  هواپیمایی  سازمان 
ستاد مبارزه با کرونا در برهه ای آمار مسافران 
را کاهش داد و افزایش قیمتی هم داشت و 
طبیعتا افزایش قیمت حدود ۱۰ درصد قانونی 
بود اما اخیرا اگر قیمت ها افزایش یافته است 
در این زمینه سازمان بازرسی وارد نشده و هم 
سازمان تعزیرات اختیار دارد پیگیری کند و هم 
قضائیه  قوه  می کنیم. سخنگوی  پیگیری  ما 

در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه  شاهد 
قوه  بودیم.  اخیر  دو سال  در  دپوهای خودرو 
این چرخه  توقف  برای  راهکاری  چه  قضائیه 
دارد آیا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ 
سال های  در  بازرسی  سازمان  تاکنون  گفت: 
اخیر ورود داشتند اما از مسئوالن می خواهیم 
اینطور  ورود کنند.  موضوع  این  به  تر  جدی 
با روحیه جهادی  نیست که اگر یک مدیری 
وارد عمل شود، نتواند قطعات الزم را به کشور 
وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروساز این 
است که جدی تر ورود کنند. ورود قوه قضائیه 
باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان 
حمایت و وزارت صنعت جدی تر به این مسئله 
ورود کنند. او تاکید کرد: در رابطه با کم کاری 
ظرفیت  آیا  نکردیم که  ورود  تولید  و کاهش 
خودروسازها بیشتر است یا کم کاری می کنند؟
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شیوه  منتخب،  نفر   ۱۵۵ این  تالش  نتیجه 
اداره این کشور ۱۹ میلیونی را شکل خواهد داد. 
در عین حال آینده ای را رقم می زند که در آن 
لیتیوم، فلزی نرم و براق که در آب های شور 
کوه  رشته  به  نزدیک  بیابان  ماسه های  زیر 

می درخشد. »آند« 
در  باتری هاست.  اصلی  اجزای  از  لیتیوم 
حالی که اقتصاد های بزرگ جهانی به دنبال 
راه کارهایی برای جایگزین کردن سوخت های 
را  اقلیمی  تغییرات  سرعت  تا  فسیلی اند 
کاهش دهند، تقاضا برای لیتیوم  و قیمت 

است. شده  بیشتر  آن 

گذار به دنیای انرژی های تجدیدپذیر 
با لیتیوم شیلی

از  بعد  لیتیوم  تولید کننده  دومین  شیلی 
صنایع  است. شرکت های  جهان  در  استرالیا 
تولیدات خود  تا  دارند  تمایل  معدنی شیلی 

سیاستمدارانی که  همانند  دهند.  افزایش  را 
می دانند.  ملی  رونق  عامل  را  فلزی  معادن 
مخالفان آنها شهروندانی هستند که می گویند 
الگوهای اقتصادی شیلی که بر پایه استخراج 
زیستی  محیط   هزینه  است  طبیعی  منابع 
باالیی به همراه داشته و برای تمام شهروندان 
نداشته است. بومی منفعتی  افراد  از جمله 

حاال نوبت کنوانسیون قانون اساسی است تا 
تصمیم بگیرد شیلی چه کشوری می خواهد 
باشد. اعضای این کنوانسیون بر سر مسائل 
بر  نظارت  می کنند:  تصمیم گیری  بسیاری 
محلی  جوامع  و  بود  خواهد  چگونه  معادن 
آیا  می شوند؟  دیده  معدن  کاری  در  چگونه 
حفظ  را  جمهوری  ریاست  نظام  باید  شیلی 
کند؟ آیا حق و حقوقی برای طبیعت باید قائل 
می شود؟ چه  آینده  نسل های  تکلیف  شد؟ 

دنیا،  سراسر  در  نیویورک تایمز  گزارش  به 
را  گذشته  اشتباهات  اینکه  برای  دولت ها 

نکنند،  تکرار  اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  در 
روبه رو  پیچیده  معماهای  از  دسته  این  با 
شیلی، شکل  در  اصلی  موضوع  اما  هستند. 
دادن به منشور ملی است. کریستینا دورادور 
اعضای  از  یکی  میکروبیولوژیستی که  ارتیز، 
می گوید:  است،  اساسی   قانون  کنوانسیون 
»ما باید فرض کنیم که اقدامات بشر آسیب زا 
می خواهیم  چقدر  بدانیم  باید  پس  هستند، 
آسیب کافی  میزان  چه  وارد کنیم؟  آسیب 

زندگی کنیم؟« خوب  ما  تا  است 

چه کسی صاحب آب است؟
آنکه  از  بعد  آب.  مشکل  به  می رسیم 
تغییرات اقلیمی باعث وقوع خشکسالی های 
این کنوانسیون  است،  شده  حلی  قابل  غیر 
آب  صاحب  چه کسی  می گیرد که  تصمیم 
جزئی تر  را  مسئله  است  قرار  حتی  است. 

چیست؟ دقیقا  آب  بررسی  کنند: 

به   ۱۹۸۰ سال  شیلی  اساسی کنونی  قانون 
آگوستو  ژنرال  شد که  نوشته  افرادی  دست 
کودتای  با  آمدن  کار  روی  از  پس  پینوشه 
نظامی آنها را انتخاب کرد. آنها کشور را به روی 
باز کردند و  سرمایه گذاری در صنایع معدنی 
را به خرید و فروش گذاشتند.  حقابه کشور 
طبیعی  ثروت های  از  بهره برداری  با  شیلی 
خود پیشرفت کرد: مس و زغال سنگ، ماهی 
سالمون و آووکادو. اما حتی زمانی که به یکی 
پولدارترین کشورهای آمریکای التین تبدیل 
شد، نابرابری های طبقاتی موجب برانگیختن 
مواد  از  غنی  شد.  مناطق  نارضایتی هایی 
معدنی به »مناطق قربانی شده« و فرسایشی 
محیط زیستی شناخته می شدند. رودخانه ها 

هم به رو به خشکی رفتند.
اعتراضات  به  مردم  خشم   ۲۰۱۹ سال  از 
گسترده ای تبدیل شد. رفراندومی برگزار شد 
و هیاتی از کارشناسان مختلف تشکیل شد.

در ۱۹ دسامبر نقطه عطف دیگری اتفاق افتاد. 
رای دهندگان گابریل بوریک، فعال دانشجویی 
هیات  این  رئیس  عنوان  به  را  ساله ای   ۳۵
گذشته  در  بوریک  گابریل  کردند.  انتخاب 
ایمنی  شبکه  گسترش  برای  کمپین هایی 
مالیات  افزایش  فقرا،  به  و کمک  اجتماعی 
معدن کارها و ملی شدن صنعت لیتیوم به راه 
ارزش  پیروزی اش،  روز  فردای  بود.  انداخته 
سهام بزرگترین تولیدکننده لیتیوم در شیلی 
موسوم به SQM، ۱۵درصد کاهش پیدا کرد.

شیلی، یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان لیتیوم در جهان

شرکت SQM یک پنجم لیتیوم دنیا را تولید 
می کند. بیشترین میزان لیتیوم را در بیابان 
سایه  زیر  شیلی  شمالی  مناطق  در  آتاکاما 
دارد.  قرار  آتش فشانی  باستانی  کوه های 
آتش فشانی  کوه های  قدیمی ترین  از  یکی 
این منطقه السکار نام دارد که بومی های این 
منطقه آن را با نام »پدر تمام آتش فشان ها« 
است  طوری  باال  از  آن  منظره  می شناسند. 
درخشانی  آبی  و  سبز  پتوی  کسی  انگار  که 
بیابان برهوت پهن کرده باشد. را وسط این 
ثروت در آب های شور زیرزمینی نهفته است. 
شرکت SQM روز و شب این آب های شور را 
به همراه آب شیرین از پنج چاه پمپ می کند. 
حوضچه هایی  به  لوله  طریق  از  شور  آب 
خورشید  کار  نوبت  حاال  می شود.  منتقل 
است. صحرای آتاکاما باالترین میزان تابش 
به  آب  دارد.  را  زمین  کره  روی  خورشید 
سرعت فوق العاده ای تبخیر می شود و ذخایر 
معدنی باقی می مانند. منیزیوم و پتاسیوم از 
حوضچه ها خارج می شوند. لیتیوم در استخر 
چسبناکی به رنگ زرد و سبز باقی می ماند و 
سپس شرکت SQM آن را به شکل پودری 
سفید رنگ از کربنات لیتیوم برای عرضه در 
درمی آورند.  باطری سازی  جهانی  بازارهای 
این شرکت می خواهد ظرفیت تولید کربنات 
تن  هزار   ۱۸۰ به  تن  هزار   ۱۴۰ از  را  لیتیوم 
برساند. هدف آن است که این میزان لیتیوم 
با  به روش هایی کامال سازگار  تا حد ممکن 
محیط زیست تولید شوند. در واقع استخراج 
سال  تا  و  نصف  به   ۲۰۳۰ سال  تا  شور  آب 

برسد. اهداف کربن خنثی  به   ۲۰۴۰

تحوالت بزرگ شیلی در راه است
است.  شگفتی  از  پر  آتاکاما  بیابان 
بخش هایی از آن بسیار خشک است و زمین 
نوع پوشش  ناهموار و بدون هیچ  تیز و  آن 
تغییر  ناگهانی  منظره  این  است.  گیاهی 
زانو می رسد و  به  ارتفاع گیاهان آن  می کند، 
جنگلی ازدرخت های سایه انداز تاماروگو پیدا 

می شود.
صنایع معدنی شیلی آماده تغییر شده است. 
آب  اساسی،  قانون  دارد کنوانسیون  احتمال 
را به کاالی عمومی تبدیل کند. اما سوالی که 
مطرح می شود این است که آیا آب شور زیر 
شرکت های  می شوند؟  حساب  آب  بیابان ها 
برای  نه  آب  این  چون  نه  می گویند  معدنی 

انسان قابل مصرف است و نه برای حیوان.

پس از اعتراضات مردمی در شیلی قانون اساسی این کشور از نو نوشته می شود

بازسازی شیلی بر پایه تغییر اقلیم
محور اصلی تحوالت قانون اساسی شیلی تغییرات اقلیمی و بحران محیط زیستی است

شیلی دارای منابع غنی لیتیوم است که دنیا برای مرحله گذار به انرژی های تجدیدپذیر به آن نیاز دارد

محیط زیست به دنبال انتقال شیر 
باغ وحش هماشهر

باغ وحش سیرجان 
تعطیل شد 

پس از انتشار تصاویر شیر باغ وحش هماشهر، 
محیط زیست این مجموعه را تعطیل کرد و حاال 
قصد دارد برای درمان این حیوان که تنها بازمانده 
باغ وحش سیرجان، آن را به کرمان منتقل کند. 
با این همه مدیر کلینیک دامپزشکی می گوید 
شانس زنده ماندن این شیر باغ  وحش سیرجان 

۲۵ درصد است.
زیست  محیط  حفاظت  اداره کل  دوشنبه  عصر 
تعطیلی  از  رسمی  پاسخی  انتشار  با  استان 

داد. خبر  هماشهر  وحش  باغ  مجموعه 
داریوش غفاری، معاون محیط طبیعی و تنوع 
زیستی استان در این ارتباط توضیح داد: »شیری 
نگهداری  سیرجان  وحش  باغ  مجموعه  در  که 
از شیرهایی است که  بازمانده  می شود آخرین 
چندین سال در باغ وحش متعلق به شهرداری 
کرمان نگهداری می شدند که با توجه به کوچک 
بودن فضای زیستی شیرها در باغ وحش کرمان 
این  کرمان  شهرداری  وحش  باغ  تعطیلی  و 
شیر مسن صرفا به منظور نگهداری در فضای 
مناسب تر به باغ وحش آقای دری در سیرجان 
اداره نظارت بر  بازدید  منتقل شد و در آخرین 
شیر  وضعیت جسمانی  استان  وحش  حیات 

مناسب گزارش شد.«
اساس  بر  گذشته  ماه های  »در  داد:  ادامه  او 
اظهارات آقای دری به دلیل اینکه سارقان وارد 
محوطه باغ وحش می شوند و خساراتی را  وارد 
کرده اند تعدادی از حیوانات باغ وحش نیز ظاهرا 
فرار کرده اند که پیگیری موضوع و غیراستاندارد 
بودن باغ وحش و بررسی تعطیلی کامل آن در 
و  مکاتبات  و  می گیرد  قرار  اداره کل  کار  دستور 
و  ضرر  و  خسارات  جبران  جهت  الزم  اقدامات 
زیان حیوانات و همچنین ساماندهی تنها حیوان 

موجود ) شیر( صورت گرفته است.«
این اظهارات اما در حالی است مسئوالن محیط 
زیست استان در روزهای گذشته، درباره تعداد 
حیوانات باغ وحش سیرجان در زمان راه اندازی 

پاسخ درستی به »پیام ما« ندادند.  
محیط  توضیح  دیگر  بخش  در  دیگر  سوی  از 
زیست کرمان، از قول منصور پورسینا، رئیس اداره 
حفاظت و مدیریت حیات وحش و موزه تاریخ 
طبیعی آمده است: »شیر باغ وحش سیرجان 
به علت کهولت سن و عدم توانایی آن در تغذیه 
شده  الغری  و  ضعف  دچار  بیماری  احتماال  و 
است. با توجه به وضعیت باغ وحش سیرجان 
با سازمان حفاظت  و مشکالت جسمانی شیر 
مرکز  یک  معرفی  درباره  زیست کشور  محیط 
تمایل  در صورت  و  رایزنی صورت گرفته  مجاز 
توصیه  با  را  آن  واگذاری  مجاز  نگهداری  مراکز 
دامپزشکان در دستور کار قرار دارد، اما بر اساس 
اظهارت کارشناسان و دامپزشکان به دلیل سن 
باالی حیوان، ریسک بیهوش کردن آن باالست 
و در صورت بیهوشی احتمال تلف شدن حیوان 
زیاد است. به این دلیل مجبوریم تا زمان زنده 
ماندن حیوان، آن را در شرایط  استاندارد در همین 
با نظارت بیشتر  در فضای زیستی  محوطه و 

مناسبی که وجود دارد نگهداری کنیم.«
در همین ارتباط عابد کوهپایه، دامپزشک حیات 
وحش به »کرمان نو« گفته است: »احتمال بهبود 
این حیوان ۲۵ درصد است و باید همین جا تحت 
درمان قرار گیرد و من زیر بار بیهوش کردن این 

حیوان نمی روم.«

ادامه خشکسالی و کاهش 
4۰ درصدی بارندگی پاییزه 

در استان اردبیل 
اردبیل  استان  جهاد کشاورزی  رئیس سازمان 
نشان  استان  بارش  آمار  مقایسه  اعالم کرد: 
می دهد که در سال زراعی جاری، میزان بارندگی 
به  نسبت  پاییز  فصل  طی  اردبیل  استان  در 
درصد کاهش   ۴۰ سال گذشته  مشابه  مدت 
ادامه  به  اشاره  با  نیکشاد  یافته است. خلیل 
زراعی  سال  در  اردبیل  استان  در  خشکسالی 
جاری به ایرنا گفت: همزمان با کاهش بارش، 
میانگین دمای هوا نیز یک درجه افزایش یافته 
و همین امر موجب تشدید شرایط خشکسالی 
این  بیان  با  او  است.  اردبیل شده  استان  در 
که پدیده خشکسالی که از چند سال پیش 
در سطح استان اردبیل آغاز شده، با تغییرات 
را  استان  زرع  و  و کشت  بوده  اقلیمی همراه 
خاطر  به  افزود:  است،  داده  قرار  تاثیر  تحت 
خشکسالی پیاپی چند سال اخیر، پهنه های 
زراعی وسیعی از مناطق شمال و مرکز استان 
اردبیل آسیب جدی دیده است. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان اردبیل تاکید کرد: الزم 
انتخاب  در  الزم  تدابیر  با  است که کشاورزان 
با  تا  دقت کنند  محصول  زمان کشت  و  نوع 
ببینند. خشکسالی حادث شده، کمتر خسارت 

او با پیش بینی احتمال بروز مشکل در تامین 
آب کشاورزی در بهار و تابستان سال آینده برای 
مناطقی وسیعی از استان اردبیل به خصوص در 
دشت مغان بیان کرد: توصیه جهاد کشاورزی 
آن است که زارعان محصوالت کم آب بر کشت 
کنند و به تنش آب و دما در تقویم زراعی خود 

بیشتر توجه کنند.

شیلی دومین تولید کننده 
لیتیوم بعد از استرالیا در جهان 

است. شرکت های صنایع 
معدنی شیلی تمایل دارند 
تا تولیدات خود را افزایش 

دهند. همانند سیاستمدارانی 
که معادن فلزی را عامل رونق 

ملی می دانند. مخالفان آنها 
شهروندانی هستند که می گویند 
الگوهای اقتصادی شیلی هزینه 
محیط  زیستی باالیی به همراه 

داشته است

کمتر پیش می آید کشوری این شانس را داشته باشد تا مردمش ایده آل های خود را مطرح کنند و قانون اساسی شان را از نو بنویسند. 
چه برسد به اینکه تغییر اقلیم و بحران محیط زیست نقش محوری در آن داشته باشند. اما این همان اتفاقی است که دارد در شیلی رخ 
می دهد. جایی که بازسازی ملی در حال شکل گیری است. بعد از ماه ها اعتراض و مطالبات اجتماعی و محیط زیستی، ۱55 نفر انتخاب 

شدند تا قانون اساسی جدیدی در میانه »فوریت های اقلیمی و محیط زیستی« بنویسند.

قانون اساسی کنونی شیلی 
سال ۱۹۸۰ به دست افرادی 
نوشته شد که ژنرال آگوستو 

پینوشه پس از روی کار آمدن 
با کودتای نظامی آنها را انتخاب 

کرد. آنها کشور را به روی 
سرمایه گذاری در صنایع معدنی 

باز کردند و حقابه کشور را به 
خرید و فروش گذاشتند
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| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

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 

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱4۰۰6۰۳۰۱۰6۰۰۰4۲4۸ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / مهدی 
فدوی اردستانی فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه به ۲7۱ صادره از ورامین ** 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۰۰ متر مربع از بالک 
شماره ۱5۸ فرعی از ۱۰5 اصلی واقع در کهنه گل بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
خریداری از قربان پرتوی اقدام ** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاس 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، داد خواست 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. 

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

میم الف: 49۳ شناسه آگهی: ۱۲54746
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۱۰/۱5
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۰/۳۰

از طرف محمود داودی 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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
موضوع  دوم   هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۴۴۲ شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
آبادی  هللا  توکلی  پوران  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
 ۵۳۰ مساحت  به  خانه  باب  یک  در  کوهبنان  از  صادره   ۱۸ شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک۱۰۳۵ فرعی از ۲ اصلی واقع در کوهبنان بلوار امام کوچه 
گردیده  محرز  اسماعیل خسروی کوهبنانی  آقای  رسمی  مالک  از   خریداری   ۱۸ پالک  ناصری 
۱۵روز آگهی می شود در صورتی  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  که اشخاص نسبت 
رسید  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  اگهی  اولین  انتشار 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای   مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

۲۴۱ مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۹/۲۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۰/۱۵
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مفقودی 
خودروی  شناسایی  کارت 
مدل  پراید  سواری 
انتظامی  شماره  به   ۱۳۸۲
به   49 54۲ص75ایران 
 ۰۰6۳۳76۰ موتور  شماره 
شاسی  شماره  و 
بنام   S۱4۱۲۲۸۲۱777۳۳
مهشید برزکار مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
مناقصه عمومی یک مرحله ای 

واگذاری مدیریتی تامین نیرو مراقبت های اولیه سالمت،فعال و مستمر )تداوم خدمات( 
در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش  – دانشگاه علوم پزشکی (

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری مدیریتی و تامین نیروی انسانی امور منشی گری 

و پذیرش بیمارستان امام خمینی )ره(  – دانشگاه علوم پزشکی (

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

نوبت اول

نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر 
دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای مدیریتی 
)تداوم  مستمر  و  ،فعال  سالمت  اولیه  های  مراقبت  نیرو  تامین 
خدمات(در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش دانشگاه(  
تدارکات  سامانه  به  میتوانند  واجدالشرایط  نماید.اشخاص  اقدام 
الکترونیکی دولت(ستاد)مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه 

مذکور نمایند. شماره فراخوان )۲۰۰۰۰9۱۱6۸۰۰۰۰۸۳(
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱4  مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱۸ 

اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/۱۰/۲۸
 ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت درمناقصه   مبلغ را به شماره 

شبا IR46۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲76994۸۳۸ بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره:4۱۱۳99۸۱۳۱69 

کد ملی به شماره:۱4۰۰۰۲۳5۸6۰
»**همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به 
نشانی جیرفت میدان – انقالب  – ستاد مرکزی – حراست دانشگاه – 

کدپستی7۸6۰6۳4۲۰4 ارسال نمایید.«

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در 
مرحله  یک  عمومی   مناقصه  طریق  از  قانون  رعایت  با  دارد  نظر 
ای مدیریتی و تامین نیروی انسانی امور منشی گری و پذیرش 
بیمارستان امام خمینی )ره(  (  اقدام نماید.اشخاص واجدالشرایط 
دولت(ستاد)مراجعه  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  میتوانند 
نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. شماره فراخوان 

)۲۰۰۰۰9۱۱6۸۰۰۰۰۸۲(
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱4  مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱۸ 

اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/۱۰/۲۸
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت درمناقصه   مبلغ را به شماره 

شبا IR46۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲76994۸۳۸ بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره:4۱۱۳99۸۱۳۱69 

کد ملی به شماره:۱4۰۰۰۲۳5۸6۰
»**همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به 
نشانی جیرفت میدان – انقالب  – ستاد مرکزی – حراست دانشگاه – 

کدپستی 7۸6۰6۳4۲۰4  ارسال نمایید.«

وم
 د

ت
نوب

مدیرکل محیط زیست گیالن اعالم کرد:

پارک ملی بوجاق گیالن رفع تصرف شد
پارک ملی  نامتجانس و معارض در  سازه های 
بوجاق که از یک دهه پیش در پارک ملی جاگیر 
شده بودند، قلع و قمع شدند. مدیرکل حفاظت 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  زیست گیالن  محیط 
دریایی  خشکی-  ملی  پارک  حفاظتی  اراضی 
بوجاق کیاشهر واقع در شرق گیالن رفع تصرف 

داد: همه  ایرنا توضیح  به  شد. ساسان کفایی 
پارک ملی  نامتجانس و معارض در  سازه های 
بوجاق که قریب به ۱۰ سال بر خالف تمام قوانین 
و مقررات حفاظتی مترتب بر پارک ملی، به قصد 
تصرف و تغییر کاربری، احداث و جاگیر شده 
استان  قضایی  دستگاه  تام  حمایت  با  بودند، 

قلع و قمع و رفع تصرف شد. او ادامه داد: این 
اقدام در حالی به وقوع پیوست که از ابتدای سال 
۱۳۹۹، متعاقب استانداردسازی هرچه دقیق تر 
منطقه حفاظت شده پارک ملی بوجاق، پرونده 
رفع تعارضات یاد شده به طور ویژه در دستور کار 

اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن بود.

مدیرکل محیط زیست گیالن گفت: چندین نوبت 
محیط  حفاظت  اداره کل  بین  مشترک  بازدید 
زیست گیالن و دستگاه قضایی استان به ویژه 
با حضور ریاست دادگستری گیالن، از این منطقه 
حفاظتی انجام شد و تخلفات محرز متعدیان 
به تایید مقام محترم قضایی رسید و سرانجام 
منتج به صدور حکم تخریب تمامی سازه های 
غیرمجاز و خروج کامل متخلفان از اراضی ملی 
گیالن  استان  زیست  محیط  حفاظت  تحت 
در حوزه پارک ملی بوجاق شد. به گفته کفایی 
سال ۱۳۹۱ بود که به دنبال درخواست برخی از 

با محیط  احداث سازه های سازگار  برای  اهالی 
زیست و به صورت موقت، با انگیزه اجرای طرح 
گردشگری و طرح سالم سازی ساحل دریا در 
منتهی علیه جنوب غربی پارک ملی بوجاق، با 
وجود تمام قوانین حفاظتی پارک ملی، موافقت 
شد. او اضافه کرد: زیاده خواهی ها باعث شد تا 
اجرای طرح، صورت  اهالی در  با  این مصالحه 
دیگری به خود بگیرد، چراکه نه تنها این طرح 
به صورت موقت اجرا نشد، بلکه تعداد سازه های 
نامتجانس و بتنی افزایش یافت و کامال صورت 

تغییر کاربری و تصرف اراضی به خود گرفت.
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تعداد چاه های غیرمجاز و مجاز کشور در سال 
۵۷، ۶۰ هزار حلقه بود و منابع مختلف می گویند 
تا ۹۰۰ هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد   ۸۰۰
که ۴۰ درصد آنها غیرمجازند. پیش از این معاون 
 ۹۹ شهریور  جهاد کشاورزی  وزارت  خاک  و  آب 
در نشستی خبری گفته بود: »بیش از ۴۰۰ هزار 
در  دارد که  وجود  کشور  در  غیرمجاز  چاه  حلقه 
داریم.«  نیرو  وزارت  با  نظر متفاوتی  زمینه  این 
این آمار برای چاه های غیرمجاز در حالی است 
که به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
در طول سال های اخیر در مناطق مختلف کشور 
فقط هشت هزار چاه غیرمجاز مسدود شده است.
آب  هزار حلقه چاه  مازندران ۶۰  استان  در  تنها 
 ۹۹ دی ماه  دارد.  وجود  پروانه  فاقد  و  غیرمجاز 
زیست  محیط   مدیرکل  کارنامی،  حسینعلی 
این استان در دومین همایش ملی راهبردهای 

مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی 
با وجود مصوبه  بود: »در ۱۰ سال گذشته  گفته 
قانونی برای پلمب چاه های آب غیرمجاز صرفًا 
به طور  پلمپ شد که  چاه ها  این  از  حلقه   ۳۵۰
میانگین ساالنه ۳۵ حلقه چاه از سوی مسئوالن 
مورد پلمب قرار گرفت. در نمونه ای دیگر به گفته 
احمد علی قربانیان، معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای استان تهران، ۲۸ هزار و ۹۰۰ 
حلقه چاه غیرمجاز در سطح این استان شناسایی 
میلیون   ۴۰۶ ساالنه  چاه ها  این  از  که  شده 

می شود. برداشت  آب  متر مکعب 

همدستی چاه ها و خشکسالی
با  چاه ها  همدستی  که  سال هاست  حاال 
خشکسالی روند بازگشت این زیستگاه ها را به 
زندگی را مختل کرده. چنان که آرزو اشرفی زاده، 
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها سازمان 

برخورد  »اگر  می گوید:  زیست  محیط  حفاظت 
تاالب ها صورت  با چاه های غیرمجاز در حاشیه 
نگیرد، عماًل احیای تاالب ها غیرممکن است چون 
هر چقدر آب به داخل تاالب ها ریخته شود، همان 

قدر آب توسط چاه ها برداشت می شود.«
حفاظت  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  که  اینطور 
محیط زیست گزارش داده است، اشرفی زاده در 
این ارتباط توضیح داده که »یکی از کارکردها و 
خدمات تاالب ها، تغذیه آب های زیرزمینی است 
و تبادل آب بین تاالب و سفره های آب زیر زمینی 
اهمیت بسیار باالیی دارد بنابراین تخلیه سفره های 
آب زیرزمینی در حاشیه تاالب ها می تواند تبعات 
جبران ناپذیری بر اکوسیستم های تاالبی داشته 

باشد«.

وقتی چاه ها سررسیدند
رئیس  فدایی فرد،  مصطفی  امسال  مهر 

ملی  سیالب کمیته  ارزیابی  تخصصی  کمیته 
سدهای بزرگ ایران درباره روند افزایشی حفر 
چاه های غیرمجاز به ایلنا چنین توضیحی داد: 
»در سال ۱۳۶۱ در قالب تبصره ذیل ماده ۳ قانون 
توزیع عادالنه آب، مقرر شد که برای چاه های حفر 
شده قبل از سال ۱۳۶۱ در صورت عدم اضرار و 
رعایت حریم، پروانه صادر شود! این قانون منجر 
برای چاه های  پروانه  از ۱۵۰۰۰۰  بیش  به صدور 
غیرمجاز شد! در سال ۱۳۸۳ و در قالب قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق النظاره 
فاجعه  آن  نتیجه  آب کشاورزی حذف شد که 
بسیار بزرگ رایگان شدن آب کشاورزی بود. در 
سال ۱۳۸۴ و در قالب قانون الحاق یک ماده به 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مقرر شد 
چاه های باقی مانده تعیین تکلیف شده و تبصره 
ذیل ماده ۳ حذف شود که این قانون نیز هیچ 

کمکی به احیای آب های زیرزمینی نکرد.«
قانون  قالب  در  و   ۱۳۸۹ سال  در  او  به گفته 
تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، مقرر شد 
برای چاه های حفاری شده قبل از سال ۱۳۸۵ 
و در صورت عدم ضرر و رعایت حریم و وجود 
پتانسیل، پروانه بهره برداری داده شود! که منجر به 
فاجعه ای ملی و ترغیب مردم به تخلف و تشدید 
حفاری غیرمجاز چاه برای بهره برداری بیشتر از 
تا جایی  این وضعیت  زیرزمینی شد.  آب های 
ادامه یافت که عمال حفاری چاه های بیشتر، به 
دلیل محدود بودن منابع آب زیرزمینی منجر به 
برداشت بیشتر از آب های زیرزمینی نمی شد، 
بنابراین به صورت خودکار حفاری چاه ها متوقف 
را  بهره برداری  چاه های  تعداد  فدایی فرد  شد. 
بهره برداری  تعداد چاه های  برابر ۷۰۰۰۰۰ حلقه، 
دارای پروانه را ۳۸۰۰۰۰ حلقه و تعداد چاه های 
حلقه   ۳۲۰۰۰۰ برابر  را  پروانه  فاقد  بهره برداری 
تا  اعالم کرد و اضافه کرد که »از سال ۱۳۷۵ 
متر مکعب  میلیارد   ۸۰ سال،   ۱۵ طی   ۱۳۹۰
از ۵  بیش  )ساالنه  آبخوان ها  ذخیره  کاهش 

میلیارد متر مکعب( را شاهدیم.«

بارزترین نشانه دزدی چاه ها
تاالب  وضعیت  اشرفی زاده،  آرزو  حاال 
تخلیه  تاثیر  نمونه های  بارزترین  از  را  پریشان 
سفره های آب زیرزمینی بر تاالب ها عنوان کرده 
نیز گفته می شد که  است. در ۱۰ سال گذشته 
وجود افت ۱۱ متری آب های زیرزمینی محدوده 
دریاچه پریشان از سال ۷۵ و وجود ۳۴۰ چاه 
غیرمجاز در این منطقه، بر خشکی این زیستگاه 
تاثیری جدی داشته است. اشرفی زاده در این 
ارتباط می گوید: »چاه های متعدد و غیرمجازی که 
پیرامون تاالب پریشان حفر شده و برداشت های 
غیرمجازی که از آب های زیرزمینی صورت گرفته 
است، باعث شده که این تاالب  نتواند هیچ گونه 

آبگیری در سال های اخیر داشته باشد.«
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها از دریاچه 
ارومیه هم گفته است. »در حوضه دریاچه ارومیه 
هم افزایش برداشت آب از سفره های زیرزمینی 
موجب پیشروی آب شور به سمت چاه ها و شور 

شدن اراضی کشاورزی شده است. این امر به ویژه 
در استان آذربایجان شرقی به چالشی جدی در 

دشت های اطراف دریاچه بدل شده است.«
رئیس  گفته های  در  این  از  پیش  نکته  این 
ملی  سیالب کمیته  ارزیابی  تخصصی  کمیته 
سدهای بزرگ ایران تکرار شده بود. او گفته بود 
که »تمامی آب برنامه ریزی شده برای رسیدن 
به آن اعم از داخل حوضه و یا حتی آب انتقالی 
از حوضه های مجاور، قبل از رسیدن به پهنه آبی 
دریاچه، توسط چاه های متعدد و گسترده موجود 
بلعیده می شود و به  ارومیه،  در اطراف دریاچه 
پهنه آبی نمی رسد تا موجبات احیای دریاچه را 

فراهم کند.«
پیش از این در دی ماه ۹۷، مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای آذربایجان غربی از شناسایی بیش 
از ۲۲ هزار حلقه چاه غیرمجاز در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه خبر داده بود. به گفته او در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه در مجموع ۶۱ هزار و  ۹۶۵ 
حلقه چاه با تخلیه ساالنه بیش از یک میلیون 
و ۱۰۸ هزار متر مکعب آب حفر شده که از این 
تعداد ۲۲ هزار و  ۲۹۷ حلقه چاه غیرمجاز با تخلیه 
ساالنه بیش از ۲۹۶ هزار و ۸۶۵ متر مکعب آب 
شناسایی شده است. در آذربایجان غربی تعداد 
۳۷ هزار و ۱۸۴ حلقه چاه مجاز دارای پروانه بهره 
برداری برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت 
وجود دارد و ۲۲ هزار و  ۸۲۸ حلقه چاه فاقد 
تاکنون شناسایی شده  از سال ۸۵  نیز  پروانه 

است.

اعمال قانون در حریم تاالب ها
اشرفی زاده برنامه های مدیریت زیست بومی 
تاالب ها را از رویکردهای اصلی سازمان حفاظت 
محیط زیست عنوان کرده و گفته که در برنامه های 
مدیریت زیست بومی تاالب ها، تمامی ذینفعان 
یاد  برنامه  محورهای  از  یکی  و  دخیل هستند 
شده آب است که در آن تکلیف همه دستگاه ها 

مشخص شده است.
او ادامه می دهد: »طبق قوانین موجود، طرح احیا 
و تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی از وظایف 
مدیریت  برنامه های  در  اما  است  نیرو  وزارت 
زیست بوم هر تاالب، کنترل برداشت های غیرمجاز 
وضعیت  بر  آن  تاثیر  و  زیرزمینی  آب های  از 
تاالب ها دیده شده است و دستگاه های ذی نفع 
در زیرمجموعه وزارت نیرو موظف به اجرای قانون 
هستند.« تاکید اشرفی زاده بر این است که اگر 
برخورد با چاه های غیرمجاز در حاشیه تاالب ها 
غیرممکن  تاالب ها  احیای  عماٌل  نگیرد،  صورت 
است چون هرچقدر آب به داخل تاالب ها ریخته 
شود به دلیل ارتباط هیدرولوژیکی که با سفره های 
چاه ها  توسط  آب  قدر  همان  دارند،  زیرزمینی 

برداشت می شود.
اشرفی زاده در پایان گفت: »اگرچه مدیریت منابع 
آب می بایست در کل حوضه آبخیز انجام شود 
ولی در حریم قانونی تاالب ها که ۱۵۰ متر در نظر 
گرفته شده است، بحث اعمال قانون هم انجام 

می شود.«

چاه های غیرمجاز، راهزنان تاالب ها
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها: احیای تاالب ها بدون برخورد با چاه های غیرمجاز غیرممکن است

معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست:

مناطق حفاظت شده 
ایران ۲ برابر کشورهای 

خاورمیانه است
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
گفت:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
مناطق  ایران  خشکی  سطح  از  درصد   ۱۰.۴
دو  تقریبا  رقم  این  است که  حفاظت شده 

است.  خاورمیانه  کشورهای  برابر 
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، 
تا سال ۱۳۵۵  اظهار داشت:  اکبری  حسن 
بیش از ۶۵ منطقه حفاظت شده با وسعتی 
وجود  کشور  در  هکتار  میلیون   ۶.۷ معادل 
داشت که این رقم اکنون به ۳۰۹ منطقه با 

میلیون هکتار رسیده است. مساحت ۱۹ 
ایران  ارزشمند  زیستی  تنوع  به  اشاره  با  او 
خاص  توپوگرافی  از  برخورداری  دلیل  به 
 ۱۳۰۰ از  بیش  تاکنون  افزود:  کشور  این 
خزندگان،  پرندگان،  شامل  مهره دار  گونه 
از هشت  بیش  و  دوزیستان  و  پستانداران 
هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده، از 
سوی دیگر گونه های زیاد آندمیک )بوم زاد( 
این  و  است  کشور  خاص  که  دارد  وجود 

دارند. باالیی  حفاظتی  ارزش  گونه ها 
معاون محیط زیست طبیعی ادامه داد: در 
دنیا  حفاظت شده  مناطق  سال گذشته،   ۶۰
حدود ۲.۶ برابر اما در ایران ۴.۷ برابر شده 
متوسط  با  مقایسه  در  ایران  یعنی  است. 
مناطق  سطح  در  بیشتری  رشد  از  جهانی 

است. بوده  برخوردار  حفاظت شده 
او تصریح کرد: در منطقه خاورمیانه به طور 
متوسط ۵.۳ درصد از سطح خشکی کشورها 
به مناطق حفاظت شده اختصاص یافته اما 
این رقم در ایران ۱۰.۴ درصد و تقریبا دو برابر 
متوسط منطقه است. البته باید توجه داشت 
که ایران تنوع زیستی بسیار گسترده تری در 

مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد.

فعالیت گردشگری 
در تاالب شادگان از 

سرگرفته شد
فعالیت  گفت:  شادگان  فرمانداری  سرپرست 
گردشگری تاالب بین المللی شادگان پس از ۲ 
بهداشتی،  با رعایت شیوه نامه های  سال وقفه، 
۲ روز در هفته امکان پذیر شد. به گزارش ایرنا 
ساماندهی  ستاد  نشست  در  صبری پور،  امید 
و  برنامه ریزی  با  گفت:  شادگان  گردشگری 
تمهیدات اتخاذ شده تاالب بین المللی شادگان 
از این هفته در روزهای پنجشنبه و جمعه آماده 
پذیرایی از گردشگران خواهد بود. او افزود: ادارات 
ساماندهی  راستای  در  مربوطه  دستگاه های  و 
وحش  حیات  موزه  ساماندهی  گردشگری، 
صراخیه و توقفگاه خودرویی صراخیه تالش کرده 
و از تمام ظرفیت های خود برای جذب بیشتر 
گردشگر به این تاالب، استفاده کنند. صبری پور 
حضور ساالنه بیش از ۲۰۰ هزار گردشگر داخلی 
و خارجی در تاالب بین المللی شادگان را یادآور 
با حفظ محیط زیست،  شد و افزود: می توان 
طرح های درآمدزا با مشارکت بخش خصوصی 

توانمند در این تاالب اجرا کرد.

برنامه درسی مدیریت 
میراث فرهنگی در مقطع 

کارشناسی ارشد تصویب شد
میراث  مدیریت  برنامه  درسی  سرفصل های 
جلسه  در  ارشد  مقطع کارشناسی  در  فرهنگی 
به تصویب  انسانی  ارتقا علوم  و  شورای تحول 
عالی  شورای  از  نقل  به  مهر  به گزارش  رسید. 
و  تحول  شورای   ۲۰۷ جلسه  فرهنگی،  انقالب 
ارتقا علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی، 
ادامه  به ریاست غالمعلی حداد عادل به منظور 
مدیریت  برنامه  درسی  سرفصل های  بررسی 
در  ارشد،  میراث فرهنگی در مقطع کارشناسی 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه  محل 
برگزار شد. در این جلسه حداد عادل با اشاره به 
دینی  اینکه حفظ میراث فرهنگی یک وظیفه 
میراث  مدیریت  رشته  خاطرنشان کرد:  است، 
فرهنگی از جنبه راهبردی اهمیت به سزایی دارد 
و موضوع حفاظت از میراث فرهنگی را می تواند 
به یک وظیفه ملی و دینی تبدیل کند. او افزود: 
طراحی این رشته هم به راهبرد حفاظت از میراث 
مدیران  و هم می تواند  فرهنگی کمک می کند 
عرصه میراث فرهنگی را در کشور تربیت کند و 
ذخیره ای برای کشور فراهم بیاورد. در ابتدای این 
جلسه دکتر خداداد حسینی تغییرات و اصالحات 
مقطع  در  فرهنگی  میراث  مدیریت  برنامه 
گزارشی  نیز  و  داد  توضیح  را  ارشد  کارشناسی 
از فعالیت های کارگروه در این زمینه به اعضای 
شورای تحول و ارتقا علوم انسانی شورای عالی 
انقالب فرهنگی ارائه شد و در ادامه دکتر پورفرج 
توضیحات تکمیلی و جزئیات رسیدگی به برنامه 
را در گزارشی کوتاه ارائه کرد. در جلسه ۲۰۷ شورای 
سرفصل های  انسانی،  علوم  ارتقای  و  تحول 
درسی برنامه مدیریت میراث فرهنگی در مقطع 
کارشناسی ارشد به اتفاق آرا به تصویب رسید.

تعداد چاه های غیرمجاز و 
مجاز کشور در سال ۵۷، ۶۰ 
هزار حلقه بود و منابع مختلف 
می گویند ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار حلقه 
چاه در کشور وجود دارد که ۴۰ 
درصد آنها غیرمجازند. پیش از 
این معاون آب و خاک وزارت 
جهاد کشاورزی شهریور ۹۹ در 
نشستی خبری گفته بود بیش 
از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز 
در کشور وجود دارد

با  همزمان  بارندگی،  و کاهش  حالی که خشکسالی  در  می خشکانند.  را  آنها  و  می دزدند  را  تاالب ها  حقابه  غیرمجاز،  چاه های  |پیام ما| 
بی توجهی به حقابه تاالب ها و بهره برداری بی رویه از منابع آب، به خشکی بسیاری از تاالب ها انجامیده، صدها هزار حلقه چاه غیرمجاز هم 
بالی جان این زیستگاه ها شده است. این چاه ها با وارد کردن خسارت های جبران ناپذیر بر منابع آبی و سفره های زیرزمینی، سهم تاالب ها 

را می بلعند و مسئوالن محیط زیست می گویند با ادامه این شرایط احیای تاالب ها غیرممکن است.

|  
رنا

 ای
 |

چند روز پیش بار دیگر عده ای 
یکی از پنجره های این خانه 
آل احمد را از جا کنده و به داخل 
نفوذ کردند تا با ایجاد رخنه، به 
مغازه های  مجاور دستبرد بزنند

محوطه

بازگشت خالفکاران به خانه پدری جالل  آل احمد
وضعیت  از  با گله  آل احمد  جالل  خواهرزاده 
خانه  پدری این نویسنده فقید می گوید: این 
خالفکاران  حمله  مورد  دومین بار  برای  خانه 
یک  به  شدن  تبدیل  به جای  تا  گرفت  قرار 

تبدیل شود! فساد  النه  به  فرهنگی،  مکان 
محله  در  قاجاری  خانه ای  ایسنا،  به گزارش 
پاچنار تهران که در اواخر دوران قاجار بنا شده 
و آیت هللا حاج سیداحمد طالقانی، پدر جالل 
می کرده  زندگی  آن  در  آل  احمد  شمس  و 
سرنوشت پرفراز و فرودی را همراه با تاریخ 
معاصر ایران پشت سر گذاشته است. زمانی 

که پدر جالل و شمس در قید حیات بوده، 
بوده  برقرار  خانه  این  در  هفتگی  روضه های 
بوده  بسیاری  روحانیون  شد  و  آمد  محل  و 
به ثبت ملی می رسد  است. در سال ۱۳۸۳ 
و در سال ۱۳۹۱ به نام خانه باستان شناسان 
افتتاحیه  مراسم  از  پس  می شود.  کشور 
این که  بدون  می روند،  و  می بندند  را  درش 
بگذارد.  قدم  بدان جا  باستان شناس  یک 
به  به مرور  این خانه  این طرح،  با شکست 
زباله دانی  یک  به  و  معتادان  برای  مامنی 
این  بازماندگان  اعتراض  با  می شود.  تبدیل 

خانواده دوباره توجه ها برای حفظ و نگهداری 
خانه جلب می شود. در نهایت معتادان را از 
خالی  زباله ها  از  را  خانه  بیرون کردند،  خانه 
کردند و پس از مزایده، سرمایه گذارِ فرهنگی 
جدیدی آمد که از قضا کارآفرین گردشگری 
امیدوار  آل احمد  جالل  خانواده  هست.  هم 
بودند شاید سرمایه گذار جدید بتواند آرامش  

به این خانه تزریق کند. را 
 اما محمدحسین دانایی، یکی از بازماندگان 
این خانواده در این باره می گوید: آن چه در این 
۱۲ سال بر سر این بنای تاریخی آمده، حکایت 

مفصل و اندوه باری است که آخرینش هجوم 
عده ای از قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر و 
تبدیل آن جا به پاتوق و محل تجمع و تفکیک 
پیش گزارش  بود که حدود یک سال  زباله 
محل،  اهالی  مداخله  با  و  شد  منتشر  آن 
رانده شدند و پس  بیرون  از خانه  متخلفان 
توسعه صنایع  آن هم مسئوالن »صندوق  از 
دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری 
از بناهای تاریخی و فرهنگی« که مسئولیت 
مرمت و بازسازی این بنای تاریخ را به عهده 
دارد، اعالم کردند که وظیفه مرمت و بازسازی 
این بنای تاریخی که در فهرست آثار ملی هم 
فرهنگ  حوزه  به  آشنا  فردی  به  شده،  ثبت 
واگذار شده است. فرد نام برده نیز در همان 

زمان طی گفت وگو با ایسنا اعالم کرده بود که 
قرار است این بنا بعد از مرمت و بازسازی و 
تعیین کاربری متناسب با سابقه تاریخی آن، 
استفاده  مورد  فرهنگی  مکان  یک  عنوان  به 
عمومی قرار گیرد، لیکن موضوع بار دیگر به 
بوته فراموشی سپرده شد تا این که چند روز 
از  از خالفکاران یکی  بار دیگر عده ای  پیش 
پنجره های این خانه را از جا کنده و به داخل 
نفوذ کرده اند تا با ایجاد رخنه، به مغازه های  
مجاور دستبرد بزنند. این حادثه بار دیگر با 
دخالت اهالی محل رفع و رجوع شده، ولی 
این پرسش همچنان باقی ست که تا کی باید 
شاهد این همه سهل انگاری و بروز این گونه 

ناپسند باشیم؟ رویدادهای 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر بر اینکه آقای حسین پور محمد به وکالت از نگار عبدی 
برابر درخواست ۱۰۰۳۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ و خانم ها 
مورخ   ۱۰۰۳۲۱۵۷ شماره  درخواست  برابر  عبدی  شفیقه 
وراث خانم  از  وکالت  به  فکور  زهرا  و خانم    ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
حاجیه نسا که هر سه مورد ورثه آقای فیروز عبدی اعالم 
داشته سند شش دانگ یک باب خانه بشماره پالک ۶۹۰ 
فرعی از یک اصلی واقع در بخش سه اردبیل به شماره 
سند ۹۴۳۷۸۰ دفتر ۲۲۹ صفحه ۳۲۰ ثبت شده به شماره 
۲۵۶۶۷ ثبت که بعلت مفقود گردیده سند تقاضای سند 
مالکیت المثنی نموده است ، لذا مراتب طبق بخشنامه به 
دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره 

یک ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه 
آگهی گردیده که هرکس ادعائی بوجود اسناد مالکیت یا 
سند معامله بنام خود داشته باشند . ظرف مدت ۱۰ روز 
پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل اسناد 
مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقررہ طی تشریفات قانونی اسناد 
مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد و اسناد اولیه از 

درج اعتبار ساقط خواهد شد.
م الف: ۱۴۰۰/۴۰۸

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
رحمان حسنی قابل رئیس ثبت منطقه دو اردبیل
رونوشت ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( اردبیل 
رونوشت اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
اردبیل

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 )اسناد رهنی(

آگهی مزایده اموال غیر منقول
مورخ   ۹۲۳۴۷ شماره  رهنی  سند  بموجب 
۱۳۹۷/۱۱/۱۶دفترخانه اسناد رسمی شماره۸ 
اجرائی کالسه  شهر جیرفت موضوع پرونده 
جیرفت  شعبه  بانک  پست  له:   ۱۴۰۰۰۰۰۶۱
فرزند  مالیی  مقدسه کچمی  خانم   : عليه 
مرید به شماره ملی ۵۸۳۹۹۷۲۸۷۸ بعنوان 
فرزند  خسروی  مجید  آقای  و  وام گیرنده 
۶۰۶۹۶۶۶۰۲۱بعنوان  ملی  شماره  به  محمد 
راهن تشکیل نظر به اینکه مدیونین نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند در 
ماده ۳۴  اصالح  قانون  واحده  ماده  اجرای 
اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶ و مقررات 
الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آئين 
بنا  امالک کشور  و  اسناد  ثبت  قانون  االجرا 
به درخواست بستانکار از مورد وثیقه ارزیابی 
دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  الزم 
بستانکار  ارزیابی  قطعیت  از  پس  و  انجام 
به  نسبت  اجرایی  عملیات  ادامه  تقاضای 
مورد وثيقه ششدانگ یک باب خانه پالک 
ثبتی ۴۳ فرعی از ۵۸۳ اصلی واقع در بخش 
۴۵ کرمان به مساحت ششدانگ ۳۴۰ متر 
جوییه  نار  شهرک  جیرفت  ادرس:  به  مربع 
مینماید  را   ۳ شماره  کوچه  خیبر  خیابان 
لذا ملک فوق که ذیل ثبت شماره ۳۵۳۲۶ 
صفحه ۴۳۰دفتر ۱۹۳ به نام مجید خسروی 
وتسلیم  نیز صادر  آن  مالکیت  و سند  ثبت 
گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود 
دو  در  : شماال  میباشد  ذیل  به شرح  اربعه 
قسمت اول به دیوار بطول ده متر و هشتاد 
سانتيمتر به شماره ۴۴ فرعی از ۵۸۳ اصلی 
بیست  و  متر  شش  بطول  مرزیست  دوم 
سانتیمتر به شماره ۴۱ فرعی از ۵۸۳ اصلی 
شرقا "مرزیست بطول بیست متر به شماره 
مرزیست  جنوبا"  اصلی  از ۵۸۳  فرعی   ۴۲
غربا"مرزیست  کوچه  به  متر  هفده  بطول 

بطول بیست متر به شماره ۴۶ فرعی از ۵۸۳ 
۴۰۰/۵۴/ص  شماره  نظریه  برابر  که  اصلی 
رسمی  ۱۴۰۰/۰۴/۱۹کارشناس  مورخ 
 ۳۴۰ مساحت  به  عرصه   - دادگستری:الف 
قیمت کارشناسی  مربع  متر  هر  مربع  متر 
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به   ۱۴۰۰ سال  روز 
اعیان   - ب  ۴/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزش  به 
ساختمان مصالح بنایی مسلح با زیر بنا ۱۰۶ 
متر مربع به ارزش ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰لاير سازه 
فلزی با سقف سبک و دیوارهای بلوکی به 
و  آب  امتیاز   - ج  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزش 
برق و حصار کشی و حیاط سازی به مبلغ 
ملک  ششدانگ  ارزیابی  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰لذا 
و  اشتراکات  و  امتیازات  کلیه  با  موصوف 
امکان فروش جمعا")۷/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال 
تعیین  نیز  مزایده  پایه  و  مبنا  میباشد. که 
 ۱۲ الی   ۹ ساعت  از  مزایده  جلسه  میگردد 
در  مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸  روز سه شنبه  صبح 
محل شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک 
جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع و 
به باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد 
شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
حساب  به  کارشناسی  پایه  مبلغ  از  درصد 
نماینده  یا  خریدار  حضور  و  ثبت  سپرده 
قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده 
را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف 
ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب 
ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استردد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده 
نقدی  و تجدید میگرد ضمنا فروش  ابطال 
و  برق  و  آب  قبوض  پرداخت کلیه  و  بوده 
از  انجام مزایده اعم  تا تاریخ  تلفن و غیره 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به 

عهده برنده مزایده می باشد.
جواد فاریابی 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک جیرفت 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
آگهی فقدان سند مالکیت اصلی اولیه و صادره و 

تحریر شده 
با سالم و احترام اعالم می دارد : خانم راحله موالنا هل 
آباد برابر در خواست کتبی وارده به شماره ۱۰۰۲۹۲۷۳ مورخ 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴
منضم به دو برگ استشهادیه و استعالم وشهادت شهود 
گواهی امضاء شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۱۱۱ اردبیل مدعی شده است شش دانگ یک باب خانه 
پالک ثبتی شماره ۱۸۴۱ فرعی از یک اصلی واقع در بخش 
سه اردبیل که از طرف آقای جالل الدين آقایی برابر سند 
شماره ۱۶۰۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۹ دفترخانه اسناد رسمی 
شماره ۴۱ اردبیل بنامبرده انتقال قطعی یافته است و سند 
مالکیت کاداستری آن به شرح دفتر امالک ۳۶۶ صفحه 
۵۰۴ به شماره چاپی وسریال ۸۶۰۷۷۱ سری الف سال ۹۰ 
به نام نامبرده ثبت وصادر شده است به علت اسباب کشی 
منزل مفقود گردیده است و پس از جستجوی کامل پیدا 
نشده و تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است و مفقود 
شدن سند مالکیت اولیه و اصلی صادره و تحریر شده طی 
یکتا ۱۴۰۰۸۰۰۰۳۱۸۴۰۰۰۲۲۴  به شماره شناسه  بخشنامه 
مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابالغ گردیده 
است . لذامراتب مطابق ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت 

اسناد و امالک و تبصره یک ذیل آن آگهی می گردد که 
هرشخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشند 
باید تا ده )۱۰( روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به اداره 
ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل مراجعه و اعتراض 
خودرا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبأ 
تسلیم نمایند. در غیر این صورت و پس از انقضای مهلت 
قانونی  تشریفات  و  اداری  مراحل  از طی  و پس  مذکور 
طبق مقررات سند المثنی بنام مالک ثبت و صادرو تسلیم 
خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار خارج خواهد شد. 
مورخ  برابر سند شماره ۱۲۹۲۳  ثبت  مورد  تمامی  ضمنًا 
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۱ اردبیل در 

رهن بانک ملی قرار دارد. 
م الف: ۱۴۰۰/۴۰۷

تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
رحمان حسنی قابل رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
دو اردبیل
گیرندگان رونوشت:
۱-ستاد محترم اجرایی فرمان حضرت امام )رضوان هللا 
تعالی علیه( جهت استحضار  
۲-اداره محترم مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اردبیل جهت استحضار

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی

برگ سبز خودرو سواری پیکان 
۱6۰۰i مدل ۱۳۸۳ سفید روغنی 
با شماره موتور ۱۱۲۸۳۱66۰۱9 
و شماره شاسی ۸۳569۳67 
 ۲4 ل   ۳۱۸ پالک  شماره  به 
ایران 65 به نام صغری رحیمی 
 ۳۱49۲499۲9 کدملی  میمند 
از درجه  مفقود گردیده است و 

اعتبار ساقط می باشد.

کلیه مدارک  سواری سمند مدل 
به  رنگ  متالیک  ای  نقره   ۱۳۸5
و  موتور۱۲4۸5۲۰۰۲۸۱  شماره  
به   ۱456۸۸9۲ شاسی  شماره 
شماره پالک ۸4ایران 6۳۸ب 75 
متعلق به محمد رحمانیان مفقود 
واز درجه اعتبار ساقط گردیده است.  

قلعه گنج 

برگ سبز، سند و کلیه مدارک موتورسیکلت 
 ۱۲5 اس  جی  دوچرخ  ایران  شخصی 
_ 6آ رنگ اصلی طوسی مدل ۱۳۸9 با 

تنه    شماره 
و شماره موتور  

به شماره پالک ایران ۸۱۲ / 44949 به 
کدملی  ندیکی  جعفریان  غالمرضا  نام 
۳۱4997۸7۸5 مفقود گردیده است و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تاکسی پژو  برگ سبز و سند کمپانی 
ROA زرد خورشیدی با نوار شطرنجی 
با شماره  روغنی مدل ۱۳۸6  مشکی 
موتور ۱۱6۸5۰46۰44 و شماره شاسی 
به شماره پالک ۲5۱ ت   6۱۳۰7495
رحیمیان  علی  نام  به   45 ایران   ۱7
 ۳۱49۰۳۰65۱ کدملی  شهربابکی 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .

NBD*** ۱۲5K۸9۰۰767
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 گفت و گو باسید اویس ترابی، رییس اندیشکده زیست پذیری شهری درباره تصویب طرح تحقیق و تفحص 
از عملکرد شرکت آبفا در مجلس

اثربخشی تحقیق و تفحص در گرو طرح صحیح مسائل
رئیس مجلس: آثار تحقیق و تفحص های مجلس در اصالح امور بسیار ضعیف است

| رئیس مجلس |

  | محمدباقر قالیباف |

|  رییس اندیشکده
 زیست پذیری شهری |

  |سید اویس ترابی |

|  
سنا

 ای
 |

وزیر نیرو:

به دنبال تشویق 
کم مصرف ها هستیم

وزیر نیرو گفت: هدف از تدوین آیین نامه جدید 
مشترکان،  مصرفی  برق  تعرفه  محاسبه  نحوه 
برق، تشویق مشترکان  بهینه  مدیریت مصرف 
به  پرمصرف هاست.  یارانه  حذف  و  کم مصرف 
گزارش وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان با اشاره 
به تصویب آیین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق 
مصرفی مشترکان در راستای اجرای بند »ی« 
تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بخش 
عظیمی از جامعه ما زیر الگوی مصرف هستند 
و ما به دنبال این هستیم کسانی که زیر الگوی 
با کاهش  می کنند،  مصرف  برق  شده  تعریف 
مصرف، مورد تشویق قرار گیرند. البته این تشویق 
به صورت کاماًل موثر بوده به طوری که در فصول 
گرم، پیش بینی شده این عزیزان با صرفه جویی 
خود در واقع معادل هزینه خرید برق تضمینی، 
پاداش دریافت کنند. در این آیین نامه ما به دنبال 
این هستیم عده اندکی هم که مصارفشان باالتر 
از الگوی مصرف است، مصارف خودشان را در 
حد الگو تنظیم کنند و در صورتی که به هر دلیل 
عالقه مند نیستند مصارف خود را کاهش دهند 
برق مصرفی آنها به صورت غیریارانه ای محاسبه 
شود که این اقدام کاهش مصرف برق از سوی 
بخش پرمصرف جامعه را در پی داشته و امکان 
تأمین انرژی و استفاده برق در تمام فصول برای 
همه اقشار فراهم می شود. وزیر نیرو با اشاره به 
اجرای خط دوم انتقال پساب به دشت ورامین و 
پاکدشت خاطرنشان کرد: خط دوم انتقال پساب 
و آب مورد نیاز برای کشاورزی تاکنون حدود ۶۰ 
درصد پیشرفت دارد که در این بازدید تصمیمات 
الزم برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح گرفته 
می شود و تالش می کنیم تا کمتر از یک سال 
آینده به بهره برداری برسد که با تکمیل این خط، 
انتقال آب موجود سه برابر می شود. محرابیان در 
خصوص وضعیت تصفیه خانه فاضالب شهرهای 
و  احداث  برای  گفت:  نیز  پاکدشت  و  قرچک 
توسعه طرح های تصفیه خانه نیاز است با در نظر 
گرفتن اعتبارات بهتر، سرعت بیشتری به اجرای 

آنها داده شود.

سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد:

احتمال حذف مالیات 
بر ارزش افزوده از نرخ 
بلیت پروازهای خارجی

هواپیمایی  سازمان  ارشد  مسئول  مقام  یک 
کشوری با اشاره به ابهام قانون جدید مالیات 
بر ارزش افزوده برای بخش حمل ونقل هوایی، 
از احتمال حذف این پایه مالیاتی برای بلیت 
پروازهای خارجی خبر داد. به گزارش مهر، بر 
افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون جدید  اساس 
حمل ونقل هوایی بار و مسافر که تا پیش از این 
معاف از این پایه مالیاتی بود، مشمول مالیات 
بر ارزش افزوده شده است. در همین رابطه، یک 
مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری به 
خبرگزاری مهر گفته است: سه شنبه ۱۴ دی 
ماه جلسه ای میان مسئوالن سازمان هواپیمایی 
کشوری با سازمان امور مالیاتی درباره مالیات 
بر ارزش افزوده حمل ونقل هوایی بار و مسافر 
برگزار شد. قرار شد دغدغه های خود را به سازمان 
امور مالیاتی به صورت مکتوب اعالم کنیم؛ آنها 
هم پاسخ ما را به صورت مکتوب ارائه دهند؛ 
چون ما در بخش حمل ونقل هوایی نمی دانیم 

باید چه کار کرد.

بخاطر  اخیر  بار  تکرار حوادث خسارت  »علت 
آب گرفتگی وسیع و گسترده در برخی مناطق 
شهری کشور، دالیل مسئولیت گریزی و پاسخگو 
نبودن شرکت آب و فاضالب کشور در قبال این 
گونه رخدادها که مشکالت و آسیب های فراوانی 
این  چیست؟«  داشته،  همراه  به  مردم  برای 
در  نیست که  مجلس  نمایندگان  سوال  تنها 
نخستین بند محورهای مربوط به طرح تحقیق 
بلکه  شده،  مطرح  آبفا  شرکت  از  تفحص  و 
سوال بسیاری از شهروندان به ویژه در شهرهای 
جنوبی کشور هم همین است. گوش مردم این 
مناطق سال هاست که پر شده از وعده تکمیل 
حقیقتی  اما  شهری،  فاضالب  شبکه  شدن 
روبه رو هستند،  آن  با  که شهروندان هر سال 
خضریان؛  علی  سویی  از  است.  دیگری  چیز 
طرح  این  از  دفاع  در  دیروز  مجلس  نماینده 
گفت: »درگیر شدن گسترده چاه ها به نیترات 
و  است  فاضالب شهری  تصفیه  عدم  حاصل 
بسیاری از منابع آب های زیرزمینی را از حیز 
انتفاع خارج کرده و کالن شهری همچون تهران 
در نگاهی خوشبینانه بر مرز حفظ این کیفیت 
حرکت  می کند و دارای حاشیه اطمینان چندان 
موضوعات  اما  نیست«  ارتباط  این  در  باالیی 
و  تحقیق  طرح  در  شده  مطرح  محورهای  و 
تفحص تا چه اندازه جزو وظایف شرکت آبفا 
است، تا چه حد به دغدغه ها و مسائل اصلی 
شرکت  این  عملکرد  ضعف های  به  مربوط 
پرداخته و آیا صورت بندی این طرح می تواند 
موجب شفاف شدن عملکرد شرکت آبفا شود 
یا خیر. سید سید اویس ترابی، کارشناس عمران 
آب در و رییس اندیشکده زیست پذیری شهری 
تصویب  خصوص  در  »پیام ما«  با  گفت و گو 

طرح تحقیق و تفحص مجلس از شرکت آبفا 
می گوید: »تصویب چنین طرحی اتفاق خوبی 
است. چرا که رویکردی که آبفا برای سامانه های 
تصفیه فاضالب کشور در شهرهای مختلف کشور 
دارد، رویکرد نادرستی است و بهداشت عمومی 
شهرها را به خطر می اندازد« ترابی با تاکید بر 
اینکه انجام طرح تحقیق و تفحص اقدام خوبی 
است و مسائل مبتال به شرکت آبفا این ضرورت 
را بیشتر می کند. اما در عین حال معتقد است: 
»در چنین طرح هایی الزم است حوزه وظایف 
سازمانی آبفا را باید بشناسیم تا این طرح به 
مسیر خطا نرود. اگر در مورد موضوع نادرستی 
نتیجه  به  طرح  باشد،  آبفا  از  تحقیق  بر  قرار 
و  بهداشتی  آب  توزیع  وظیفه  آبفا  نمی رسد. 
تصفیه فاضالب در شهرها و روستاها را به عهده 
دارد. مسائلی مثل آبگرفتگی شهرها ربطی به 
آبفا ندارد.« ترابی با مرور وظایف شرکت آبفا 
در مورد توزیع آب با کیفیت مناسب در شهرها 
و روستاها به نکته ای اشاره می کند و امید دارد 
که این امر در طرح تحقیق و تفحص نیز مورد 
توجه قرار گیرد، اما در محورهای مطروحه در 
جلسه دیروز مجلس سخنی در این خصوص به 
میان نیامده است، ترابی می گوید: »شرکت آب 
و فاضالب در وظیفه اول خود که توزیع آب در 
مناطق مسکونی است، موفق عمل کرده است. 
هر چند در خصوص کیفیت آب شرب مناطق 
-که  راهکارهایی  با  مسکونی هم سعی کرده 
جای بحث دارد- این کیفیت را در حد استاندارد 
نگه دارد که آب آشامیدنی از نظر آالینده های 
میکروبی مسئله ای نداشته باشند. اما با این 
حال در برخی مناطق درباره وجود نیترات در 
آب شهرها، شبهاتی وجود دارد. در زمینه کیفیت 

آب آشامیدنی در شهرها و روستاها موضوعی که 
وجود دارد این است که آبفا نزدیک به یک دهه 
است که اجازه دسترسی به اطالعات مربوط به 
کیفیت منابع آب را از پژوهشگران گرفته است. 
هیچ نهاد تحقیقی تا به حال نتوانسته است 
اطالعات کیفیت آب را دریافت کند. البته این 
اطالعات توسط آبفا جمع آوری می شود اما در 
دسترس محققان قرار ندارد. ما در جریان یک 
پژوهش حتی با نامه شورای امنیت ملی کشور 
هم موفق نشدیم اطالعات کیفی سدهای ۵ گانه 
تهران را دریافت کنیم تا میزان نیترات موجود در 
آب را بررسی کنیم. اینکه آبفا اطالعات کیفی را 
محرمانه اعالم کرده یکی از موضوعاتی است که 
در تحقیق و تفحص از این شرکت می تواند مورد 
تاکید قرار گیرد. این موضوعات نباید محرمانه 
گیرد.  قرار  دسترس  در  هم  باید  بلکه  باشد 
همانطور که اطالعات کمی مربوط به منابع آب 
در اختیار شهروندان است، الزم است اطالعات 

کیفی نیز در اختیارشان قرار گیرد«
ترابی در خصوص وظیفه دیگر شرکت آبفا که 
است،  شهری  فاضالب  تصفیه  و  جمع آوری 
می گوید: »آبفا در این وظیفه شکست خورده 
و عملکرد خوبی نداشته است. در کشور شهری 
را سراغ نداریم که آبفا در این زمینه در آن موفق 
است  سال  پایتخت ۴۰  در  باشد.  عمل کرده 
که هزینه می شود و برای طرح های فاضالب 
منابع  از  این شرکت  و  می گیرد  تعلق  بودجه 
مختلف اعتبار دریافت می کند و از شهروندان 
حق انشعاب می گیرد، اما هنوز از ۱۲ تصفیه خانه 
تنها ۲ تصفیه خانه -البته با مشکالت فراوان- 
راه اندازی شده است. به همین دلیل شاهدیم 
که فاضالب تهرانی ها حتی در مناطق برخوردار 

جمع آوری  مجاری  و  جوی ها  در  پایتخت 
آب باران و رودخانه ها تخلیه می شود و برای 
آبیاری دشت های جنوب تهران مورد استفاده 
قرار می گیرد. این اتفاق در شهرهای بزرگ و 
کوچک ایران هم تکرار شده است. تقریبا هیچ 
و  جمع آوری  برای  مناسبی  سیستم  شهری 
تصفیه فاضالب ندارند. بهداشت عمومی با این 
خصوص  در  ترابی  می شود«  تهدید  وضعیت 
تاکید کمیسیون عمران به موضوع آب گرفتگی 
شهرها در طرح تحقیق و  تفحص از آبفا نیز 
می گوید: »این موضوع وظیفه شهرداری هاست. 
شهری  روان آبهای  موضوع  در  اینکه  ضمن 
معاونت شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی 
هم مسئولیت دارد. اما در خصوص این موضوع 
باید گفت یکی از نواقص موجود در طراحی های 
شهری ایران این است که طرح های تفصیلی 
نمی کنند«  ورود  روان آب  مدیریت  موضوع  به 
یکی از مصادیق بروز این مشکالت شهر اهواز 
شهرهای  همچنین  و  آن  اطراف  محالت  و 
نبود  است که  جنوبی کشور  سواحل  حاشیه 
مدیریت درست و جمع آوری فاضالب شهری 
و یا رها کردن آن در رودخانه ها منجر به بروز 
مردم  عمومی  سالمت  در  عدیده  مشکالت 
شده است. دیروز خضریان در سخنان خود در 
مجلس با اشاره به این موضوع گفت: »بحران 
فاضالب اهواز به رغم سرمایه گذاری های داخلی 
شده  سردرگم  کالفی  به  تبدیل  خارجی،  و 
فصل  در  تشنگی  درگیر  استان  این  مردم  و 
گرما و آبگرفتگی های وسیع از نوع مخرب و 
زمان  در  فاضالب  پس زدگی های گسترده  نیز 
بارش ها هستند، محیط زیست کارون از بابت 
تخلیه فاضالب به مرز نابودی رسیده است و در 

کردستان طعم و بوی آب شرب، طعم آرامش 
و آسایش را از مردمان این شهر ربوده است« 
ترابی در خصوص چالش های موجود در این 
ویژه  به  فاضالب  جمع آوری  حوزه  در  مناطق 
در اهواز می گوید: »بزرگترین رودخانه ایران از 
شهر اهواز عبور می کند. اما حال کارون خیلی 
بد است. به چند علت، یکی اینکه حقابه محیط 
زیستی کارون که باید ۲۵۰ متر مکعب در ثانیه 
باشد، سالهاست تخصیص داده نمی شود. این 
امر باعث شده جزیره زایی در کارون که شیب 
کمی دارد و رسوبات زیادی از باالدست وارد آن 
می شود، افزایش پیدا کرده و در نتیجه گذردهی 
رودخانه کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی 
و  باالدست  شهرهای  همه  از  فاضالب  ورود 
خود شهر اهواز مسائل مربوط به کاهش دبی 
آب را تشدید کرده و از طرفی فاضالب صنایعی 
که در این مسیر قرار دارند مزید بر علت شده 
است. در چنین شرایطی حتی اگر حقابه محیط 
زیستی هم تخصیص داده شود، رودخانه با این 
حجم از فاضالب توان خودپاالیی ندارد در نتیجه 
در عمل شاهد هستیم که فاضالب در کارون 
خصوص  در  سید اویس ترابی  دارد.«  جریان 
مدیریت مناسب در حوزه جمع آوری فاضالب 
با مقایسه اهواز و تهران می گوید: »در شهرهای 
کوهپایه ای مثل تهران در نتیجه وجود شیب 
در شهر، مدیریت روان آب کار ساده تری است 
و می توان با کانال کشی، روان آب را به خارج از 
شهر هدایت کرد. اما در شهرهایی مثل اهواز که 
در مناطق مسطح قرار دارند، در مدیریت روان آب 
دچار مشکل می شوند و نمی توان مثل تهران یا 
شهرهای کوهپایه ای روان آب را به سادگی در 
آنها مدیریت کرد. هنگام بارندگی چون شیب 
در سطح شهر وجود ندارد، روان آب ها در معابر 
باقی می مانند. برای مدیریت این شرایط باید به 
سمت رویکردهای مدیریت غیرمتمرکز روان آب 
رفت و از روش های خالقانه کمک گرفت. در 
مسئله  مشکل،  این  کنار  در  اهواز  حال  عین 
جمع آوری فاضالب را هم دارد. باید گفت آبفا 
سال هاست که از ماموریت خود در این زمینه 
عقب افتاده است و به رغم اینکه اعتبارات قابل 
نظیر طرح  دارد، طرح هایی  اختیار  توجهی در 
فاضالب شهری اهواز به نتیجه نرسیده است. 
امیدوارم این موضوع و چرایی به نتیجه نرسیدن 
آن در طرح تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار 
گیرد« دیروز در جلسه مربوط به بررسی طرح 
مجلس  عمران  از سوی کمیسیون  شده  ارائه 
در خصوص تحقیق و تفحص از شرکت آبفا، 
پاسخ  در  مجلس  رئیس  قالیباف؛  محمدباقر 
نمایندگان  سوی  از  شده  مطرح  نقدهای  به 
درباره اثربخشی چنین طرح هایی گفت: »اینکه 
تفحص ها در چه زمان و در چه مجموعه و با چه 
نیتی انجام شود، بسیار مهم است. با بررسی 
اقداماتی که در دوره های گذشته صورت گرفته و 
تقاضاهایی که در شرایط فعلی مطرح شده است 
شاهدیم که متاسفانه نتیجه نهایی تفحص ها در 
اصالح امور تاثیری بسیار ضعیف دارد. در صورتی 
که تحقیق و تفحص از مهم ترین ابزار نظارتی 
مجلس است« سید اویس ترابی در همین زمینه 
معتقد است: »وقتی طرح های تحقیق و تفحص 
مطرح می شود باید صورت مسئله شفاف باشد. 
یکی از مواردی که باعث شده این طرح ها به 
نتیجه مطلوب نرسد این است که صورت مسئله 
به درستی مطرح نمی شود در نتیجه پاسخ هم 
نمی تواند اثربخشی کافی را داشته باشد. در مورد 
این طرح هیئت تحقیقی که قرار است عملکرد 
آبفا را بررسی کنند باید به خوبی بدانند که صورت 
مسئله چیست. تهیه صورت مسئله درست یک 
روند تخصصی است. در چنین طرح هایی گاهی 
عالمت و نشانه درد را با صورت مسئله اشتباه 
می گیریم. اما تنها در صورتی که به صورت مسئله 
صحیح واقف باشیم می توانیم امیدوار باشیم که 
طرح های تحقیق و تفحص نتیجه بخش باشد«

پیام ما | دیروز نمایندگان مجلس به استناد گزارش کمیسیون عمران با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
موافقت کردند. طرحی که خضریان یکی از نمایندگان مجلس درباره آن می گوید: »مسئوالن آب و فاضالب کشور به جای آنکه برای حل 
این مشکالت اقدام کنند، به تمام هم استانی های خود سپرده اند که با نمایندگان استان خود رایزنی کرده تا این طرح رای نیاورد. جای 
خجالت دارد که معاون پارلمانی آب و فاضالب کشور به جای آنکه پاسخگوی ما باشد، در پشت صحنه در حال رایزنی برای عدم رای آوری 
این گزارش است« و همین نکته نشان از اهمیت موضوعی دارد که تمامی استان های کشور به نوعی با تبعات آن مواجه شده و شاید 
نمود آن بیش از همه در آلودگی محیط زیستی کارون و به خطر افتادن سالمت شهری در بسیاری از شهرهای کشور از جمله پایتخت 

نمایان شده باشد. معضلی که مسئوالن سال هاست برای حل آن وعده سال بعد را می دهند.

اینکه تفحص ها در چه زمان 
و در چه مجموعه و با چه 

نیتی انجام شود، بسیار مهم 
است. با بررسی اقداماتی که در 
دوره های گذشته صورت گرفته و 
تقاضاهایی که در شرایط فعلی 

مطرح شده است شاهدیم 
که نتیجه نهایی تفحص ها 

در اصالح امور تاثیری بسیار 
ضعیف دارد. در صورتی که 

تحقیق و تفحص از مهم ترین 
ابزار نظارتی مجلس است

وقتی طرح های تحقیق و 
تفحص مطرح می شود باید 
صورت مسئله شفاف باشد. 

یکی از مواردی که باعث شده 
این طرح ها به نتیجه مطلوب 

نرسد این است که صورت 
مسئله به درستی مطرح 

نمی شود در نتیجه پاسخ هم 
نمی تواند اثربخشی کافی را 

داشته باشد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي اصالحی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 
۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

شماره  اصالحی   راي  برابر 
۱4۰۰6۰۳۱9۰7۸۰۰9۳54 هيات دوم مورخه 
تكليف  تعيين  قانون  ۱4۰۰/۱۰/۰۲موضوع 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك 
بالمعارض متقاضي خانم طاهره زابلي رايني 
فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱65 صادره از 
راین در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
 ۲۸۰ از  ۲۱فرعي  پالك  تحت  مترمربع   49۰
اصلي بخش۲۸ کرمان  واقع در راین خیابان 
امام )ره(کوچه شماره۱6 بن بست اول پالک ۱ 

خريداري 
میرزایی  ماشاهللا  آقاي  رسمي  مالك  از 
گرديده  محرز  میرزایی   وسلطان  وعزیزهللا 
در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
شود  مي  آگهي  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي اصالحی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 
۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

شماره  اصالحی  راي  برابر 
مورخه  دوم  هيات   ۱4۰۰6۰۳۱9۰7۸۰۰94۰9
تكليف  تعيين  قانون  ۱4۰۰/۱۰/۰5موضوع 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
فرزند  ذوالقلم  زند  مرجان  خانم  متقاضي 
صادره   ۸۲44 شناسنامه  بشماره  ابراهيم 
ازکرمان در  ششدانگ يك باب خانه خشتی 
فرعي  پالك۱  ۳۱6/7مترمربع  مساحت  به 
از۲6۸۰ اصلي واقع در بخش ۲کرمان آدرس 
اخالقی کوچه  خیابان شهید محمود  کرمان 

زند  زهرا  خانم  رسمي  مالك  از  خريداري   ۸
ذوالقلم محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
به فاصله ۱5 روز  عموم مراتب در دو نوبت 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند  صدور  به 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
مالكيت  مقررات سند  اعتراض طبق  وصول 

صادر خواهد شد.

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

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

تاريخ انتشار نوبت اول۱4۰۰/۱۰/۱5 
تاريخ انتشار نوبت دوم۱4۰۰/۱۰/۲9

شناسه آگهی : ۱۲54۰۰6

تاريخ انتشار نوبت اول۱4۰۰/۱۰/۱5 
تاريخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/۱۰/۲9 

شناسه آگهی : ۱۲54۰۰۲

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیأت موضوع قاون 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
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
رأی  برابر  و    ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هیأت   ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۴۳۰۸ شماره 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات 
فرزند  مرندیز  فرهمند  فریده  خانم  متقاضی  ض  بالمعار  و  مالکانه 
حسین بشماره شناسنامه ۰۹۲۰۶۶۹۴۵۱ صادره از مشهد نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۸ متر مربع 
از پالک  فرعی  از پالک ۲۸  ( قسمتی  مربع  متر  و هجده  یکصد   (
۲۹۲۱ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک 
تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی امیر صفار یزدی و برابر رأی 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۴۳۰۷ هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای امیر صفار یزدی فرزند جواد بشماره شناسنامه 
۹۹۹۴ صادره از تربت حیدریه نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
مذکور از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
داشته  اعتراض  شده  اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص  صورتیکه  در  تا 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست . ت ح ج شماره ۱۱۴۱

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰9/۲9
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۰/۱5
سید امین موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه محسن مهری صنوبری  باستناد  دو 
برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای 
نوبت  المثنی  مالکیت  دریافت سند  کتبی جهت 
است  مدعی  و  کرده  مراجعه  اداره  این  به  اول 
سند مالکیت هشت سهم مشاع از سی و شش 
 ۳۹۶۶ پالک  ششدانگ  اعیان  و  عرصه  سهم 
مجزی شده از ۳۴۷۴ فرعی از ۲۳۱ اصلی واقع 
به  حیدریه  تربت  یک  بخش  اربعه  دهستان  در 
علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق 
و سامانه مدیریت کشوری امالک تربت حیدریه 
الکترونیکی  دفتر  ذیل  مذکور  مالکیت  سند 
مهری  محسن  بنام   ۱۴۰۰۲۰۳۰۶۰۰۶۰۰۲۳۸۹
صنوبری فرزند علی به شماره شناسنامه – کد ملی 
۰۶۹۰۲۱۱۱۸۱ صادره تربت حیدریه صادر و تسلیم 
گردیده و سامانه مدیریت کشوری امالک کشوری 
بیش از این حکایتی ندارد . لذا به استناد ماده 
یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  آئین   ۱۲۰
به  نسبت  هرکس  میگردد  متذکر  و  آگهی  نوبت 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد  بایستی ظرف 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید . بدیهی است در صورت 
وصول  ویا  مقرر  مهلت  در  اعتراض  وصول  عدم 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
و  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  رسمی 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

سید امین موسوی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

فرامین حضرت  : ستاد محترم  رونوشت 
امام ) ره ( جهت اطالع 

شماره ۱۱6۳
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرماننوب

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۰۰۰ هیات  دوم مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۲موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه باالمعارض متقاضی آقای رضا افضلی فرزند 
علی بشماره شناسنامه ۵۰ صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت۱۱۰/۸۰متر 
مربع تحت پالک ۱۶۷۵۳ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی 
از ۳۹۶۸ اصلی بخش ۲ کرمان واقع در بلوار شهرک صنعتی کوچه ۱۱خریداری از مالک 
رسمی آقای مرتضی رنگین کمان 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 ۱۳۶۶-تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ - تاریخ انتشار نوبت 

دوم: چهارشنبه ۱۵ /۱۴۰۰/۱۰
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 
سند رسمی

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۸۶۲۸ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه باالمعارض متقاضی خانم اعظم علی زاده شاهرخ آبادی 
فرزند محمود بشماره شناسنامه ۹۱۴ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۳۳/۷ متر مربع که موازی ۳۵/۲۹ مترمربع ازششدانگ عرصه ان متعلق به وقف است  
تحت پالک ۱۳۶۶ فرعی از ۲۷۸۶ اصلی بخش ۳ کرمان واقع در شهرک یاسین کوچه یاسین 
۱ خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا بنازاده 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 ۱۳۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ - تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
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 سند رسمی

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۸۳۳۲ هیات  دوم مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه باالمعارض متقاضی خانم 
مهدیه پور محمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۰۴ صادره از گلباف در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت۱۷۲متر مربع تحت پالک ۷۸۵۲ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش ۲ کرمان واقع در خیابان اسد 
ابادی بین کوچه ۱۷و۱۹ خریداری از مالک رسمی آقای باقر مقتدر 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 ۱۳۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

شماره ۱4۰۰6۰۳۱9۰79۰۰۰577
قوه قضائیه

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

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 
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 

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۰/۰۹/۲۷  -۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۶۹ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احد چکن فرزند مهدی 
بشماره شناسنامه ۰ صادره از رودبار جنوب یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۵۳۰۹۲/۸۲  
مترمربع بالک ۷۶ فرعی از۱۹۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۱۹۷ اصلی قطعه 
سه واقع در بخش ۴۶ کرمان خریداری از مالک رسمی ورثه مرحوم سید ماشالله طباطبائی 
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 اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

علی رحمانی خالص رئیس ثبت اسناد  و امالک- م الف ۱99
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

۱ادامه از صفحۀ

 مواجهه با بی خانمانی
زوال حمایت و تشدید حذف؟

مذکور  مرکز  سه  هر  که  است  حالی  در  این   
کمپ های اجباری ترک اعتیاد هستند. کمپ هایی 
که به اذعان بسیاری از فعالین مدنی ناکارآمد است 
و چرخه طرد و خشونت علیه افراد بی خانمان را 
بازتولید می کند. مصاحبه با بسیاری از بی  خانمانان 
تجارب  آنان  اکثر  می  دهد که  نشان  تهران  شهر 
تلخی از دستگیری و حضور در کمپ  های اجباری 
داشته  اند. طوالنی بودن مدت اقامت اجباری در 
این مراکز، ارائه غذای بسیار کم و بی  کیفیت به 
افرادی که پس از ترک مصرف ولع دوچندانی به 
مواد غذایی دارند و برخوردهای فیزیکی و خشن 
در صورت اعتراض و مطالبه در کمپ ها از جمله 
آن  به  بی  خانمانان  از  بسیاری  است که  تجاربی 
و  حذف  سیاست های  ناکارآمدی  می  کنند.  اشاره 
حصر بی خانماناِن درگیر با اعتیاد در قالب کمپ های 
اجباری در برخی مقاطع حتی مورد تایید مدیران 
ارشد مسئول نیز بوده است. به عنوان نمونه بنا 
به گفته معاون اسبق اجتماعی نیروی انتظامی، 
»چرخه بازپروری معتادان باید اصالح شود چرا 
که بیش از ۹۰ درصد معتادان در چرخه موجود 
پس از ترک، مجدد به مصرف مواد مخدر روی 
می آورند«.عالوه بر اجرای طرح های مقابله  جویانه، 
این روزها زمزمه تعطیلی برخی گرمخانه  های شهر 
تهران و تغییر کاربری آنان نیز به گوش می رسد. 
گرمخانه  هایی که تنها مامن داوطلبانه برای بی -

خانمانان شهر تهران  اند که طی سالیان اخیر ارائه 
 دهنده خدمات به افراد بی  خانمان مصرف کننده 
مواد و غیرمصرف  کننده بوده اند. گرمخانه شوش 
عدم  و  آن  تخلیه  حکم  پیرامون  روزها  این  که 
به  خبرهایی  شهرداری  با  آن  تفاهم نامه  تمدید 
گوش می رسد تنها گرمخانه عمومی زنان در مناطق 
مرکزی و جنوبی شهر تهران است که شهرداری 
در گذشته متولی واگذاری زیرساخت به آن بوده 
است و به نظر می رسد این روزها در پی تعطیلی آن 
است. این در حالی است که مطابق با برنامه سوم 
توسعه شهر تهران، شهرداری در مواجهه با مسائل 
تغییر  به  موظف  شهری  فضاهای  در  اجتماعی 
رویکرد از طرد به پذیرش اجتماعی و توسعه مراکز 
اقامتی داوطلبانه موسوم به گرمخانه یا مددسرا در 
سطح منطقه ای و فرامنطقه  ای برای اسکان افراد 
بی سرپناه تا سال ۱۴۰۲ است.استدالل برخی از 
مخالفان احداث گرمخانه  ها و مراکز کاهش آسیب 
آن است که با وجود چنین گرمخانه  هایی چرخه 
اعتیاد ادامه می  یابد و مناطق اطراف گرمخانه  ها 
به پاتوق افراد درگیر با اعتیاد و بی خانمان تبدیل 
می شود. از این رو میل به تعطیلی گرمخانه  ها و 
DICها ) مراکز گذری کاهش آسیب( و یا تغییر 
مکان آنها به مناطق خارج و دور از شهر در میان 
برخی از مسئولین شهری و حکومتی وجود دارد. 
حمایت  برای  داوطلبانه  راهکارهای  مخالف  آنها 
و  اعتیاد هستند  با  افراد بی خانمان و درگیر  از 
اجباری که  حول کمپ های  ضربتی  های  طرح 
طی سالیان مدید امتحان خود را پس داده اند را 
مناسب  تر می دادند. این در حالی است که تجربه 
از پاتوق های  نشان داده است دوری گرمخانه ها 
بی  خانمانی در سطح شهر مانع از مراجعه داوطلبانه 
افراد مصرف کننده به آنها می  شود و امکان دریافت 
خدمات حمایتی را به حداقل می  رساند. همچنین 
مدیران  و  مددکاران  مدنی،  فعالیت  با  مصاحبه 
گرمخانه  های شهر تهران نشان می  دهد که وجود 
گرمخانه  های نزدیک به پاتوق  های بی  خانمانی مانع 
مرگ و میر بسیاری از بی  خانمانان طی سالیان 
اخیر شده است و چرخه خشونت و طرد را به ویژه 
برای زنان بی  خانمان کاهش می  دهد. همچنین 
احتمال بازپروری و قطع مصرف داوطلبانه مواد را 
برای برخی از بی  خانمانان تسهیل می  کند.اگرچه 
گرمخانه  ها نمی  توانند مساله اصلی بی  خانمانی که 
نتیجه فرایندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
در سطح کالن جامعه است را حل کنند و در عمل 
تنها قادر به تغییر بی  خانمانی آشکار به بی  خانمانی 
مراکز  عنوان  به  مجموع  در  اما  هستند،  پنهان 
حمایتی با ارائه خدمات پایه به افراد بی  خانمان 
موفق عمل کرده اند.برخالف گرمخانه ها در برخی 
از سال نظیر  ایام خاصی  تنها در  از کشورها که 
می پردازند،  خدمات  ارائه  به  زمستان  فصل 
اخیر  سالیان  طی  در  تهران  شهر  گرمخانه  های 
توانسته اند سرپناه ۲۴ ساعته برای بسیاری از زنان 
و مردان بی خانمان در تمام ایام سال فراهم کنند 
آنان شوند.  برای  آسیب  های مضاعف  از  مانع  و 
سه وعده غذای گرم، دسترسی به حمام، اقالم 
بهداشتی و البسه و مکانی گرم برای سکنی گزیدن 
و استراحت شبانه از اصلی ترین خدماتی است 
که بی خانمانان در گام نخست دریافت می کنند. 
خدمات  امکان  حد  تا  این گرمخانه  ها  بر  عالوه 
گوناگونی در حوزه  سالمت جسم و روان، برگزاری 
ارائه  مناسبتی  برنامه  های  و  آموزشی  دوره های 
می  دهند. یکی از وظایف مددکاران و روانشناسان 
مستقر در گرمخانه ها انجام مصاحبه  های انگیزشی 
با مددجویان برای مراجعه داوطلبانه به کمپ و 
حمایت از آنان پس از فرایند ترک اعتیاد است. 
امری که برخالف سیاست مبتنی بر اجبار، احتمال 
قطع طوالنی مدت مصرف مواد و بازنگشتن به 
موارد  برخی  در  همچنین  می  کند.  افزون  را  آن 
خانواده  با  ارتباط  برقراری  با  می  توانند  مددکاران 
افراد بی  سرپناه، احتمال بازگشت آنان به خانه را 
تسهیل کنند. مجموعه این موارد ضرورت حمایت 
از سیاست  های داوطلبانه نظیر گرمخانه  ها و مراکز 
کاهش آسیب در مواجهه با بی خانمانی را آشکار 

می  کند.

تهران ۲۰ گرمخانه فعال دارد، گرمخانه هایی که 
ایده راه اندازی آن ها در سال ۸۳ و بعد از فوت ۱۴ 
نفر بی خانمان به دلیل سرما ایجاد شد. مالک 
حسینی، مدیرعامل وقت سازمان رفاه، خدمات 
و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران مدتی 
پیش سال ۹۸ اعالم کرد که مجموع ظرفیت 
مراکز روی هم ۳ هزار و ۱۰ تخت و با احتساب 
است.  نفر   ۴۰۰ و  هزار   ۴ حدود  کف خواب ها 
بود که گرمخانه ها  زمان گفته  همان  حسینی 

ظرفیت خالی نیز دارند. 
امین توکلی زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری تهران نیز چندی پیش ظرفیت نهایی 
گرمخانه های تهران را تا ۲ هزار نفر اعالم کرد. 

ظرفیت گرمخانه های تهران اما در مقابل جمعیت 
می رسند،  نظر  به  ناچیز  تهران  بی خانمان های 
چندی پیش، آرش نصر اصفهانی، مدیرکل سابق 

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران به سایت روابط عمومی شهرداری گفته بود 
که با احتساب کمپ های ماده ۱۵ و ماده ۱۶ آمار 
بی خانمان ها به ۱۸ هزار نفر نیز می رسد. باوجود 
ظرفیت ناچیز گرمخانه های تهرانی در مقابل آمار 
بی خانمانی اما همچنان روزهایی هست که تمام 
ظرفیت گرمخانه ها پر نمی شود. مالک حسینی، 
پاییز سال گذشته به ایرنا گفته بود: آمار پذیرش 
در گرمخانه ها به طور متوسط ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر 
است، هر چقدر که شرایط جوی متغیر باشد و 
هوا سردتر شود، مراجعه به گرمخانه ها بیشتر 
می شود اما سال گذشته حتی در روزهای پیک 

تا ۳۰ درصد ظرفیت خالی داشتیم. 
برای تمایل نداشتن بی خانمان ها به حضور در 
گرمخانه ها کارشناسان شهری، چند علت بیان 
می کنند. نفیسه آزاد، پژوهشگر جامعه شناسی 

ممنوعیت  به  خود  توییتر  صفحه  در  شهری 
مصرف مواد مخدر در گرمخانه ها اشاره کرده و 
نوشته است: »نمی شود از بی خانمان بخواهیم 
ما  تا  عوض کند  را  زندگیش  یک شب  برای 
یک جای خواب به او بدهیم و از صبح همان 
کاری را بکند که می کرد.« موضوعی که پیشتر 
واکنش  آن  به  تهران  شهرداری  مسئوالن  هم 
نشان داده بودند. محمدرضا جوادی یگانه دانشیار 
دانشکده  علمی  هیات  و عضو  جامعه شناسی 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران که معاون وقت 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران نیز بوده 
درباره علل عدم اقبال گرمخانه ها میان برخی 
پیام ما می گوید  به روزنامه  افراد بی خانمان  از 
میان کسانی که به گرمخانه یا گرمخانه سیار 
می روند تفاوت وجود دارد: »متوجهید که میان 
واقع  توجه  مورد  روزها  این  اتوبوس خوابی که 

خدمات  سازمان  سیار  اتوبوس های  با  شده 
درباره  فقط  من  و  هست.  تفاوت  شهرداری 
اتوبوس سیار سازمان خدمات صحبت می کنم. 
خدمات شهرداری تهران در گرمخانه ها رایگان 
است. بخش مهمی از کسانی که به گرمخانه 
بی خانمانند  یا  دارند  اعتیاد  سابقه  می رفتند، 
و  تنها  معموال  و  ندارند  شهر  در  جایی  یعنی 
بدون ارتباطند. بعضی افراد در تابستان ترجیح 
می دهند که خارج از گرمخانه باشند،  همه هم 
معتاد نیستند، کسی را آنجا دیدم که کتاب نیچه 
می خواند، کارگر فصلی هم می آید، اما چون ورود 
به گرمخانه به گونه ای است که باید لباس خود 
را بدهند و تمیز شوند و مواد همراه خود نداشته 
باشند، معموال افرادی که به گرمخانه می آیند باید 
گرمخانه نشین بودن را بپذیرند، لذاست که اقبال 
به گرمخانه  در تابستان به اندازه زمستان نیست 
و اگر بشود شب را بیرون سپری کرد، بیرون 
می مانند. افرادی هم هستند که نمی توانند بدون 
مواد زندگی کنند، اینها هم از گرمخانه ها استفاده 
نمی کنند.« جوادی یگانه درباره ایده شکل گیری 
در  »ما  دهد:  می  توضیح  نیز  سیار  گرمخانه 
بخش  بی خانمان که  افراد  به  باید  شهرداری 
عمده ای از آن ها هم معتاد بودند و به گرمخانه ها 
ضابط  شهرداری  می شدیم،  نزدیک  نمی رفتند 
به  به زور  را نمی تواند  قضایی نیست و کسی 
گرمخانه ببرد، خواستیم تا اینها در شب های سرد 
زمستان جایی برای خوابیدن داشته باشند. البته 
معتادان همیشه نگران هستند که اگر به جایی 
مثل گرمخانه یا حتی اتوبوس سیار بروند،  به 
کمپ ها اعزام شوند، اما شهرداری چند اتوبوس 
سیار را در مناطقی از شهر که بی خانمان ها بیشتر 
بودند، مستقر می کرد تا بی پناهان در فصل سرد 
فوت نکنند. استانداری و نیروی انتظامی هم با 

شهرداری همراستا بود« 
ممنوعیت مصرف مواد در گرمخانه ها نیز از دیگر 
دالیلی است که گاه کارتن خواب ها را به ماندن 
جوادی یگانه  نمی کند.  ترغیب  اماکن  این  در 
می گوید در زمانی که معاون شهردار تهران بوده، 
اینباره  نامه ای هم در  درخواست کرده و حتی 
تشکیل  اجازه  تا  تقاضا کرده  و  است  نوشته 
اتاق مصرف در گرمخانه ها داده شود که با آن 
حرف هایی  بعضی  »علی رغم  نشده:  موافقت 
اگر گرمخانه ها را تجهیز  که زده می شود که 
شهرهای  از  معتادان  بدهیم  امکانات  و  کنیم 
این سه  تهران می آیند دست کم در  به  دیگر 
سال جمعیت آن ها افزایش پیدا نکرده است 
و همین سه چهار هزار نفر بی خانمانی هم که 
بودند، گرمخانه ها می توانستند پوشش بدهند و 
به همین دلیل در سه سال گذشته کسی در اثر 
بی خانمانی در زمستان در تهران فوت نشد.« 

بدرفتاری مسئوالن گرمخانه از موضوعات دیگری 
است که این روزها به عنوان دلیل برای عدم 
حضور بی خانمان ها در گرمخانه عنوان می شود. 
موضوعی که البته جوادی یگانه به عنوان دلیل 
برای عدم حضور در گرمخانه آن را نمی پذیرد: 
بارندگی ها در فرحزاد  از  »من سال ۹۸ و بعد 
سعی در قانع کردن افراد داشتم، مصرف مواد 
و ساعت بیداری و خواب آزادانه از جمله دالیل 
برای نیامدن بود، بازدیدهای سرزده به گرمخانه 

هم داشتم اما از بدرفتاری چیزی نشنیدم.«

فارغ از مصرف مواد، بدبینی به فضای گرمخانه ها 
مهم ترین علت اتوبوس خوابی و سکونت گاه های 
غیررسمی از نگاه این جامعه شناس، فقر است: 
با تشدید تحریم ها فقر  بعد  به  »از سال ۹۷ 
زیاده شده است و برآوردها می گوید حدود ۳۰ 
تا ۴۰ درصد جامعه زیر خط فقرند، فارغ از اینکه 
اتوبوس خوابی خوب باشد یا بد، نباید فراموش 
کرد که این مسئله معلول فقر است. من در 
موضوع دستفروشی در مترو هم همین موضوع 
را می گفتم، در موضوع کار کودک هم هست، 
کسی موافق کار کودک نیست اما شما اگر اجازه 
ندهید که کودک سر چهارراه کار کند، در هر حال 
فقر  دلیل  به  بلکه  رفت  نخواهد  به مدرسه  او 
مجبور به کار زیرزمینی می شود.« موضوعی که 
او معتقد است راه حل های احساسی جوابگوی 
آن نیستند: »باید در مقابل با مساله اجتماعی 

رویکرد واقع بینانه داشت.«

 »پیام ما« سیاست های شهرداری تهران برای حمایت از بی خانمان ها را بررسی می کند

 گریز از گرمخانه ها
محمدرضا جوادی یگانه، جامعه شناس: در دوره قبل نامه ای نوشتم تا اجازه تشکیل اتاق مصرف در گرمخانه ها داده شود 
اما با آن موافقت نشد

جوادی یگانه، جامعه شناس: 
از سال ۹۷ به بعد با تشدید 
تحریم ها فقر زیاده شده است 
و برآوردها می گوید حدود ۳۰ تا 
۴۰ درصد جامعه زیر خط فقرند، 
فارغ از اینکه اتوبوس خوابی 
خوب باشد یا بد، نباید فراموش 
کرد که این مسئله معلول فقر 
است

اتوبوس های مستقر برای بی خانمانی نیامده از سطح شهر تهران جمع آوری شدند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جلسه دیروز 
شورای شهر تهران این خبر را داد و تاکید کرد: شهردار تهران وعده داده تا اتوبوس های مستقر برای افراد بی خانمان از سطح شهر جمع آوری 
می شود. اتوبوس هایی موسوم به »گرمخانه های سیار« که حضورشان در شهر به دوره گذشته مدیریت شهری باز می گشت. اتوبوس های 
غالبا از رده خارج شده که اطراف چند میدان اصلی مانند: شوش و تجریش و … مستقر می شدند و مددکاران حاضر در آن ها هم یک دست 
پتو و یک وعده غذای گرم به مسافرانی می دادند که از رفتن به گرمخانه ها امتناع می کردند. تصمیم رجعت دوباره گرمخانه های سیار به شهر 
تهران بعد از انتشار گزارش »اتوبوس خوابی« در هفته گذشته گرفته شد. امین توکلی زاده، معاون شهردار تهران روز یکشنبه به جلسه علنی 
شورای شهر تهران آمد و گفت: »در مناطق شوش، راه آهن و غیره شاهد خیابان خوابی هستیم و نمی توانیم به اجبار مردم را به گرم خانه ها 
منتقل کنیم لذا امکان اتوبوس خوابی را فراهم کرده ایم. حتی پیشنهاد حضور مددکاران در این اتوبوس ها نیز داده شده است.« موضوعی 
که او مطرح کرد همان زمان با واکنش چمران روبه رو شد: »وقتی فضا هست چرا باید از اتوبوس برای افراد خیابان خواب استفاده کنیم.« 
استفاده از ظرفیت سوله های مدیریت بحران پیشنهاد دیگری بود که اعضای شورا همان زمان آن را مطرح کردند. واکنش مدیران شهری در 

روزهای اخیر اما به یک پرسش اساسی پاسخ نداده است: »بی خانمان ها چرا ماندن در اتوبوس را به ماندن در گرمخانه ترجیح می دهند؟«

باوجود ظرفیت ناچیز 
گرمخانه های تهرانی در مقابل 
آمار بی خانمانی اما همچنان 

روزهایی هست که تمام ظرفیت 
گرمخانه ها پر نمی شود. مالک 
حسینی، پاییز سال گذشته به 
ایرنا گفته بود: آمار پذیرش در 

گرمخانه ها به طور متوسط ۱۴۰۰ 
تا ۱۵۰۰ نفر است، هر چقدر 

که شرایط جوی متغیر باشد 
و هوا سردتر شود، مراجعه به 
گرمخانه ها بیشتر می شود اما 
سال گذشته حتی در روزهای 

پیک تا ۳۰ درصد ظرفیت خالی 
داشتیم

|  
سنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

آگهی فراخوان
تاسیس داروخانه در روستای سربندان

بدینوسیله از متقاضیان تاسیس داروخانه روزانه در روستای سربندان از توابع شهرستان 
دماوند دعوت می شود كه جهت ثبت درخواست خود از طریق سامانه مدیریت امور 
داروخانه ها )HIX( حداكثر تا تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۰5 اقدام نمایند. حداقل امتیاز الزم جهت 
صدور موافقت اصولی مطابق با جدول شماره ۱ ماده 4 آیین نامه جاری در روستای 
سربندان ۲۰۰۰ امتیاز می باشد. ضمنًا مهلت مذكور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به 

درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

نوبت دوم

شناسه آگهی: 1249866 میم الف: 3343

 دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آگهی مزایده عمومی واگذاری مجموعه باغ بانوان
شهرداری گلپایگان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱4۰۰/۲6۲ مورخ ۱4۰۰/9/۲9 شورای اسالمی شهر 

گلپایگان نسبت به واگذاری مجموعه باغ بانوان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب 
اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی WWW.Golpayegancity.ir یا به رئیس اداره 
مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ۱4۰۰/۱۱/۳ می باشد.

پیمان شکرزاده- شهردار گلپایگان
شناسه آگهی: 1255120 میم الف: 0 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

آگهی مناقصه
شهرداری کرمان در نظر دارد جهت اجرای تونل ارتباطی )شبکه فیبر نوری (شهر 
مدت   به  ریال    ۱7۱/۸۸۳/۳4۳/75۰ اولیه  برآورد  مبلغ  با  تجهیزات  با  کرمان 
با  پروانه ساختمانی  و  با زمین  تهاتر  مابقی  و  نقدا  پرداخت ۳۰ درصد  با  ماه    ۱۰
مناقصه  برگزاری  طریق  از  ریال   ۸/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ 
تدارکات  سامانه  طریق  از   ۲۰۰۰۰۰565۸۰۰۰۰۱6 )سیستمی(   شماره  به  عمومی 
الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. کلیه پیمانکاران دارای صالحیت می توانند 
جهت خرید اسناد از مورخ ۱۱ /۱4۰۰/۱۰ لغایت ۱4۰۰/۱۰/۲۰و تسلیم پیشنهادات تا 
مورخ۱4۰۰/۱۰/۳۰ از طریق سایت www.setadiran.ir اقدام  نمایند . بازگشایی 
به  شهرداری  سایت  در  تکمیلی   آگهی  شود.  می  انجام   ۱4۰۰/۱۱/۲ مورخ  پاکات 

می باشد. رویت  قابل   kermancity.ir آدرس 

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی ، اقدام الزم را به عمل آورند

شناسه آگهی : ۱۲5۳76۸مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری کرمان

نوبت اول
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افقی
 ۱ - روز آینده، فردای امروز - اثری از باروخ 
وقار۲ -  و  تمکين  با  اسپینوزا - نشستن 
افاده، فیس، خود نمایی - بزرگترین شاعر 
و  واجب   - كورنی  پیر  اثر  باستان،  روم 
ضروری، ضروری۳ - رقیق تر، شفافتر - 
چسبناک - حرف فاصله، خمیدگی كاغذ، 
لنگه بار - همگی، بز نر، کچل - پیشوای 
زرتشتی۴ - ناپسند، خوب نیست - مکانی 
 - التین۵  دختر   - شاهان  های  کاخ  در 
تفرجگاه - شهر آلمان - طایفه ای از تاتار، 

 - فوتبال  دفاع   - شمالی۶  همسایه  نژاد 
بنیاد،  و  جانوری شبیه سوسمار - شالوده 
هیتلری،  آسیاب،حرف  مبنا، سنگ  و  پایه 
 - راز  نشین،  باال  عضو   - ها  نازی  حرف 
صد متر مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, 
مخفف اگر۷ - دستگاهی در قالب سازی  
- طایفه ای در سیستان۸ - پار برعکس 
- حشره جهنده، حشره آفتی - اندوهگین  
- سستی ۹ - برابر با هم - خوب مختصر 
- سازمان نفتی، سازمان صادر كننده نفت۱۰ 
- مخترع ماشین تحریر - از احشاء درون 
پسوند   - بدن  درون  گوارشی  عضو  بدن، 

شباهت۱۱ - پارچه کهنه، لنگه در - ورزش 
مادر، عدد بهم زدنی - سنگ سبز قیمتی، 
سنگی است شبیه عقیق به رنگهای سفید . 
كبود و سبز تیره - بخشش، غذا۱۲ - شهری 
در المان - جاه ومقام - پو وارونه - مكان، 
مرغ می رود، رختخواب۱۳ - گرداگرد لب 
و دهان - بنیادی، اصولی، مبتنی بر اصل 
پایه - پاك،منزه، جای پاك۱۴ - جوان  و 
. دلیر - مقابل پود، تیره - پنج تركی۱۵ - 
انگور - مالک گردانیدن - فیلمی از دیوید 

فینچر

عمودی
۱ - کشور اورست - ریز نمرات - گرفتگی 
زبان۲ - طال، همراه سیم - نفس سیگاری، 
به سیگار می زنند - كوچكترین ذره، ذره 
تجزیه ناپذیر - بی حس۳ - نوعی لباس 
مردانه بلند - پنجمین حرف یونانی - شگرد، 
صنعت۴ - راه میانبر، طریق کوتاه - نام 
یكی از خیابان های تهران، در مدرسه تعلیم 
می دهند، جمع درس - ابزار، وسیله۵ - 
محصول آتش - نوعی دسر - سالخورده، 
پیر، کهنسال۶ - بهتر، خوبتر، افضل - از 
و  پستی   - خوزستان   استان  شهرهای 
پا،  جای   - فطرتی۷  پست  فرومایگی، 
رفوزه - صورت، مهره شطرنج - از فیلمهای 
حسین لطیفی۸ - تمسك جستن، متوسل 
انس  الفت،   - جویی  دستاویز  شدن، 
یکپا،  قدم  جین،  شلوار   - عادت  گرفتن، 
بنیاد،  و  پایه   - انفصال۹  جنگهای  ژنرال 
شالوده، مبنا - جاودانگی، پایندگی - خط 
پهلوان  كش مهندسی، چای خارجی۱۰ - 
- سطح، چهره، مایه پیشرفت بعضی ها - 

كافی، كافی است - ترمز چارپا - آغوز، شیر 
غلیظی است که تا سه الی چهار روز بعد بعد 
از تولدت می آید، اولین ترشح غده سینه 
ی مادر بعد از تولد است و منبع سرشاری 
آث  ستاره  برادر شیرازی،   - پروتئین۱۱  از 

میالن - نامی دخترانه - متین ۱۲ - تیزی 
آقتاب  - نوعی یقه - سو وارونه - تشك 
ماوس، درخت بی میوه۱۳ - سپس عربی 
- سوغات اصفهان، ره آورد شهر اصفهان - 
شبان - علت۱۴ - چاشنی صبحانه، تربیت 

شده، نوعی خوردنی شیرین که از انواع میوه 
ها یا پوست مرکبات با شکر تهیه می شود 
- هکر ناتمام - تیزی آرنج - تردید، دو 
دلی، از میطالت نماز۱۵ - در آغوش گرفتن 

- مخلوط ساختمانی

جدول شماره ۲۱97

علیه السالم  الرضا  مشهد  شهردار  باقرزاده/  سمیه   
گفت: هویت اصلی این شهر به وجود مضجع امام 
هشتم است و هرکس که در این شهر زیست دارد یا 
خادم یا زائر و یا مجاور است و سبک زندگی خادم، 
ترویج  برای  ششم  مدیریت  الگوی  مجاور  و  زائر 
فرهنگ رضوی در شهر است.  سید عبدهللا ارجائی 
رئیس  و  معاون شهردار  معارفه  و  تکریم  آیین  در 
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد اظهار 
گرو   در  دل  امروز  دنیا  سراسر  در  نفر  هزاران  کرد: 
ندیده اند؛  نزدیک   از  را  او  بار  یک  دارند که  کسی 
از  فرسنگ ها  آمدند که  عرصه  به  برای کسی  آنها 
خادم  ما  امروز  داشتند.  فاصله  او  با  ظاهری  نظر 
این چنین مردمی شدیم که جای شکر و مباهات 
داد که  رخ  اتفاقی  چه  اینکه  به  اشاره  با  او  دارد. 
باغ خصوصی در کمتر از ۱۳۰۰ سال به جهان شهر 
تبدیل شده است، بیان کرد: این شهر از نظر کالبدی 
به سمت غرب حرکت کرده و دیوار بتنی در شرق 

کرده  ایجاد  ممنوعه  منطقه  یک  و  شده  کشیده 
به  ویژه  توجه  بابت  آستان قدس  تولیت  از  است. 
این موضوع و دستورات خوب در این زمینه تشکر 
این  اصلی  هویت  تصریح کرد:  ارجائی  می کنم.  
شهر به وجود مضجع امام هشتم است و هرآنکس 
یا  و  زائر  یا  خادم  یا  دارد  زیست  این شهر  در  که 
مجاور  و  زائر  خادم،  زندگی  سبک  و  است  مجاور 
الگو مدیریت ششم برای ترویج فرهنگ رضوی در 
شهر است.  او با اشاره به فوت پاکبان منطقه سه 
در حین خدمت اضافه کرد: باید الیحه ای در شورا 
ها کمک کنیم.  پاکبان  خانواده  به  تا  شود  ایجاد 
شهردار مشهد عنوان کرد: مشهد حرم شهر است و 
تسری صفات امام به شهر راهبرد ما است. شهر باید 
مهربان باشد.  ارجائی ضمن اشاره به دفن شهدا در 
میدان شهدا گفت: امیدوارم این اقدام مبارک باعث 
میدان  ترین  هویتی  و  ترین  اصلی  در  فضا  تغییر 

شود. مشهد 

رئیس  و  شهردار  معاون  انتصاب  به  اشاره  با  او 
مشهد  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان 
نباید  ما  دارد.  افسرانی  لشکری  هر  داد:  ادامه 
از  باید  بلکه  شویم  تخصصی  های  حوزه  متولی 
آنان حمایت کرده و در کنارشان باشیم. ما متولی 
اخالق اجتماعی هستیم. شهردار مشهد اظهار کرد: 
مورد  باید  و  است  اجتماعی  مسائل  ما  اولویت 
توجه قرار بگیرد همچنین باید کمیته های خالقیت 
و  شود  راه اندازی  مختلف  عرصه های  در  اجتماعی 
حلقه های میانی و تشکل های مردمی فعال شود. 
تصریح  بانوان  و  ورزش  حوزه  به  اشاره  با  ارجائی 
کرد: اسالم زن را به اوج عزت رسانده و ما نیز باید 
به این موضوع اهمیت دهیم.در ادامه عضو هیات 
به  باید  مشهد گفت:  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه 
حوزه زیارت در مشهدالرضا علیه السالم توجه شود.  
باغ گلی  آقای  کرد:  اظهار  عسکری  طهوریان  مجید 
جزو  و  دارند  را  خود  منحصربه فرد  ویژگی های 

افرادی هستند که در حوزه تربیت می توان ایشان را 
مثال زد.او در خصوص توقعات شورای شهر افزود: 
منابع انسانی، سرمایه شهرداری است. بیش از ۲۲ 
سال از عمر شورا و تصمیم گیری برای شهر می گذرد 
اما به سرمایه های انسانی کمتر توجه می شود. باید 
یک  در  فرهنگی  حوزه  در  ویژه  به صورت  همکاران 
دوره مدیریتی طراز بگذارند و برای انقالب سربازانی 
مانند خود تربیت کنند. ساالنه رقم زیادی در حوزه 
شخصیت  تاکنون  چرا  اما  می کنند  هزینه  فرهنگ 

است؟ نیامده  بیرون  همکاران  دل  از  برجسته ای 
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
مقدس افزود: حوزه خانواده بزرگ ترین بنیاد است 
و شما محور خانواده هستید. باید شیب طالق در 
دوره چهارساله کم شود و بنا به توصیه مقام معظم 

قرار گیرد.  توجه  رهبری، جوانی جمعت مورد 
را  مشهد  شهر  حاشیه  طهوریان عسکری  مجید 
را  ورزش  حوزه  و  زیرساخت ها  فرهنگی،  حوزه  در 
نیازمند تامل و تفکر دانست و بیان کرد: هزار و ۲۰۰ 
میلیارد برای جمع آوری پسماند هزینه می شود اما 
دهد.. را کاهش  رقم  این  می تواند  فرهنگی  حوزه 

بوستان  حوزه  به  ویژه  توجه  برای  درخواست  با  او 
بوستان ها  به  دنیا  نگاه  امروز  گفت:  موضوعی 
نگهداری نیست و بلکه بهره برداری از آن مهم است. 
شهردار  تاکیدات  طبق  فرهنگی،  سازمان  امیدوارم 
مبنی بر مردم محوری جامه عمل بپوشاند تا نقش 
شود.رئیس کمیسیون  متبلور  شهر  اداره  در  مردم 
مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی 
شهر  در  تحصیل  از  بازمانده  و  کار  کودک  گفت: 
سیاست های  طبق  می کنم  خواهش  می کند.  غوغا 
کمیسیون فرهنگی، کارهای های فرهنگی را اولویت 

دهید. قرار  خود 
وی افزود: در حال حاضر سهم معاونت فرهنگی از 
بودجه ۲.۷ دهم درصد است که خوب نیست؛ زیرا 
بودجه فرهنگی  تناسبی با مسائل مذهبی شهر ندارد 
در حالی که تهران هفت تا ۱۰ درصد بودجه فرهنگی 
دارد بنابراین خواهش دارم فکری برای این موضوع 
شود.رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
مشهد مقدس بیان کرد: باید الگو حکمرانی مردمی 
مبتنی بر نظام اجتماعی اسالم با نگاه فعال سازی 

حلقه های مردمی ایجاد شود.

شهردار مشهد

هویت اصلی مشهد به وجود مضجع امام هشتم است

استان  در  جی  ان  سی  مترمکعب  میلیون   ۷۹ توزیع  محمدی/  فریبا 
تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  شمالی  خراسان 

مجتبی شکوری گفت:براساس آخرین آمار ثبت شده در آذرماه سال جاری 
میزان مصرف سی ان جی در استان خراسان شمالی ۹ میلیون و ۲۰۰ متر 
درصد   ۳۴ سال گذشته  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  است که  بوده  مکعب 

افزایش پیدا کرده است. 
این مدت  بنزین در  افزایش میزان مصرف  به ذکر است که  او گفت: الزم 

بنزین صرفه جویی شود.  در مصرف  لیتر  میلیون   ۱۰ باعث شده که 
مجید ربانی رئیس سی ان جی منطقه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
۷۹ میلیون مترمکعب سی ان جی در استان خراسان شمالی توزیع شده 
که این میزان مصرف باعث صرفه جویی ۸۵ میلیون لیتر بنزین در استان 

شده است. 
با  مقایسه  در  جاری  سال  ماهه  درنه  سی ان جی  مصرف  میزان  افزود:  او 
مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر  

۳۰جایگاه سی ان جی فعال در استان خراسان شمالی وجود دارد

سیده حبیبه مومنی /  به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی ،با خانواده شهید مدافع حرم و یکی از جانبازان دفاع مقدس دیدار 
شد. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، دکتر غالمعلی 
شهمرادی به اتفاق هیئت همراه با حضور در منزل جانباز گرانقدر دفاع مقدس، 
مدیر مخابرات  عیادت کردند.  همچنین  و  دیدار  نزدیک  از  باباکردی  حسن 
منطقه گلستان با حضور در منزل شهید مدافع حرم شهید سید رضاحسینی نوده 

با خانواده ایشان گفت وگو و دلجویی داشتند.
دکتر غالمعلی شهمرادی با تاکید بر لزوم تجلیل از خانواده معظم شهداء و 
عیادت و دیدار با جانبازان هشت سال دفاع مقدس ادامه دادن راه شهداء و 
رشادت جانبازان را از مسئولیت هایی دانست که بر دوش همگان بوده و نباید 

از آن غافل شد. 
نیازهای  تامین  از فرصت خدمت گذاری و تالش در جهت  بهینه  استفاده  او 
مردم را مصداق کامل پیروی از راه شهداء دانست و افزود: در هر جای سازمان 
که مشغول به خدمت هستیم هدف ایجاد رضایت برای مردم و مشتریان بوده 

و باید برای تحقق آن تالش کنیم. 

معاون خدمات شهری شهردار کرمان گفت: در بارندگی روزهای اخیر، بیش از ۲۷ 
میلیون و ۸۰۰ هزار میلیون لیتر آب های سطحی حاصل از بارندگی جمع آوری شده 
است. به گزارش کرمان آنالین، محمود ایرانمنش، با اشاره به اینکه ۲۸۹ نفر نیروی 
انسانی این حجم از آب را در مناطق پنج گانه شهر کرمان جمع آوری کردند، تعداد 

تانکرهای استفاده شده برای رفع آبگرفتگی را ۲۸ دستگاه، ذکر کرد.
او گفت: در عملیات جمع آوری آب های سطحی و جلوگیری از سیالب، ۴۶ دستگاه 

پمپ ثابت و ۵۴ دستگاه پمپ سیار استفاده شده است.
ایرانمنش با بیان اینکه تعداد ۱۷ پمپ سیار نیز خریداری شده است، از ۱۰۰۰ متر 
لوله گذاری در دو روز بارندگی خبر داد. معاون خدمات شهری شهردار کرمان ادامه 
داد: استقرار ۲۰ عدد باکس شن و نمک و ۴۰۰ عدد گونی شن در نقاط مورد نیاز از 
دیگر اقدامات شهرداری کرمان در بارندگی اخیر شهر کرمان بوده است. ایرانمنش 
خاطرنشان کرد: در بارندگی اخیر از امکانات و تجهیزاتی مانند چهار دستگاه بیل 
بکهو، هشت دستگاه کامیون، چهار دستگاه موتور برق، یک دستگاه جرثقیل و چهار 
دستگاه خودروی خاور استفاده شده است. او افزود: ۱۸ خودروی اجراییات نیز در 

عملیات رفع آبگرفتگی بارندگی اخیر فعال بوده اند. 

افزایش ۳4 درصدی میزان مصرف 
سی ان جی در منطقه خراسان شمالی

 دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان
 با خانواده شهید مدافع حرم

 اقدامات شهرداری کرمان جمع آوری
 و هدایت آب های سطحِی معابر

| خراسان   شمالی | | گلستان | | کرمان |

 ۳9 هزار نفر متقاضی
 مسکن ملی در گلستان  

سیده حبیبه مومنی / مدیر کل راه و شهرسازی 
متقاضیان  آمار  کرد:  اعالم  گلستان  استان 
گلستان  استان  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح 

است. نفر  هزار   ۳۹ حدود 
از  گلستان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیر کل 
طرح  در  متقاضی  هزار   ۳۹ حدود  ثبت نام 
به  داد.   خبر  گلستان  در  مسکن  ملی  نهضت 
گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل 
مهندس   ، گلستان  استان  شهرسازی  و  راه 
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  محبوبی 
گلستان درباره آخرین آمار ثبت نام متقاضیان 
استان گفت:  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در 
گلستان  استان  در  متقاضی   ۳۸۹۹۳ تاکنون 
نهضت  یازده  دی ماه سال جاری در سامانه  تا 

کردند . ثبت نام  مسکن  ملی 
نام  ثبت  آمار  جزئیات  خصوص  در  او   
گرگان  در شهر  تا کنون  داد:  توضیح  کنندگان 
در شهر   ،  ۴۴۲۱ مینودشت  در شهر   ،۱۵۳۷۴
نفر   ۲۳۱۹ مراوه تپه  شهر  در   ،  ۲۷۵۳ آق قال 
کرده اند. نویسی  نام  ملی  نهضت  سامانه  در 
متقاضی  تایید  شروط  خصوص  در  محبوبی 
کرد:  تشریح  ملی  نهضت  مسکن  طرح  در 
سرپرست  و  تاهل  شرط  داشتن  با  متقاضیان 
سکونت  سال   ۵ سابقه  حداقل  بودن،  خانوار 
در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و 
از  دولتی  امکانات  از  استفاده  عدم  نهایت  در 
نسبت  می توانند  مسکن،  حوزه  در  انقالب  اول 
این  احراز  صورت  در  و  اقدام کنند  ثبت نام  به 

می شوند. اولیه  تایید  شرایط، 
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  گفته  به 
سرپرست  زنان  قانون،  اساس  بر  گلستان 
مشروط  سرپرست  خود  دختران  و  خانوار 
معلوالن  سن،  سال   ۳۵ حداقل  داشتن  به 
می توانند  سن،  سال   ۲۰ با  حرکتی  و  جسمی 
ملی  )نهضت  مسکن  تولید  جهش  قانون  در 

باشند. داشته  مشارکت  مسکن( 
تازه  مصوبه  اساس  بر  افزود:  محبوبی 
 ۴۵ باالی  مجرد  مردان  مسکن،  شورای عالی 
وزارت  تاییدیه  با  خاص  بیماران  و  سن  سال 
امکان  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

دارند. را  مسکن  ملی  نهضت  در  ثبت نام 
 او با اشاره به این که نتایج اولیه استعالمات 
از سوی وزارت راه و شهرسازی اعالم می شود 
اولیه  پاالیش  نتیجه  به زودی  داد:  توضیح 
در سامانه  و  اعالم می شود  متقاضی  نام  ثبت 
مشاهده  قابل  )ثمن(  مسکن  ملی  نهضت 

بود. خواهد 
شرایط  حائز  متقاضیان  تعداد  افزود:  او   
اینکه  به  توجه  با  بوده که  نفر   ۱۸۶۹۴ تاکنون 
با  دارد،  ادامه  هنوز  جدید  متقاضیان  پاالیش 
شرایط  واجد  متقاضیان  تعداد  جدید  پایش 

می کند. پیدا  افزایش 
کنندگانی  ثبت نام  به  اشاره  ضمن  محبوبی 
شده  رد  آنها  درخواست  مختلف  دالیل  به  که 
این  از  تعدادی  بیان داشت: درخواست  است، 
ثبت نام کنندگان به دلیل وجود سابقه مالکیت 
رد  بانکی  سابقه  وجود  بابت  نیز   تعدادی  و 
متقاضیان  اعتراض   امکان  که  است  شده 
در  شده  تعیین  مهلت  در  پاالیش  نتیجه  به 

است. شده  فراهم  سامانه 
در  گلستان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
پایان خاطر نشان کرد : مهلت ثبت نام در طرح 
نهضت ملی مسکن تا ۱۵ دی ماه سال جاری در 
تمدید شد   https://saman.mrud.ir سامانه 
 ۱۵ تا  را  نام خود  توانند ثبت  و متقاضیان می 

قطعی کنند. دی ماه 
توسط  نیاز  مورد  زمین  تامین  طرح  این  در   
و  شده  انجام  شهرسازی  و  راه  اداره کل 
در  اجرایی  اقدامات  و  پاالیش  مسئولیت 
شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵۰۰۰ نفر بر عهده 
این اداره کل بوده که در صورت درخواست اداره 
بنیاد  این  با  اجرایی  اولویت  مسکن  بنیاد  کل 
 ۲۵۰۰۰ از  با جمعیت کمتر  است و در شهرهای 
انقالب  مسکن  بنیاد  را  مسئولیت  این  نفر 

می دهد. انجام  استان  اسالمی 

آگهی آراء هیأت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی 
که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد 
مورد رسیدگی و تأئید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در دو 

نشریه آگهی های ثبتی ) کثیراالنتشار و محلی ( بشرح ذیل آگهی می گردد :
بخش یک بجنورد 

به مساحت  اصلی   ۲۹۸۷ از  ۹ فرعی  از پالک  یکباب ساختمان  ۱-ششدانگ 
رسمی  مالکیت  محل  از  صادقی  حکیمه  خانم  ابتیاعی  مترمربع   ۲۹۵/۵۰
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۱۴۰۰  مورخه  برابر رأی شماره ۲۴۴۴ –  قربان محمد محمدی 

 ۱۴۰۰  – ۰۰۴۹ – کالسه 
آرای  در  ذینفع  اشخاص  و  مشاعی  مالکین  و  فروشندگان  به  وسیله  بدین  لذا 
اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در 
ثبت محل  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  تا  در محل  الصاق  تاریخ  از  روستاها 
تاریخ  از  ماه  یک  باید ظرف  معترضین   . نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع 
و  نمایند  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در 

عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود . 
ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 

نادری علیخان 
اسناد و امالک منطقه یک بجنورد رئیس ثبت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیأت 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 رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۳۷۲۸ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم کوکب 
علی زاده هاشم آبادی فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از کاشمر در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۳۵/۰۷ متر مربع از پالک ۲۵۴۹ فرعی 
از ۳۰۲۷ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس حاشیه خیابان دهخدا 
بین ۲۱ و ۲۳ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم رمضان طاهرنژاد 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 . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

جهانگیر احمد 
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت و اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

اول  هیأت    ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۳۶۴۱ و   ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۳۶۴۰ شماره  رأی  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض 
 ۵۱۹۴ شناسنامه  شماره  به  حسن  فرزند  کاوسیان  امیر  خانم   / آقای  متقاضی 
صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و عباس دانش 
دوست فرزند علی به شماره شناسنامه ۶۸۷ صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۰/۵۶ مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۱۳۳۹ 
اصلی واقع در بخش یک کاشمر به آدرس خیابان ۱۵ خرداد ۵ خریداری از مالک 
هاشم  ورثه سید  از  احدی  یزدی  محمد حسینی  علی  خانم سید   / آقای  رسمی 
حسینی یزدی 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 
به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

جهانگیر احمد 
رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

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

برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۳۳۵۸ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
سید  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کاشمر  ثبت  حوزه 
کاشمر  از  صادره   ۱۱۹۷ شناسنامه  بشماره  غالمرضا  سید  فرزند   ، باقرپور  مهدی 
از پالک یک فرعی  ۱۴۷/۰۷ مترمربع  در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
 ۵ ۱۵ خرداد  : خیابان  آدرس  به  کاشمر  در بخش یک شهر  واقع  ۱۳۳۹اصلی  از 
خریداری از مالک رسمی آقای / خانم کلیه ورثه سید علی محمد حسینی یزدی 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که   . می شود  آگهی 
به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  ، می  باشند  اعتراضی داشته 
ماه  ، ظرف مدت یک  اخذ رسید  از  و پس  اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود 
 . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

جهانگیر احمد 
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
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نصب ساعت پیشکشی ملکه ویکتوریا به کاخ ناصرالدین شاه بر بلندای کاخ شمس العماره/ آژانس عکس تهران

| گنبد نمکی مورجان 
فارس |

 گنبد نمکی مورجان فارس در نزدیکی 
کوهمره  منطقه  در  مورجان  روستای 
سرخی، جنوب غرب شیراز واقع شده 
شمال  در  مورجان  نمکی  است. گنبد 
منطقه  در  مورجان  روستای  غرب 
است.  یافته  رخنمون  کوهمره سرخی 
روستا  این  تقسیمات کشوری  نظر  از 
میمند  بخش  دادنجان،  دهستان  در 
شهرستان فیروزآباد واقع شده است. 
بنا به گفته افراد محلی، مردم منطقه 
برای  نمکی  تل  این  نمک  از  قدیم  از 
می کرده اند.  استفاده  غذایی  مصرف 
اساس  بر  را  نمکی  گنبد  این  آن ها 
بخش  از  نمک  خروجی  مجرا های 
مرکزی و میزان نمک ته نشست شده 
در آن ها. به طور محلی به ۴ نمکدان 
و  سر  آهله،  دزد،  نمکدان  نام های  به 
دو  به  مورجانی ها  تقسیم کرده اند.  نو 
بخش مرتفع، مقاوم و ستیغ ساز این 
بوده  بلندتر  از سایر بخش ها  گنبد که 
قالت سیاه  نمایان می شود.  دور  از  و 
و قالت شاه نشین می گویند  – سرخ 
و مارن های رنگین فرسایش پذیر بین 

این بلندی ها را چهل مله )چهل گردنه( 
می نامند. گنبد نمکی مورجان در بین 
دو کوه مورجان و بویم قرار دارد. این 
دو کوه، دو قطعه جابه جا شده از یک 
جنوبی تر  قطعه  فعالیت  تاقدیس. 
گسل کره بس سبب بریدن تاقدیس 
جابه جا  و  قطعه  دو  به  آن  تقسیم  و 
یکدیگر  به  نسبت  قطعه  دو  شدن 
شده است. کوه مورجان قطعه شرقی 
)واقع در شرق خط گسل، جنوب شرق 
قطعه  بویم  و کوه  مسقان(  روستای 

غربی )واقع در غرب خط گسل، غرب 
مجموع  در  است.  مسقان(  روستای 
این تاقدیس شکسته و جابه جا شده 
کم  شمالی  تاقدیس های  به  نسبت 
عرض تر و از نظر طول محور، کوتاه تر 
و از نظر ارتفاع نیز کم ارتفاع تر است 
)بیشترین ارتفاع کوه مورجان ۲۰۰۰ متر 
و کوه بویم ۱۷۰۰ متر است.( در طول 
دیاپیر  بس  گسل کره  از  قطعه  این 
نمکی  گنبد  صورت  به  هرمز  نمکی 
ایران پدیدار گشته است./ سیری در 

»پیام ما«  روزنامه   ،۱۳۹۹ دی ماه  پانزدهم  روز  در 
منتشر  می کند«  چه  ما  با  »مازوت  عنوان  با  گزارشی 
کرده است که به گفت وگو  »پیام ما« با رئیس موسسه 
از  استفاده  بر  مبنی  تهران  دانشگاه  اقلیم  تغییر  ملی 
همچنین  دارد.  اشاره   ، گازوئیل  یا  استاندارد  مازوت 
قطع  در  بیت کوین  »ردپای  تیتر  با  دیگری  گزارش 

است. شده  منتشر  روزنامه  از  شماره  این  در  برق« 

فیلم سینمایی »فصل قاصدک« به نویسندگی و کارگردانی مریم 
پیربند موفق به دریافت جایزه رز زرد از جشنواره بین المللی جیپور 
شد. به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره جشنواره جیپور از 
تاریخ هفتم تا یازدهم ژانویه سال جاری در جیپور، راجستان کشور 
هند برگزار می شود. امسال به دلیل شیوع مجدد سویه جدید ویروس 
کرونا و محدودیت در سفرها، جوایز زودتر از مراسم اعالم شد تا 
برنامه ریزی محدود سفرها امکان پذیر باشد. بر اساس اعالم جشنواره 
بین المللی جیپور فیلم سینمایی »فصل قاصدک« به نویسندگی و 
کارگردانی مریم پیربند موفق به دریافت جایزه رز زرد این جشنواره 
شده است. از نکات قابل توجه این دوره از جشنواره جیپور، اعالم 
اسامی ۹ نفره مهمانان ویژه حاضر در مراسم افتتاحیه است که نام 
مریم پیربند فیلمساز ایرانی به دلیل فعالیت های هنری و فرهنگی 
گسترده در کشورهای مختلف در کنار وزرا و افراد تاثیرگذار هندوستان 

به چشم می خورد.

می شود.  اجرا  فلک االفالک  قلعه  در  »فلک االفالک«  سمفونی 
استان  در  خرم آباد  شهر  مرکز  در  تاریخی  قلعه ای  فلک االفالک 
ُبرجی هم شناخته می شود.  قلعه دوازده  نام  با  لرستان است که 
فاضل جمشیدی، موسیقی دان و فعال اجتماعی، به ایسنا خبر داد 
که »مرداد ماه سال آینده با هدف ارج گذاری به میراث فرهنگی و 
تاریخی ایران زمین و پیوند شایسته هنر فاخر موسیقی با این میراث 
و همچنین جذب تدریجی گردشگران خارجی برای بازدید از ایران، 
لرستان و خرم آباد سمفونی فلک االفالک ساخته کامبیز روشن روان 
با همراهی ارکستر سمفونیک ایران و رهبری ایشان در محل و میانه 
قلعه مذکور به اجرا درخواهد آمد و متناسب با شرایط کرونایی کشور 
با تماشاگر و یا به صورت زنده برای همگان در داخل و خارج قابل 
مشاهده خواهد بود.« جمشیدی اضافه کرد که »مراحل اولیه و اداری 
کار با معاونت هنری ارشاد، انجمن موسیقی ایران، شهرداری خرم آباد 

و معاونت گردشگری در حال انجام است.«

اکوتوریسم را می توانیم  گردشگری و 
محیط  با  توسعه  شکل  سازگارترین 
آسیب  کم ترین  که  بدانیم  زیست 
می کند.  وارد  زیست  محیط  به  را 
و  گسترده  تغییرات  با  امروزه  حتی 
اکوسیستم ها  از  بی رویه  بهره کشی 
محیط  با  سازگارتر  رویکردهای  وجود 
اکوتوریسم  توسعه  مانند  زیست 
محیط  از  حفاظت  عامل  می تواند 

باشد. زیستی  تنوع  و  زیست 
تهدیدات  به  نگاهی  نیم  با  طرفی  از 
جهان  و  ایران  در  زیستی  تنوع 
تغییرات  که  کرد،  مشاهده  می توان 
توسعه  )به طور عمده  اراضی  کاربری 
توسعه  و  معدن کاوی  کشاورزی، 
اقلیمی،  تغییرات  همراه  به  صنعتی( 
ورود گونه های  و  بی رویه  بهره برداری 
تنوع  تهدیدات  صدر  در  مهاجم 
برای  بایستی  لذا  دارند.  قرار  زیستی 
اولویت های  زیستی  تنوع  از  حفاظت 
را  خود  مطالبه گری های  و  حفاظتی 
تهدیدات  این  از  جلوگیری  سوی  به 
کردن  برطرف  برای  و  کرده  معطوف 
آن ها در کشور گام برداریم. حال این 
سوال مطرح می شود، که اولویت های 
در  زیستی  تنوع  از  حفاظت  برای  ما 
ما  مطالبات  و  باشد  باید  چه  کشور 
برای حفاظت از تنوع زیستی تاکنون 
رفته  پیش  سو  و  سمت  کدام  به 
باید  چه  ما  اولویت  که  این   است؟ 
آگاهی رسانی  و  آموزش  قطعا  باشد؟ 
تغییرات  از  جلوگیری  همراه  به 
برای  مطالبه گری  و  بی رویه  کاربری 
اکوسیستم های  پایدار  مدیریت 
ما  اولویت های  صدر  در  طبیعی 
رویکردی  اما  داشت.  خواهند  قرار 
و  حفاظت  برای  ما  تاکنون  که 
رویکردی  گرفتیم  پیش  مطالبه گری 
بعضی  و  ممنوعیت  و  حراستی 
بوده  اشتباه  مطالبه گری های  مواقع 
مطالعات  نتایج  طوری که  به  است. 
تنوع  کلی  وضعیت  و  بررسی ها  و 
می دهد  نشان  هم  کشور  در  زیستی 
نتایج  است  نتوانسته  اقدامات  این 
رقم  زیستی  تنوع  برای  را  مطلوبی 
زند. البته با همه این اوصاف در یک 
رویکردهای  مدیران  برخی  اخیر  دهه 
تمایل  و  داده  تغییر  را  حفاظتی خود 

حفاظت  در  مشارکتی  رویکردهای  به 
از تنوع زیستی را در پیش گرفته اند. 
حراستی  ممنوعیت های  بعضی  در  ما 
نگرفته  پیش  در  را  درستی  راه  هم 
می توانند  که  رویکردهایی  بیشتر  و 
و  محدود  را  کنند  کمک  حفاظت  به 
مانند  رویکردهایی  کرده ایم.  ممنوع 
برای  بایستی  که  گردشگری  توسعه 
حفاظت  به  کمک  و  پایدار  توسعه 
شوند،  مدیریت  زیست  محیط  از 
ممنوعیت  رویکردهای  متحمل 
گردشگری  توسعه  که  این  می شوند. 
ما  کشور  در  اکوتوریسم  ویژه  به  و 
درست  قواعد  و  اصول  اساس  بر 
کننده ای  قانع  دلیل  نمی رود  پیش 
لذا  نیست،  ممنوعیت  اعمال  برای 
و  رویه  اصالح  برای  باید  مدیران 
این که  نه  تالش کنند  درست  توسعه 
ممنوعیت  یعنی  اقدام  راحت ترین 
عواقب  به  و  اعمال  سریع  طور  به  را 
برخی  در  که  البته  نیاندیشند.  آن 
امن  زون های  در  و  زمانی  بازه های 
ورود  ممنوعیت  رویکرد های  بایستی 
و  بازه ها  این  ما  ولی  شود،  اعمال 
و  نشناخته  درستی  به  را  محدوده ها 
حداقل  یا  نکرده ایم.  توجه  آن ها  به 
که  مدیریتی  طرح های  به  اجرا  در 
نشده  چندانی  توجه  آن ها  زون های 
در  دیگر  معضالت  از  یکی  است. 
و  رسانه ای  تبلیغات  خصوص  این 
و  سمت  به  مطالبات  کردن  معطوف 
گردشگری  توسعه  ممنوعیت  سوی 
است.  شده کشور  حفاظت  مناطق  در 
غالب  جوی  ایجاد  به  که  طوری  به 
گردشگری  توسعه  ممنوعیت  برای 
تهدیدات  از  مطالبات  سوی  و  سمت 
راه  عمل  در  و  شده  برداشته  اصلی 
با دشواری  این حوزه  فعاالن  برای  را 
در  است  نیاز  لذا  می کند.  روبه رو 
در  زیستی  تنوع  تهدیدات  خصوص 
مسیر  و  کرده  برخورد  آگاهانه  کشور 
نگه  خود  اصلی  مسیر  در  را  مطالبات 

داریم.
مدیریت  رویکردهای  از  بایستی   
شده  حفاظت  مناطق  در  گردشگری 
حمایت کرده و رویکردهای ممنوعیت 
محیط  ارزیابی های  اساس  بر  را 
زیستی اعمال و مدیریت را به سمت 
ببریم.  پیش  مشارکتی  مدیریت 
مدیریت  موفق  و  مناسب  نمونه های 
داشته  وجود  کشور  در  مشارکتی 
و  آن ها  از  الگوبرداری  با  می توان  و 
در  منطقه ای  و  محلی  شرایط  اعمال 
از  حفاظت  درست  مدیریت  جهت 

برداشت. گام  زیست  تنوع 

موقعیت  در  داراب  رغز  تنگه  آبشارهای 
جغرافیایی N۲۸۵۳ E۵۴۱۷ در استان 
 ۳۰ در  رغز  تنگه  است.  واقع  فارس 
کیلومتری شهرستان داراب و در جنوب 
استان فارس قرار دارد. این تنگه که از 
دو طرف با دیواره هایی بلند محصور شده 
است. به دلیل وجود چشمه های فراوان 
شده که  جاری  آبشار   ۶۴ دره   این  در 
با  فرود  نیازمند  آبشار   ۱۲ تعداد  این  از 
طناب است. ارتفاع فرود ها حداقل ۶ تا 
حداکثر ۶۵ متر و مابقی آبشار ها با پرش 
در آب قابل گذر است. حوضچه های زیر 
آبشار ها حداقل ۶ و حداکثر ۲۰ متر عمق 
دارند. دره رغز به طول تقریبی ۴ کیلومتر 
در امتداد شمال به جنوب از سرچشمه 
حوضچه  و  آبشار   ۶۰ جنوب  دره  تا  رغز 
طبیعی را در خود جای داده است که تنها 
۱۴ آبشار و آبگیر دره جنوبی مورد توجه 
عموم مردم و کوهنوردان بوده است و با 
به  جنوبی  دره  آبشار  آخرین  به  رسیدن 
ارتفاع ۳۵ متر دره جنوبی به بن بست 
می رسد. منطقه سرچشمه رغز نیز که از 
مسیر دیگری پیمایش می شود، جنگلی 

است  رغز  آب  آغاز  محل  که  زیباست 
با ۳ ساعت  نیز  منطقه  این  به  رسیدن 
رغز  آب  است.  امکان پذیر  کوهپیمایی 
ایجاد  با  از این منطقه آغاز می شود  که 
دره  تا  طبیعی  آبشارهای  و  حوضچه ها 
جنوبی امتداد و در  نهایت در آبگیرهای 
از منطقه  باز می گردد.  انتهایی به زمین 
امکان  بدون وسایل فنی  نیز  سرچشمه 
بازدید از چندین حوضچه و آبشار مسیر 
آبشار  به  رسیدن  با  در نهایت  و  است 
کوه پیمایان  متر   ۲۳ طول  به  بلندی 
منطقه  واسط  حد  در  می شوند  متوقف 
سرچشمه و دره جنوبی رغز ده ها آبشار 
با  تنها  بکر  طبیعت  و  زیبا  آبگیر های  و 
استفاده از وسایل فنی امکان پیمایش 
می یابد. آبشارهای این تنگه عبارتند  از:  
آبشار نگین به ارتفاع ۱۶ متر، عمق آب 
آبشار  متر،   ۴۱ و طول حوضچه  متر   ۸
بوم رنگ به ارتفاع ۷ متر، عمق آب ۸ متر 
و طول حوضچه ۳۱ متر، آبشار مسعود 
و  متر   ۱۲ آب  عمق  متر،   ۸ ارتفاع  به 
طول حوضچه ۱۵ متر است / کویرها و 

ایران بیابان های 

| سینما |

| موسیقی |

این پرنده، ۳۹ سانتی متر طول دارد. نرو 
ماده هم شکل اند، و به رنگ سیاه وسفید، 
و  بلند  منقار  و  بزرگ  سر  بلند،  پاهای 
خاکستری  پاها  می شوند.  دیده  محکم 

است. منقار سیاه  و  رنگ 
 این پرنده با سر و گردن سفید، خال های 
سیاه در اطراف چشم، زیر تنه و پهلوهای 
سفید، رو تنه سیاه، دم سفید  شاهپرهای 
سفید  رگه های  با  سیاه  ثانویه ی  و  اولیه 
ترکیب  این  می شود که  دیده  قاعده  در 
دریایی  پرندگان  سایر  از  را  او  رنگ ها 
متمایز می کند. در پرنده ی نابالغ، رو تنه به 

است. دودی  خاکستری  رنگ 

 در پرواز پاها از دم بیرون زده و اندکی 
پاییین تر از سطح بدن قرار می گیرد. این 
پرنده اجتماعی است. صدای این پرنده 
در شب گیالنشاه و به صورت »کور- لی« 
یا مانند صدف خوار به صورت »کو- بیک، 
کو- بیک« شنیده می شود. این پرنده 
و  دریاها  ماسه ای  و  گلی  سواحل  در 
آب سنگ های مرجانی به سر برده و در 
تونل هایی که در داخل شن های ساحل 
ایران  در  می سازد.  آشیانه  ایجاد کرده، 
در  و  است  فراوان  نسبت  به  و  بومی 
مناطق حرا در سواحل خلیج فارس و 
این  دیده می شود. کنترل شکار  عمان 
نظر  به  کافی  حفاظتش  برای  پرنده 

ایران بیابان های  می رسد./ کویرها و 

سلیم خرچنگ خوار

آبشارهای تنگه رغز، داراب
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پوآرو،  کارآگاه  هلمز،  شرلوک   
اسم های  مارپل  خانم  و  مگره  کارآگاه 
عالقه مندان  تمام  که  هستند  آشنایی 
آن ها  به  پلیسی  داستان های  به 
شیوه ی  آن ها  از  هرکدام  عالقه مندند. 
توانایی های  و  دارند  را  خود  خاص 
به وجد می آورد.  را  جذابشان مخاطب 
مشهور  نویسنده   کریستی  آگاتا 
مارپل  خانم  و  پوآرو  خالق  بریتانیایی 

از  یکی  پنهان  دست  کتاب  است. 
اصلی اش  نقش  اوست که  داستان های 
را خانم مارپل بازی می کند. اگر خواندن 
این کتاب هیجان انگیز را آغاز کنید به این 
گذاشت.  نخواهید  زمین  را  آن  سادگی 
کتاب دست پنهان اولین بار سال ۱۹۴۲ 
در   »the moving finger« عنوان  با 
انگلستان منتشر شد. مترجم  و  آمریکا 
عنوان  ترجمه   درباره   پنهان  کتاب دست 
این  است.  آورده  توضیحاتی  کتاب 
تحت  مفهومی  به  انگلیسی  در  اصطالح 
دارد.  اشاره  سرنوشت«  »قلم  عنوان 
مفهوم  به  توجه  با  عبدهللا نژاد  مجتبی 
پنهان«  »دست  به  را  آن  کتاب  عنوان 
از  پنهان  دست  کتاب  است.  برگردانده 
است  مارپل  خانم  کتاب های  مجموعه 
باید معمای  و این خانم کارآگاه جذاب 

کریستی را در این کتاب حل کند. دست 
پرفروش ترین کتاب های  از  یکی  پنهان 
کریستی است که مخاطبان زیادی را به 
خود جلب کرده و خوانندگان واکنش های 
از  یکی  داده اند.  نشان  آن  به  مختلفی 
خوانندگان گفته است: »تمام رمان صحنه 
چینی خانم مارپل برای مالقات با قاتل 
است.« برتون ها خواهر و برادری هستند 
که برای رسیدن به آرامش و دور شدن 
از هیاهوی لندن به یک روستای کوچک 
را  روستا  آرامش  هنوز  آن ها  می روند. 
تجربه نکرده اند که فردی ناشناس اقدام 
به فرستادن نامه های عجیب و تهدیدآمیز 
را  آن ها  و  می کند  روستا  اهالی  برای 
شخصی شان  رازهای  که  می کند  تهدید 
را افشا خواهد کرد. ماجرا وقتی پیچیده 
می شود که یکی از اهالی روستا بر اثر این 

می زند. خودکشی  به  دست  نامه ها 
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