
علی شمخانی به اتهامات رئیس جمهوری آذربایجان 
علیه ایران پاسخ داد

هشدار تهران به باکو
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی در صفحه شخصی خود در شبکه 
اجتماعی توئیتر به اظهارات علی اف پاسخ داد و با لحنی هشدارآمیز خطاب به مسئوالن 
آذربایجان و با یادآوری اقدامات ایران در مسیر مبارزه با مواد مخدر نوشت: »بی توجهی 
به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کذب و غیرسازنده، نشانه حسن نیت و 

تدبیر نیست.« 

کشورهای مختلف به ویژه در اروپا 
 منتظر زمستانی پرچالش همراه

 با مشکل در تامین انرژی هستند

 شرق تا غرب در گیر
 بحران انرژی

بحران در بازار انرژی ادامه خواهد داشت. این آخرین 
هشداری است که آژانس بین المللی انرژی منتشر کرده 
است. اروپا بیش از سایر نقاط جهان این روزها با بحران 
جدی در بخش انرژی روبرو شده است. زندگی مدرن و 
انواع  به  امروز وابستگی  انرژی در دنیای  به  نیاز بشر 

انرژی را افزایش داده است.

گفت وگوی »پیام ما« با دو حقوقدان 
درباره ابهامات سند ملی کودک 

برر سی احتمال خروج  ایران 
از  پیمان نامه حقوق کودک

همزمان با ابالغ سند ملی کودک و نوجوان از سوی 
رئیس جمهوری در روزهای گذشته بسیاری از فعاالن 
حقوق کودک به محتوا و ساختار این سند انتقاد کردند. 
فاطمه قاسم زاده از بنیان گذاران شبکه یاری کودکان به 
روزنامه »پیام ما« گفته بود که این سند »ملی« نیست 
و در آن به حقوق کودکان اقلیت بی توجهی شده است.

 سازمان حفاظت محیط زیست
  بار دیگر با استفاده از مازوت 

در نیروگاه ها مخالفت کرد

 احتمال مازوت سوزی
 در زمستان

|پیام ما| آلودگی هوا از هفته پیش در اراک و شازند 
آمده  به میان  بار دیگر پای مازوت  و  شدت گرفته 
است. هشدارها درباره مازوت سوزی صنایع نیز زودتر 
با  این در حالی است که  آغاز شده.  از سال پیش 
و  مایع  سوخت  از  حداکثری  استفاده  خبر  انتشار 
محیط  حفاظت  سازمان  زمستان،  فصل  در  مازوت 
زیست بار دیگر اعالم کرده کماکان با سوخت نفت 
کوره در نیروگاه های برق حرارتی کشور مخالف است. شفافیت در تنگنا

بنا به گفته نمایندگان مجلس انتشار فهرست اموال مسئوالن نیازمند نسخ مصوبه مجمع تشخیص است

مجلس عامل محرمانه شدن اموال مسئوالن را متوجه مجمع تشخیص می داند

| روزنامه نگار |

| فاطمه علی اصغر |

 به زودی فروچاله ها
 آرامگاه کوروش را می بلعند

»چلمن  انتخاب  از  حتی  بود!  شوک آور 
سیزدهم« به عنوان رییس موزه فرش ایران 
رفیق بازی  بحث  دیگر  این جا  شوک آورتر! 
اشتباه  بردن  نام  بحث  وزیر!  آقای  نیست 
و  باشد  بامزه  نیست که  هم  مجسمه  یک 
به آن بخندید. بحث مرگ و زندگی است! 
می فهمید؟ مرگ و زندگی! شاید آن هایی که 
نمی کنند،  دنبال  را  میراث فرهنگی  خبرهای 
می پرسند، ماجرا از چه قرار است؟ به تازگی 
خبرگزاری تسنیم به نقل از عزت هللا ضرغامی، 
صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث  وزیر 
نوشته:  پاسارگاد  از  دیدار  از  پس  دستی 
»امروز مردم پاسارگاد به دلیل مقبره کوروش 
باید  بزنند،  چاه  نمی توانند کشاورزی کنند، 
این مشکالت برطرف شود و قوانین حریم ها 

پیدا کند.« انقباض  مقداری 

 گفته های عزت هللا ضرغامی درباره کاهش حریم پاسارگاد
 به قصد کشاورزی با انتقادهای گسترده کارشناسان روبه رو شد

 خواب آشفته خواب آشفته
 وزیر میراث  وزیر میراث 
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از  اجباری  واکسیناسیون  با  مخالفت ها  مساله 
شیوع  ابتدای  از  ایران  در  اقشار  برخی  سوی 
جهان  در  بیماری  این  واکسن  و کشف  کرونا 
وجود داشت ولی در دولت سید ابراهیم رئیسی 
به  این مخالفت ها شکل و شمایل جدی تری 
خود گرفت چنانکه مخالفان واکسین در مقابل 
و مجلس شورای  وزارت کشور  نهادهایی چون 
تجمعات  برخالف  مشکلی  هیچ  بدون  اسالمی 
برگزار شده از سوی کارگران و معلمان دست به 
تجمع اعتراضی زدند. برخی نمایندگان مجلس 
هم در این میان به حمایت از آنان پرداختند. 
اقدامی که سبب شد روز گذشته رئیس دولت 
سیزدهم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در 
اظهاراتی قابل تامل از لزوم اقناع افکار عمومی 
در زمینه کرونا سخن به میان آورد. رئیسی با 
اطالع  و  عمومی  افکار  اقناع  اهمیت  بر  تاکید 
رسانی به موقع و دقیق در زمینه بیماری کرونا، 
اقناعی است  این مورد  گفت: »سیاست ما در 
نه اجباری و بر این باور هستیم که با تبیین و 

روشنگری می توان اعتماد مردم را جلب و آنان 
را همراه کرد.« این اظهارات از سوی رئیسی در 
شبکه های اجتماعی به منزله توجه ویژه او به 

مخالفان واکسن عنوان شد.
شبهات  به  پاسخگویی  همچنین  رئیسی 
درمان کرونا  درباره  مجازی  فضای  در  مطرح 
»دانشگاه های  گفت:  و  دانست  ضروری  را 
علوم پزشکی باید بخشی را برای پاسخ علمی 
می شود،  مطرح  که  شبهاتی  به  منطقی  و 
تاکید  با  جمهوری  رئیس  دهند.«  اختصاص 
مجدد بر کنترل دقیق ورود و خروج در مرزها 
کرد:  اظهار  المللی کشور،  بین  فرودگاه های  و 
مسئوالن  و  مرزی  استان های  »استانداران 
به  را  کشور  از  خروج  و  ورود  باید  مربوطه 
با  حتمًا  کشور  به  ورود  و  کنند  کنترل  دقت 
اشاره  با  رئیسی  باشد.«  همراه  واکسیناسیون 
باید  محدودیت های کرونایی  اینکه کاهش  به 
نزولی  »سیر  گفت:  باشد،  همراه  ضوابط  با 
سلیمانی،  شهید  طرح  اجرای  با  بیماری 

شیوه نامه های  رعایت  و  عمومی  آموزش 
بهداشتی از شرایط کاهش محدودیت ها است 
شرایطی  در  او  شود.«  توجه  آنها  به  باید  که 
که  گفته  ایران  در  بیماری  نزولی  سیل  از 
به  مبتالیان  و  سو  یک  از  باختگان  جان  آمار 
به  اخیر  وقت  چند  در  دیگر  سوی  از  کرونا 
است.  یافته  افزایش  دوباره  معناداری  شکل 
صدای  عنوان  به  مساله  این  از  کارشناسان 
بیان  رئیسی  کرده اند.  یاد  ششم  پیک  پای 
تبعات خطرناکی  کرد: » عادی انگاری می تواند 
داشته باشد بنابراین از مردم تقاضا می کنم در 
بهداشتی  شیوه نامه های  واکسیناسیون،  کنار 
به  اشاره  با  او  رعایت کنند.«  دقت  با  هم  را 
روند  در  بهداشتی  اصول  کامل  رعایت  لزوم 
ورزشگاه ها  دانشگاه ها،  مدارس،  بازگشایی 
در  مربوطه  »مسئوالن  گفت:  جمعه،  نماز  و 
برنامه ریزی ها  باید  بازگشایی ها  این  روند 
سالمت  تا  دهند  انجام  را  الزم  نظارت های  و 

نیفتد.« خطر  به  مردم 

آب  شرکت  آب  منابع  پایه  مطالعات  مدیر 
 30 ثبت  از  خبر  همدان  استان  منطقه ای 
فروچاله جدید در دشت های این استان داد 
و اظهار کرد: »طی 30 سال گذشته حدود 30 
استان  این  مختلف  مناطق  در  فروچاله  مورد 
شناسایی و ثبت شده است.« محمد ضروری 
جمهوری  خبرگزاری  که  اظهاراتی  جریان  در 
همین  در  کرد  منتشر  را  آن  ایرنا  اسالمی، 
در  فروچاله ها  این  »تمامی  که  گفت  راستا 
شمال و شمال غرب استان همدان هستند به 
طوری که ۱۵ مورد آن در دشت کبودراهنگ و 
۱۵ مورد دیگر نیز در دشت رزن-قهاوند ایجاد 

و ثبت شده اند.«  این مقام مسئول در بخش 
»نخستین  شد:  متذکر  اظهاراتش  از  دیگری 
محدوده  در   ۱3۷۱ سال  در  استان  فروچاله 
و  بهار  شهرستان  »همه کسی«  روستای 
نزدیکی  در   ۱3۹۷ سال  نیز  آن  مورد  آخرین 
شده  ایجاد  کبودرآهنگ  »ِکردآباد«  روستای 
به  ویژه  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  او  است.« 
خاطرنشان  ایران  در  ها  فرونشست  مقوله 
به  مربوط  فروچاله ها  عمق  »بیشترین  کرد: 
است  متر    30 با  روستای کردآباد  فروچاله 
یک  عمق  به  فروچاله هایی  نیز  مواردی  در  و 
متر در سطح استان ثبت شده است.« مدیر 

مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای 
فروچاله  »ایجاد  تصریح کرد:  همدان  استان 
در  اگر  البته  که  دارد  هنگفتی  بسیار  هزینه 
چشمگیر  افزایش  شاهد  آینده  های  سال 
زیر  حفره های  این  باشیم،  جوی  نزوالت 
همچنین  او  نمی شود.«  تشکیل  دیگر  زمینی 
300 میلیون متر  تا   ۲۵0 بین  گفت: »ساالنه 
همدان  استان  در  آب  مازاد  برداشت  مکعب 
منفی  شیب  افزایش  موجب  این  که  داریم 
عنوان  به  آب  مصرف  هیدروگرافیک های 
فروچاله ها  ایجاد  دالیل  مهمترین  از  یکی 

می شود.«

رئیسی: سیاست دولت درباره کرونا اقناعی است نه اجباری

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان همدان خبرداد

ثبت 30 فروچاله در دشت های همدان

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2129   | یک شــنبه  25 مهــر 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

4ادامه در صفحۀ

آگهی مناقصه عمومی 
یك مرحله ای

صفحه 4

نوبت دوم

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان

آب را 
َهدر ندهیم



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2129   | یک شنبه  25 مهر 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2

همه چیز با مصوبه در کمیسیون حقوقی 
و قضایی یازدهمین دوره مجلس شورای 
شعار  با  که  مجلسی  شد.  آغاز  اسالمی 
نمایندگانش  و  آمد  کار  روی  شفافیت 
پیش از تکیه بر کرسی های سبز ساختمان 
هرمی شکل میدان بهارستان بارها با تاکید 
بر اهمیت شفافیت تاکید کرده بودند، حاال 
در اقدامی قابل تامل تن به طرحی داده اند 
ایجاد  از  تنها خبری  نه  آن  نتیجه  در  که 
شفافیت بیشتر نیست بلکه مصوبه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و مهر محرمانه 
این نهاد بر اموال مسئوالن را مورد تایید 
مجلس  حقوقی  می دهد. کمیسیون  قرار 
چند روز پیش در جریان بررسی طرحی 
مقامات،  بر  »نظارت  عنوان  با  جدید 
بر  ماده ای  در  کارگزاران«،  و  مسئوالن 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبه 
تاکید کرد که  دیگر  بار  و  صحه گذاشت 
اموال مسئوالن محرمانه تلقی می شود و 
اعالم و افشای آن در هر حالت، با مجازات 
همراه خواهد بود. این در حالی  است که 
ایران از معدود کشورهای جهان است که 
مسئوالنش نه در آغاز پذیرش مسئولیت، 
پایان  از  پس  نه  و  مسئولیت  هنگام  نه 
دورانشان در یک سازمان و نهاد لیستی از 
اموال و دارایی های خود را اعالم نمی کنند.

موانع اجرای »از کجا آورده اید«
مسئوالن  اموال  درباره  قانون گذاری 
است.  سابقه  به  مسبوق  امری  ایران  در 
به  نیز  قوانین  این  قدیمی ترین  از  یکی 
اصل ۱4۲ قانون اساسی جمهوری اسالمی 
شده که  تاکید  اصل،  این  در  بر می گردد. 
معاونان  رئیس جمهور،  رهبر،  »دارایی 
رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان 

آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس 
قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخالف 
حق، افزایش نیافته باشد« ولی  تعیین 
نشدن سازوکارهای الزم برای تحقق این 
مساله و سرنوشت مسئوالن یاد شده در 
این اصل در صورت اثبات افزایش ناحق 
کنار  در  مسئولیت  دوران  در  اموالشان 
تعارض منافع موجود در آن، سبب شده تا 
مجلس ایران در ادوار مختلف در این باره 
موادی را تصویب کند. سال ۸4 در قانون 
برنامه ششم توسعه، مجلس طرحی برای 
رسیدگی به اموال مسئوالن را تصویب کرد. 
»از  به  عمومی  افکار  میان  در  طرحی که 
کجا آورده اید« معروف شد. بر اساس این 
طرح، مسئوالن عالی رتبه موظف به اعالم 
اموالشان بودند ولی شورای نگهبان آن را 
اصرار  با  و  دانست  اساسی  قانون  مغایر 

مجلس طرح به مجمع رفت.
شرایطی  در  را  طرح  این  سال   ۱0 مجمع 
مجمع  آیین نامه  براساس  معطل کرد که 
اختالفی  طرح های  و  لوایح  تشخیص، 
میان مجلس و شورای نگهبان در صورتی 
که ظرف یکسال در مجمع بررسی نشوند، 
به منزله تایید نظر شورای نگهبان و رد نظر 
مجلس است. مجمع اما بی توجه به ماده 
۲۵ مکرر آیین نامه خود، سال ۹4 این طرح 
را به تصویب رساند و به نوعی نظر مجلس 
را تایید کرد اما تمامی بندهای مربوط به 
ضمانت اجرای این طرح حذف شده بود 
مجلس  شود.  بی خاصیت  عمال  طرح  تا 
دوباره بندی را تصویب کرد تا این طرح از 
بی خاصیتی خارج شود ولی باز هم شورای 
نگهبان آن را رد کرد تا موضوع مجددا به 
مجمع ارجاع شود. مجمع در حالی اعالم 

اموال مسئوالن را محرمانه اعالم کرد که به 
زعم بسیاری از حقوق دانان تغییر مصوبات 
مجلس از سوی مجمع تشخیص در حکم 
قانون گذاری است و این بدعتی در قانون 
در هیچ یک  است چرا که  ایران  اساسی 
برای  اختیاری  قانون چنین  این  از اصول 

مجمع پیش بینی نشده است.
اصرارها درباره این قانون اما گاه و بی گاه در 
مجلس شدت می گرفت. قوه قضائیه هم 
که موظف به تهیه آیین نامه اجرایی برای 
مصوبه مجلس در جریان تصویب برنامه 
ششم توسعه شده بود، در دوران ریاست 
صادق آملی الریجانی زیر بار نرفت و عمال 
مورد  ولی  داد  تن  قانون  از  استنکاف  به 
مواخذه هیچ فرد و نهادی قرار نگرفت. در 
دوران رئیسی این طلسم باالخره شکست 
شد و سال ۹۸ آیین نامه اجرایی این قانون 
با ذکر محرمانه بودن اموال مسئوالن برای 
اجرا ابالغ شد. این آیین نامه ۲۵0 هزار نفر 
براساس  اسالمی،  جمهوری  مسئوالن  از 
را  قضائیه،  قوه  وقت  سخنگوی  اظهارات 
در برمی گرفت ولی هرگز اعالم نشد که از 
این تعداد اموال چه تعدادی از مسئوالن 
ثبت و ضبط شده و به چه تعداد از آن ها 
رسیدگی شده است فقط در مجلس دهم 
رئیس مجلس،  قامت  در  الریجانی  علی 
برای  نمایندگان  خواسته  بر  مرتبه  یک 
کدگذاری سایت اعالمی برای ثبت اموال 
افشای اطالعات  از  مسئوالن و جلوگیری 

آن تاکید کرد.
 تاریخچه مفصل قانون »از کجا آورده اید« 
در  پارلمان  نهاد  که  است  آن  از  حاکی 
چندان  خاص  مورد  این  در  حداقل  ایران 
مجمع  از  هرچه هست،  و  نبوده  خطا کار 

نشات گرفته  نگهبان  شورای  و  تشخیص 
در  یازدهم  مجلس  جدید  مصوبه  ولی 
اظهارات  به  بنا  که  حقوقی  کمیسیون 
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس هنوز 
به  انتقادها  تا  شد  سبب  نشده  قطعی 
پارلمان دوچندان شود.  براساس تفسیر 
شورای نگهبان، مجلس برای مدت زمانی 
طوالنی حق هیچ گونه قانون گذاری برخالف 
مصوبه مجمع را ندارد. موضوعی که پس 
علیه مجلس،  ایجاد شده  از جنجال های 
روز گذشته هم احمد امیرآبادی فراهانی و 
هم علی خضریان بر آن تاکید کردند و در 
اظهاراتی یکسان تاکید کردند که مجلس در 
این موضوع خاص چاره ای ندارد جز اجرای 
مصوبه مجمع درباره محرمانه بودن اموال 
هم  نگهبان  شورای  سخنگوی  مسئوالن. 
اجرای مصوبه  لزوم  بر  دیروز در شرایطی 
مجمع تاکید کرد. هادی طحان نظیف گفت 
که اعضای شورای نگهبان پیش قدم اعالم 
اموال خود بوده اند. نمایندگان مجلس هم 
دقیقا ادعایی مشابه دارند ولی همه این ها 
در شرایطی است که قوه قضائیه جزئیاتی 
سامانه  در  را  خود  اموال  مسئوالنی که  از 
یاد شده ثبت کرده اند، اعالم نکرده است. 
پارلمان حاال در شرایطی نقش اول مخالفت 
با شفافیت در افکار عمومی شده که حداقل 
در این مورد خاص، نه راه پس داشته و 
نه راه پیش. نه ساختار سیاسی و حقوقی 
اجازه نقض مصوبه مجمع توسط مجلس 
را می دهد و نه ارده ای برای اجرای شفاف 

اصل ۱4۲ قانون اساسی وجود دارد.

آزمون بهارستان
و  مقامات  و  مسئوالن  بر  نظارت  طرح 
در  هنوز  اسالمی  جمهوری  کارگزاران 
نمی توان  اما  است  حقوقی  کمیسیون 
را  مسئوالن  اسامی  اعالم  انتظار  آن  از 
داشت ولی حداقل می توان امیدوار بود که 
خود اظهاری، تنها راه در نظر گرفته شده 
و  نباشد  نظام  اموال مسئوالن  ثبت  برای 
نمایندگان در بندهایی آنان را ملزم به اعالم 
اموال خود به قوه قضائیه و ثبت در سامانه 
یاد شده کرده و تخطی از آن را مستوجب 
روند   این  بعدا  شاید  تا  بدانند  مجازات 
منجر به شفافیت بیشتر شود. هرچند که 
در این مسیر دیدگاه شورای نگهبان تعیین 
بهارستان  اما تنها آزمون  کنند است. این 
نمایندگان هنوز اصلی ترین وعده  نیست. 
عملی  را  آرا  سازی  شفاف  یعنی  خود 
نکرده اند و در هفته جاری این طرح دوباره 
است.  گرفته  قرار  مجلس  کار  دستور  در 
این طور هم نیست که اکثریت مجلس با 
آن موافق باشند و بلکه تعداد مخالفان هم 
کم نیست. آن هم برای طرحی که تقریبا 
گرفته  نظر  در  فراری  راه  بندش  هر  در 
درباره  یا کمیسیون  مجلس  اگر  تا  شده 
موضوعی تصمیم به غیرعلنی بودن گرفت، 
به سادگی امکان این مهم برایش فراهم 
پارلمان  آسیب های  از  دیگر  یکی  شود. 
یازدهم، عالقه بیش از حد هیات رئیسه 
به جلسات غیرعلنی است. تقریبا در هر 
درهای  پشت  اول  نمایندگان  موضوعی، 
جلسه  در  بعد  و  می کنند  رایزنی  بسته 
در مجلس دهم هم  علنی. موضوعی که 
فالحت پیشه،  حشمت هللا  و  شد  تکرار 
رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی از آن 
به عنوان یکی از »دردهای مجلس ایران« 
یاد کرده بود. مجلس یازدهم حاال بدون 
به سرنوشت مجلس دهم، جلسه  توجه 
خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 

است.  غیرعلنی کرده  را هم  خارجه 

مجلس عامل محرمانه شدن اموال مسئوالن را متوجه مجمع تشخیص می داند

شفافیت در تنگنا

سیف، عراقچی و آقاخانی 
به 10، ۸ و 13 سال حبس 

محکوم شدند
بانک  وقت  رئیس  سیف  پرونده  رای 
آقاخانی  ساالر  و  عراقچی  احمد  مرکزی، 
بازار  آرامش  و  نظم  زدن  برهم  با  رابطه  در 
همچنین  و  کشور  اقتصادی  فضای  و  ارز 
ذبیح  شد.  صادر  سوء مدیریت ها  برخی 
درباره  قضائیه  قوه  هللا خداییان، سخنگوی 
 « هم گفت:  افراد  این  برای  صادره  احکام 
متهم ردیف اول، ولی هللا سیف، رئیس وقت 
و  نظم  زدن  برهم  به  متهم  مرکزی  بانک 
آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای 
خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ 
میلیون و ۸00 هزار دالر و ۲0 میلیون و ۵00 
هزار یورو و همچنین اهمال و سو مدیریت 
در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱0 سال 
متهم  است.  شده  محکوم  تعزیری  حبس 
ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت 
ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به  
تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم 
افزود:  شده است.« سخنگوی قوه قضائیه 
»متهم ردیف سوم، ساالر آقاخانی متهم به 
همچنین  و  ارز  غیر قانونی  فروش  و  خرید 
پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد 
ریاست جمهوری وقت و  سید رسول سجاد 
بانک  ارزی  معاونت  بین الملل  وقت  مدیر 
محکوم  حبس  سال   ۱3 به تحمل  مرکزی، 
این  متهمان  دیگر  از  خدایی  میثم  شده. 
پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت 
در خرید و فروش غیر قانونی ارز به تحمل 
پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای 
نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال 
او  شد.«  محکوم  دولتی  خدمات  از  دائم 
سجاد،  رسول  »سید  کرد:  بیان  همچنین 
بانک  ارزی  معاونت  بین الملل  وقت  مدیر 
مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر  این پرونده 
است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش 
غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحمِل هفت 
سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت 
دریافتی  اقالم  قیمت  معادل  نقدی  جزای 
محکوم  دولتی  خدمات  از  دائم  انفصال  و 
شده است.« به گفته سخنگوی قوه قضائیه 
داشته که  متهم   ۱0 در مجموع  پرونده  این 
بانک  از مدیران  در میان آن ها برخی دیگر 
مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم 
شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمان، 
حال  در  دارند که  هم  دیگری  پرونده های 

است. قضایی  مراجع  در  رسیدگی 

 سخنگوی شورای نگهبان اقدامات 
 هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 

را کامال قانونی خواند

دفاع از مجمع
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  نظارت  عالی  هیات 
حاال چندسالی است که عمال یکی از رکن های قانون 
هیات  این  نام  می رود.  شمار  به  کشور  در  گذاری 
ششم  برنامه  قانون  بررسی  زمان  در  بار  نخستین 
توسعه و سپس برنامه بودجه برسر زبان ها افتاد ولی 
با  ارتباط  لوایح در  با  به مخالفت اعضایش  شهرتش 
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بر می گردد. 
لوایح الحاق دولت جمهوری اسالمی به کنوانسیون های 
و   CFT تروریسم،  مالی  تامین  با  مقابله  بین المللی 
مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی، پالرمو در دولت 
و مجلس تصویب شده بودند و مانده بود نظر شورای 
طرف  از  پالرمو  مواد  به  نگهبان  شورای  ایراد  نگهبان. 
مجلس برطرف شده بود که هیات عالی نظارت مجمع 
مطهری،  علی  زعم  به  دوم،  نگهبان  نقش شورای  در 
نایب رئیس وقت مجلس ظاهر شد و نه به مصوبه 
گرفت.  ایراد  کنوانسیون  این  مفاد  به  بلکه  مجلس 
این ایراد در نهایت سبب شد لوایح FATF در ایران 
تصویب نشوند اما اقدامات این هیات پایان نیافت. 
حقوق دانان این هیات را بدعتی در تاریخ ایران خواندند 
ولی اعضای این هیات تفویض اختیار رهبری را ضامن 
قانونی بودن اقداماتشان معرفی کردند. اظهارنظری که 
ولی  بود  اختالف  عامل  پیش خود  دو سال  یکی  تا 
حاال و از قرار معلوم شورای نگهبان و مجلس یازدهم 
پذیرفته اند  بیرون  واقعیتی  عنوان  به  را  هیات  این 
چنانکه هادی طحان نظیف دیروز اقدامات این هیات 
و وجودش را »کامال قانونی« خواند و بیان کرد: »این 
مصلحت  تشخیص  مجمع  نیست.  غیرقانونی  ورود 
نظام وظایف گوناگونی دارد. هیات عالی نظارت مجمع 
حسن  بر  نظارت  وظیفه  نظام  مصلحت  تشخیص 
اجرای سیاست های کلی نظام را دارد و کار این هیئت 
قانونی است« که هنوز هم نمایندگان مجلس دهم و 
برخی نمایندگان مجلس یازدهم اقدامات این هیات را 

بدعتی در قانون اساسی معرفی می کنند.

دنبال توسعه وظایف نیستیم
طحان نظیف در بخش دیگری از اظهاراتش به برخی 
توسعه  برای  نگهبان  شورای  تالش  بر  مبنی  گفته ها 
به  ناظر  اظهارات  این  داد.  نشان  واکنش  وظایفش 
اتکا  با  نمایندگان  برای کنترل  نگهبان  شورای  تالش 
سخنگوی  است.  استصوابی  نظارت  کلیدواژه  به 
گفته  اظهارات  این  به  واکنش  در  نگهبان  شورای 
اساسی  قانون  در  نگهبان  شورای  »صالحیت  است: 
کاماًل روشن است و شورای نگهبان به دنبال توسعه 
وظایفش نیست و از سوی دیگر درست هم نیست که 
وظایفش را واگذار کند. ما در حد قانون اساسی انجام 
وظیفه می کنیم اما اگر چیزی بیش از وظایف فعلی بر 
عهده شورای نگهبان گذاشته شود، طبیعتًا خالف شرع 

است اساسی  قانون  و 

محرمانه های شورا
پرسشی درباره دالیل عدم احراز صالحیت صالحیت 
انتخابات  در  مجلس  سابق  رئیس  الریجانی،  علی 
ریاست جمهوری ۱400 از دیگر سواالت نشست خبری 
طحان نظیف بود. او در همین راستا بیان کرد: »برای 
همه کسانی که وارد انتخابات می شوند احترام قائل 
اعالم می کنیم در  برای خودشان  را  هستیم و موارد 
ضمن ما استعالمات را از دستگاه ها می گیریم که در 
آن دستگاه ها هم محرمانه است.« این درحالی ست 
بود که  اعالم کرده  که پیشتر علی الریجانی صراحتا 
شورای نگهبان مهر محرمانه بر روی نامه عدم احراز 
هرچه  را  اقدام  این  دالیل  و  بردارد  را  صالحیتش 
شورای  که  درخواستی  کند.  اعالم  مردم  به  هست، 
نگهبان آن را نپذیرفت و در نهایت با استعفای صادق 

همراه شد. نگهبان  از شورای  آملی الریجانی 

توافق سئول و واشنگتن 
برای همکاری در مورد 

پول های بلوکه شده ایران
خزانه داری  وزیر  و  کره جنوبی  دارایی  وزیر 
خصوص  در  که  کردند  توافق  آمریکا 
با  کره  در  ایران  شده  بلوکه  دارایی های 
به  ایسنا  به گزارش  یکدیگر همکاری کنند. 
نام کی  هونگ  یونهاپ،  خبرگزاری  از  نقل 
وزیر  یلن  و جانت  دارایی کره جنوبی  وزیر 
یکدیگر  با  واشنگتن  در  آمریکا  خزانه داری 
اقتصادی دوجانبه و  دیدار و درباره مسائل 
بنابر  کردند.  نظر  تبادل  و  بحث  بین المللی 
اعالم وزارت دارایی کره جنوبی، دو طرف در 
با  همکاری   به  توافق کردند که  دیدار  این 
ایران  شده  بلوکه  پول  در خصوص  یکدیگر 
در بانک های کره ای ادامه دهند. به گزارش 
یونهاپ، سئول به دنبال آن است که از یک 
کانال سوئیسی مورد حمایت واشنگتن در 
برای  پول  این  از  بخشی  از  استفاده  جهت 
شرکت های  بشردوستانه  اقالم  فروش 
سوئیسی به ایران استفاده کند. موضوع پول 
بلوکه شده ایران در حساب های بانکی کره ای 
نفتی  بدهی  دلیل  به  آن  عمده  بخش  که 
سئول به تهران است، مدتی است که به یک 
تبدیل  مسئله مورد مناقشه میان دو کشور 

است. شده 

انتصاب مدیرکل جدید دفتر 
امور سیاسی وزارت کشور

اسالمی  محسن  حکمی  در  کشور  وزیر 
سیاسی  امور  دفتر  مدیرکل  سمت  به  را 
در  کشور  وزیر  منصوب کرد.  وزارت کشور 
و  مسائل  تحلیل  و  بررسی  حکم؛  این 
آوردن  فراهم  کشور،  سیاسی  رویدادهای 
قانون  کارآمد  و  مطلوب  اجرای  زمینه 
مربوط  امور  پیگیری  تشکل ها،  و  احزاب 
و  فرق  مذهبی،  دینی،  های  اقلیت  به 
جلسات  منظم  برگزاری  ایرانی،  اقوام 
دانشجویی  و  کارگری  کمیسیون های 
و  امور  پیگیری  و  کشور  امنیت  شورای 
برشمرده  مواردی  جمله  از  را  آن  مصوبات 
دارد، مدیرکل جدید دفتر  انتظار  است که 
دقیق،  برنامه ریزی  با  سیاسی   امور 
هدفمند و مبتنی بر اصول نسبت به تحقق 

کند. تالش  و  اهتمام  آن 

طرح نظارت بر مسئوالن و 
کارگزاران و مقامات جمهوری 
اسالمی در کمیسیون قضایی 
مجلس بررسی می شود و در آن 
مصوبه مجمع تشخیص درباره 
محرمانه بودن اموال مسئوالن 
بار دیگر تکرار شده است. 
اقدامی که مجلس را به چالش 
کشانده ولی از قرار معلوم با 
حمایت شورای نگهبان همراه 
است چنانکه سخنگوی این نهاد 
دیروز بر لزوم احترام به قانون 
تاکید کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی 
جمهوری اسالمی اظهارات 
رئیس جمهوری آذربایجان 
در زمینه قاچاق سازمان 
یافته هروئین توسط ایران 
و ارمنستان به اروپا را نتیجه 
همراهی این کشور با اسرائیل 
دانست و با لحنی هشدار آمیز، 
از هزینه های جبران ناپذیر باکو 
در صورت حرکت در مسیر 
موردپسند تالویو نوشت.

مساله شفافیت اموال کشور دوباره به یکی از چالش های نظام تقنینی ایران تبدیل شده است. اصولگرایان مجلس در 
شرایطی حاال با این چالش مواجه شده اند که تا پیش از حضور در پارلمان از مدعیان شفافیت بودند ولی حاال خود را 
نظام و  از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت  نداشتند و همه چیز  یافته اند که نقشی در آن  انجام شده  در مقابل عملی 

ندارد. قانون گذاری  اساسی شان  قانون  اساس  بر  نهادی که  نهاد نشات می گیرد.  این  قانون گذاری 

دیپلماسی
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علی شمخانی به اتهامات رئیس جمهوری آذربایجان علیه ایران پاسخ داد

هشدار تهران به باکو
در  آذربایجان  رئیس جمهوری  که  روزی  از 
اظهاراتی تند و تیز مقامات ایران را مخاطب قرار 
داد و مدعی شد کامیون های ایرانی حاکمیت 
ملی این کشور را نقض کرده اند؛ زمان زیادی 
شبکه های  در  که  اظهاراتی  است.  نگذشته 
تیز  و  تند  واکنش های  با  دیگر  بار  اجتماعی 
همراه شد و موجب برپایی رزمایشی سریع 
در مرزهای شمال غربی ایران را فراهم آورد. 
آذربایجانی  طرف  تعجب  ابراز  با  اقدامی که 
را  آن  هدف  ایرانی  نظامیان  ولی  شد  همراه 
کردند.  معرفی  افروزان«  »توطئه  مقامات 
میان  تنش ها  بود که  رزمایش  این  از  پس 
ولی  فروکش کرد  مدتی  برای  باکو  و  تهران 
بار دیگر رئیس جمهوری آذربایجان شمشیر از 
رو کشید و این بار با اتهامی جدی تر، ایران و 
قاچاق  داد. مساله  قرار  را مخاطب  ارمنستان 
سازمان یافته هروئین و مواد مخدر به اروپا 
معلوم  قرار  از  »ترند« که  خبری  پایگاه  بود. 
دفتر آن در باکو قرار دارد، در گزارشی نوشت 
اتحادیه  سران  اجالس  در  علی اف  الهام  که 
کشورهای مستقل همسود )CIS( گفته است 
میزان هروئینی که در مرز ایران و آذربایجان 
دو  سال گذشته  با  مقایسه  در  شده،  کشف 
برابر شده است. او همچنین در ادامه اظهارات 
خود نتیجه گیری کرد که این مساله به معنای 
»توطئه بین المللی« از سوی ایران و ارمنستان 

برای »صادرات هروئین و مواد مخدر به اروپا« 
است. اظهاراتی که به سرعت با واکنش تهران و 

شد. مواجه  ایروان 

تکذیب ایروان
در  ارمنستان  نخست وزیر  پاشینیان،  نیکول 
آذربایجان،  رئیس جمهور  اظهارات  به  واکنش 
تاکید کرد  علی اف،  تکذیب گفته های  ضمن 
با  تناتنگ  همکاری  در  همواره  »ایروان  که 
نیروهای انتظامی ایران با قاچاق مواد مخدر 
خبرگزاری  گزارش  به  است.«  کرده  مبارزه 
که  دورانی  در  گفت  پاشینیاین  اسپوتنیک، 
ارمنستان این مرزها را کنترل می کرد، ساالنه 
مقدار قابل توجهی مواد مخدر کشف می شد 
مرزهای  در  نیز  هم اکنون  همکاری  این  و 
کشورهای ارمنستان و ایران ادامه دارد. به گفته 
در  مخدر  مواد  ارمنستان، کشف  نخست وزیر 
مرزهای دو کشور، همین حاال نیز »سه تا چهار 
برابر« بیشتر شده است. این آخرین واکنش 
رئیس جمهوری  اظهارات  به  ارمنستان  جدی 
متفاوت  تهران  در  اوضاع  ولی  بود  آذربایجان 
بود. مقامات مختلف ایرانی نه تنها گفته های 
علی اف را تکذیب کردند بلکه از همسویی باکو 

انتقاد کردند. و تالویو به تندی 

خط و نشان تهران
باکو  ادعاهای  به  پاسخ  در  ایران  مقام های 

چنین  »طرح  نشدند:  غافل  تالویو  نقش  از 
اتهامات رسانه ای صرفا در راستای منافع  رژیم 
صهیونیستی مبنی بر تحت تاثیر قرار دادن روابط 
برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان است«. این 
اظهارات از سوی سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران مطرح شده است. او 
در بخش دیگری از اظهاراتش، از تناقض میان 
اظهارات عمومی و خصوصی مقامات آذربایجان 
نظر  به  »متاسفانه  و گفت:  تعجب کرد  ابراز 
می رسد به رغم پیام های خصوصی و مثبتی که 
از باکو در تماس های مختلف دریافت می شود، 
تعمدی برای طرح اظهارات رسانه ای بی مبنا 
از سوی باکو وجود دارد که البته در جای خود 
پاسخ  اینکه  می شود.«  داده  مقتضی  پاسخ 
مقتضی ایران چه خواهد بود، چندان مشخص 
نیست ولی از مرزهای شمال غربی ایران خبر 
مشغول  همچنان  سپاه  و  ارتش  می رسد که 
رصد دقیق منطقه هستند.علی شمخانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی هم 
اجتماعی  شبکه  در  خود  صفحه شخصی  در 
توئیتر به اظهارات علی اف پاسخ داد و با لحنی 
هشدارآمیز خطاب به مسئوالن آذربایجان و با 
یادآوری اقدامات ایران در مسیر مبارزه با مواد 
مخدر نوشت: »بی توجهی به اصول و الزامات 
همسایگی و بیان اظهارات کذب و غیرسازنده، 
نشانه حسن نیت و تدبیر نیست.« او همچنین 

جامعه  به کشوری که  »اتهام زنی  تاکید کرد: 
با مواد  جهانی آن را به عنوان قهرمان مبارزه 
بی اعتبارسازی  جز  اثری  می شناسد،  مخدر 
پرهزینه  دام های  مراقب  ندارد.  کالم گوینده 
شیاطین باشید.« احتماال مقصود شمخانی از 
»دام های شیطان«، اسرائیل است. تالویو یکی 
از اصلی ترین و کلیدی ترین ارسال کنندگان 
همین  به  و  می رود  شمار  به  باکو  به  سالح 
واسطه رابطه ای نزدیک تر باهم پیدا کرده اند. 
اقدامی که با مخالفت ایران همراه شده است.

آخرین آمار
اشاره شمخانی به مساله مقابله ایران با مواد 
مخدر هم احتماال به هزینه های متحمل شده 
ایران اشاره دارد. براساس آمارهای استخراج 
شده توسط سازمان ملل، ۷۵ درصد کشفیات 
تریاک جهان، 6۱ درصد مورفین جهان و ۱۷ 

جمهوری  به  مربوط  جهان  هروئین  درصد 
اسالمی ایران است. سال ۹۸ هم ستاد مبارزه 
با مواد مخدر آمار تفکیکی از هزینه های جبران 
ناپذیر تحمیل شده بر ایران در مسیر مبارزه 
ایران  برمبنای آن،  ارائه کرد که  با مواد مخدر 
بین سال های ۵۷ تا ۹۷ سه هزار و ۸۱۵ نفر 
از نیروهای نظامی و امنیتی خود را در مسیر 
مقابله با مواد مخدر از دست داده که 4۹ درصد 
آنان متاهل بودند و ۵۱ درصدشان مجرد. سهم 
وزارت اطالعات در این مسیر ۵۷ نفر بوده و 
نیروی انتظامی ۲ هزار و ۵3۱ تن از نیروهای 
خود را از دست داده است. همه این ها در کنار 
هم می تواند سندی باشد از مقابله ایران با مواد 
مخدر و رد ادعای قاچاق سازمان یافته هروئین 
به اروپا حال آنکه آذربایجان هنوز هیچ سند و 

مدرکی دال بر ادعای خود ارائه نکرده است.
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سازمان حفاظت محیط زیست بار دیگر با استفاده از مازوت در نیروگاه ها مخالفت کرد

احتمال مازوت سوزی در زمستان
 رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم: دستگاه های اجرایی با وجود وظایف قانونی خود، تاکنون اقدام موثری در خصوص تولید 

سوخت استاندارد و سولفورزدایی از سوخت نفت کوره تولیدی در پاالیشگاه ها انجام نداده اند

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان غربی

با کاهش آب
جزایر دریاچه ارومیه

 یکی شده اند
زیست  محیط  حفاظت  مدیر کل 
چالش  مهمترین  غربی،  آذربایجان 
مسئله  را  استان  این  زیستی  محیط 
دریاچه  تراز  سطح  شدید  و کاهش  آب 
یک سال گذشته  در  به خصوص  ارومیه 
محیط  مشکل  این  گفت:  و  دانست 
را  نمکی  ریزگردهای  تولید  خطر  زیستی 

است. داده  افزایش  منطقه  در 
در  داد:  توضیح  ایسنا  به  نظری  مهران   
ارومیه نسبت  ارتفاع دریاچه  حال حاضر 
6۱ سانتی کاهش  به سال گذشته حدود 
پیدا کرده است و از نظر سطح نیز ۱4۲3 
دریاچه  آب  زیر  سطح  از  کیلومتر مربع 
نیز  بر این اساس  ارومیه کاسته شده و 
حجم  از  نیز  مترمکعب  میلیارد   ۲ حدود 

است. ارومیه کاسته شده  دریاچه  آب 
وضعیت  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  او 
برای  تدابیر  است  الزم  موجود  بحرانی 
انجام  ملی  سطح  در  دریاچه  این  حفظ 
موارد  اساس  بر  گفت:  شود،  اجرایی  و 
توفان های  احتمالی  بروز  شده  اشاره 
بر  اثرات سوئی  گردوغبار نمکی می تواند 
داشته  دریاچه  حاشیه  و  انسانی  جوامع 

باشد.
به دلیل کاهش  این مقام مسئول گفت: 
آب دریاچه ارومیه در حال حاضر جزایر 
به هم  چسبیده و موجب باتالقی شدن 
ملی  پارک  ماموران  و  شده  مسیرها 
عزیمت  و  تردد  برای  ارومیه  دریاچه 
با  موتوری  قایق  از  استفاده  با  جزایر  به 

شده اند. روبه رو  عدیده ای  مشکالت 
از  حراست  تواند  می  مسئله  این  که    
نادر  های  گونه  و  ارومیه  دریاچه  جزایر 

اندازد. خطر  به  را  وحش  حیات 
کانی  تونل  حفر  به  توجه  با  گفت:  او 
طریق  از  آب  انتقال  کانال  و  سیب 
شده  حفاظت  منطقه  و  گدار  رودخانه 
عالی  شورای  توسط  آن  شدن  اعالم  و 
است  نیاز  اوال  کشور  زیست  محیط 
پروژه  این  اتمام  برای  الزم  پیگیری های 
و  نیروها  ادامه  در  و  شود  انجام  بزرگ 
تونل،  حفظ  منظور  به  نیاز  مورد  امکانات 
کانال و آب منتقل شده به بستر دریاچه 
ارومیه فراهم ، تا هیچ گونه دست اندازی 
آب  انتقال  مسیر  از  غیرمجاز  برداشت  و 

نشود. انجام 
مشکالت  دیگر  از  کرد:  عنوان  نظری 
به  می توان  استان  زیستی  محیط 
ایران،  با  ترکیه  مرزی  دیوار  احداث 
اطراف  اقتصادی  و  تجاری  آزاد  مناطق 
زیست  مشکالت  شده،  حفاظت  منطقه 
شهرداری ها  توسط  شده  ایجاد  محیطی 
سازوکار  ایجاد  دولتی،  دستگاه های  و 
توان  از  استفاده  برای  مشخص 
محیط  از  حفاظت  در  صنعتی  واحدهای 
درآمدهای  نپرداختن  همچنین  و  زیست 
از  از اجرای قوانین محیط زیست  ناشی 
قانون مدیریت  پاک،  قانون هوای  جمله 
اشاره  از خاک  قانون حفاظت  و  پسماند 

کرد.

پارسال در پی تشدید آلودگی 
هوا، انتقادهایی از استفاده از 
سوخت مازوت در نیروگاه ها 

مطرح شد و به دنبال آن زنگنه، 
وزیر وقت نفت گفته مایل به 

استفاده از این سوخت نیست 
اما چاره دیگری نمانده است

|پیام ما| آلودگی هوا از هفته پیش در اراک و شازند شدت گرفته و بار دیگر پای مازوت به میان آمده است. هشدارها درباره مازوت سوزی 
صنایع نیز زودتر از سال پیش آغاز شده. این در حالی است که با انتشار خبر استفاده حداکثری از سوخت مایع و مازوت در فصل 
زمستان، سازمان حفاظت محیط زیست بار دیگر اعالم کرده کماکان با سوخت نفت کوره در نیروگاه های برق حرارتی کشور مخالف است. 
این مخالفت ها و هشدارها اما در شرایطی است که کمبود انرژی در سرمای امسال، همچون بحرانی که زمستان 99، نیروگاه ها را به 

مازوت سوزی واداشت، محتمل است.

هفته گذشته در سومین نشست 
هماهنگی و برنامه ریزی تامین 

سوخت زمستانی موضوع 
مصرف مازوت در نیروگاه ها 

مطرح شده اما سازمان محیط 
زیست اعالم کرده با چنین 
تصمیمی مخالفت می کند
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قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
بسمه تعالی

آگهی فقدان سند مالکیت 

محمود داودی ریئس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
شناسه آگهی 120۸165 میم الف 33۸

21049مورخ  شماره  وکالت  با  رمضانی  سعید  آقای  میدارد:  اشعار  بدینوسیله 
1400/0۷/0۸دفتر ۷16 تهران درخواست المثنی بنام ورثه حسن حسن لو محسنی نموده 
است. بشماره وارده 400۸560106001012۷ امورخ 1400/0۷/03 به انضمام دوبرگ استشهادیه 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی و گواهی شده تحت شماره 139902153۷900003۸6 
مورخ 1399/11/06 دفتر 3 پیشوا اعالم نموده مالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 

نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل آگهی میگردد .
1. نام و نام خانوادگی مالک: حسن حسنلو محسنی

٢. میزان مالکیت: مقدار )یک ونیم( 1.5دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
2۸0490مترمربع قطعه یک تفکیکی بشماره فرعی 52 از 45اصلی واقع در بهنام پازوکی 
ورامین که در دفتر 30صفحه 346 ذیل ثبت 4۸12 بنام مرحوم حسن حسنلو محسنی ثبت 
وسند بشماره چاپی 43635۷ /2صادر گردید. سپس بموجب سند انتقال 33604مورخ 
1335/06/10دفتر244تهران مقدار0/۷5 دانگ مشاع از 1/5 دانگ ششدانگ فوق الذکر از 
مالکیت مالک کسر ودر مالکیت آقایان محمد و امیر حسین شهرت هردو رضا قرار گرفت. 
بازداشت  وبموجب نامه 2252مورخ 13۷4/04/26 اجرای ثبت اسناد و امالک ملک در 
قرار گرفت. وبموجب سند اجاره 12955مورخ 1366/02/05 دفتر 2 ورامین به مدت 10سال 
در اجاره شرکت کپور نقره ای قرار گرفت.که بموجب نامه 1399۸5651252000566 مورخ 
1399/11/13 دفتر 2 ورامین فسخ گردید. سپس نامبرده فوت گردید و وراث وی برابر حصر 
وراثت 5۷1 مورخ 1361/0۸/13 ریس شعبه چهارم دادگاه عمومی ورامین عبارتند از : علی، 
معصومه ومنصوره همگی حسنلو محسنی فرزندان و هاجر حسن لو همسر و پدرومادر متوفی 

تقاضای سند المثنی را نسبت به سهم االرث خود نموده اند.
3.علت از بین رفتن جابجایی

4. بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله ای صورت 
نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست المثنی مراتب 
اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 10روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد 
ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با سند انتقال، تسلیم نماید 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون و مقررات 

صادر و تسلیم خواهد شد.

آگهی مفقودی 
پروانه بهره برداری

آگهی تاسیس 
انجمن صنفی

خاک  معدن  برداری  بهره  پروانه  باینکه  نظر 
مورخ  شماره 21306  به  آباد  عیسی  صنعتی 
پورمیرزایی  نرجس  خانم  بنام   95/05/23
باب تنگلی مفقود گردیده است، لذا بدینوسیله 
باطالع می رساند کلیه مفاد پروانه مزبور از درجه 
هیچگونه  مذکور  برداری  بهره  پروانه  و  ساقط 

ارزش و اعتبار قانونی ندارد. م الف 3539
امور  اسدی – سرپرست معاونت  سعید ذکا 

معادن و صنایع معدنی
تاریخ چاپ نوبت اول : 1400/0۷/25
تاریخ چاپ نوبت دوم : 1400/0۸/25

آموزشگاه های مراقبت زیبایی شهرستان های 
ورامین ،پیشوا، بدین وسیله به اطالع میرساند 
انتخابات هیات مدیره،بازرسین انجمن صنفی 
شهرستان  زیبایی  مراقبت  های  آموزشگاه 
های ورامین،قرچک،پیشوا در شرف تاسیس 
در روز شنبه 1400/۷/24 ساعت 12 ظهر واقع 
در خیابان سیلو کوچه صبا 1 پالک 50 برگزار 
میگردد از کسانی که تمایل و شرایط عضویت و 
کاندیداتوری را داشته باشند میتوانند در تاریخ 

مذکور در مجتمع شرکت نمایند.

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
رای شماره  برابر  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱400603060۱۲00۲۲3۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم سید حمید رضا نبوی 
ثالث فرزند سید احمد بشماره شناسنامه 6۸ صادره از کاشمر در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 46۱ مترمربع از پالک 30۲۷ اصلی واقع در 
بخش یک حومه کاشمر به آدرس بلوار جانبازان - شهرک صنعتی خریداری 
از مالک رسمی آقای/خانم حسن شامکوئیان احدی از ورثه اکبر شامکوئیان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی 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 . شناسه آگهی 3030
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۷/۱0

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/0۷/۲۵
احمد جهانگیر رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱3  و  قانون  ماده 3  اگهی موضوع 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱400603060۱۲00۲۲3۱
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک  ثبت 
ابراهیم عباسی داغی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 0۸۹0۱۲۵۸۵6 صادره 
از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۹/۷۵ مترمربع از 
پالک ۸4۲ فرعی از ۵۸ اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان 

قائم 30- نوغابی ۲0 پالک 4۲ خریداری از مالک رسمی آقای / 
خانم سیدعباس سجادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
باشند  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی  اشخاصی نسبت 
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 . شناسه آگهی 3۱۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۷/۱0

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/0۷/۲۵
احمد جهانگیر رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر از طرف محمود قاسمی

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱400603060۱۲00۲۲33 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم حسن 
پورعلی فرزند محمد بشماره شناسنامه 4۸ صادره از کاشمر در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۲/۷3 مترمربع از پالک ۱0۸0 اصلی واقع در 
بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان قائم بین قائم ۷ و ۹ خریداری از 
مالک رسمی آقای / خانم محمد پورعلی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاصی 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 . شناسه آگهی ۲۹۵۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۷/۱0

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/0۷/۲۵
احمد جهانگیر رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر از طرف محمود قاسمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان خراسان رضوی

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
قانون  موضوع  اول  هیات   ۱400603060۱۲00۲4۵۱
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ثبت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کاشمر 
محمدرضا  فرزند  محمدی  غالمعلی  خانم   / آقای 
در  آباد  خلیل  از  صادره   6۹ شناسنامه  بشماره 
به مساحت ۲۱0  اعیان یکباب ساختمان  ششدانگ 
مترمربع از پالک ۸۹۲۲ فرعی از 30۲۷ اصلی واقع 
شهید  بلوار  آدرس  به  حومه کاشمر  یک  بخش  در 
صادقی ۱۸ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم 
اداره اوقاف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
به صدور سند  شود در صورتی که اشخاصی نسبت 
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 . شناسه 

آگهی 3۱۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۷/۱0

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/0۷/۲۵
احمد جهانگیر رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر از 
طرف محمود قاسمی

ت اول
ت دومنوب

نوب
ت دوم

نوب
ت دوم

نوب

ت دوم
نوب

بر اساس اطالعات سامانه پایش کیفی هوای 
آلودگی  سنجش  ایستگاه های  دیروز  کشور، 
در  ساوه، کوه خواجه  سه کرج،  منطقه  در  هوا 
قرار  ناسالم  در شرایط  بلوچستان  و  سیستان 
با  فارس-المرد  ایستگاه  همچنین  داشتند. 
شاخص ۲۱۹ در شرایط بسیار ناسالم قرار داشت 
و ایستگاه های بسیاری در اصفهان، اراک، تهران، 
یزد،  غربی،  آذربایجان  مشهد  کرمان،  فارس، 
برای  ناسالم  وضعیت  در  و کرمانشاه  همدان 
زمستان  در  داشتند.  قرار  حساس  گروه های 
گذشته با بروز بحران در تولید و تامین برق در 
پی کاهش تولید گاز، موضوع سوخت نیروگاه ها 
حوزه  در  چالش های جدی  از  یکی  به  تبدیل 
مازوت سوزی  به سمت  نیروگاه ها  انرژی شد، 
رفتند و آلودگی هوا بیش از پیش شدت گرفت 
سومین  در  پیش  هفته  موضوعی که  حاال  و 
نشست هماهنگی و برنامه ریزی تامین سوخت 
زمستانی مطرح شده، همچنان با واکنش هایی 

رو به روست.
اگرچه بعد از انتشار این خبر مدیرعامل شرکت 
و گفت  تکذیب کرده  را  آن  و پخش  پاالیش 
سوخت  تامین  برای  نفت  وزارت  »برنامه  که 
سوخت  مصرف  کاهش  نیروگاه ها،  زمستانی 
مایع به خصوص مازوت است«، دیروز  حامد 
آجرلو، عضو شورای ششم شهر اراک در صحن 
پاالیشگاه  در  مازوت سوزی  به  نسبت  رسمی 

داد. هشدار  شازند 

مخالفیم اما می گویند چاره ای نیست
مهدی  محمد  دیروز  روند  این  دنبال  به 

میرزایی قمی،  رئیس مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا 
سولفور  میزان  دلیل  به  سازمان  »این  گفت: 
تولیدی  کوره  نفت  سوخت  در  موجود  باالی 
پاالیشگاه های کشور که منتج به تشدید آلودگی 
هوای کالن شهرها به ویژه در فصول سرد می شود، 
نفت کوره  با مصرف سوخت  را  مخالفت خود 
در نیروگاه های برق حرارتی کشور اعالم کرده و 

کماکان بر همین موضع استوار است.«
او به گزارش بعضی رسانه ها درباره اظهارات اخیر 
وزیر نفت اشاره کرد؛ اینکه سال گذشته در برخی 
روزهای زمستان حدود ۱60 میلیون مترمکعب 
پیش بینی  و  امسال  داشتیم  گاز  کسری 
می کنیم که با روند رشد مصرف در کشور که بین 
۸ تا ۱0 درصد است، در فصل سرد تا ۲00 میلیون 
باشیم.  داشته  کسری گاز  روز  در  مکعب  متر 
میرزایی قمی در واکنش به این گفته ها عنوان 
کرد: »این اظهارات در حالی بیان می شود که 
به گفته علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو ایران با 
۱4 هزار مگاوات تراز منفی در برق روبه رو است 
نیاز برق خودمان  از  و امکان تولید ۲۲ درصد 
را نداریم و دلیل آن کاهش سرمایه گذاری در 
بخش نیروگاهی در سال های گذشته است.«

به گفته او به همین دلیل در سومین نشست 
سوخت  تامین  برنامه ریزی  و  »هماهنگی 
حضور  با  که  مهرماه   ۱۷ روز  در  زمستانی« 
مسئوالن وزارت نفت و نیرو برگزار شد، ارسال 
اولویت  با  نیروگاه  به  مایع  حداکثری سوخت 
از  حداکثری  استفاده  شرق،  شمال  منظقه 

تامین گاز  نیروگاه ها و مدیریت  نفت کوره در 
از  در کشور،  برق  تولید  مراکز  مهم ترین  برای 

بود. بحث  مورد  موضوعات  اصلی ترین 
میرزایی قمی اشاره ای هم به آلودگی زمستان 
پیش کرد و گفت که سال گذشته نیز در پی 
استفاده  از  انتقادهایی  هوا،  آلودگی  تشدید 
نیروگاه ها  در  )مازوت(  نفت کوره  سوخت  از 
مطرح شد و به دنبال آن بیژن زنگنه - وزیر 
وقت نفت - گفته بود مایل به استفاده از این 
سوخت نیست اما چاره دیگری نمانده است. 
در حالی مطرح شد که سازمان  اظهارات  این 
حفاظت محیط زیست، به دلیل میزان سولفور 
تولیدی  کوره  نفت  سوخت  در  موجود  باالی 
پاالیشگاه های کشور که منتج به انتشار آالینده 
دی اکسید گوگرد و به عالوه آالینده ثانویه ذرات 
به  هوای کالن شهرها  آلودگی  تشدید  و  معلق 
خود  مخالفت  می شود،  سرد  فصول  در  ویژه 
را با مصرف سوخت نفت کوره در نیروگاه های 
برق حرارتی کشور اعالم کرده بود و طبق گفته  
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم کماکان بر 

است. استوار  موضع  همین 

مقابله محیط زیست با مازوت سوزی
برای  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
با  نیروگاه ها  در  مازوت  مصرف  از  جلوگیری 
و  دادستانی ها  جمله  از  نظارتی  دستگاه های 
سازمان بازرسی برای برخورد قانونی مکاتبه کرده 
و پایش سوخت تولیدی پاالیشگاه های کشور را 
به ویژه هنگام بروز پدیده آلودگی هوا، در دستور 
کار دارد و در صورت رعایت نکردن حدود مجاز 

این  نیروگاه ها،  و  صنایع  خروجی  آالینده های 
واحدها در فهرست صنایع آالینده قرار خواهند 
گرفت. همچنین این صنایع بر اساس ماده 3۸ 
قانون مالیات بر ارزش افزوده باید یک درصد از 
فروش خود را بابت عوارض آالیندگی پرداخت 

کنند.
این  اقلیم در   رئیس مرکز ملی هوا و تغییر 
ارتباط از دستگاه های دیگر ابراز گله مندی کرده 
است. او گفته دستگاه های اجرایی ذی ربط با 
قانون  مفاد  قانونی خود مطابق  وظایف  وجود 
تاکنون   -۱3۹6 سال  مصوب   - پاک  هوای 
سوخت  تولید  خصوص  در  موثری  اقدام 
استاندارد و سولفورزدایی از سوخت نفت کوره 
قانون  ماده ١٨  در  پاالیشگاه ها که  در  تولیدی 
هوای پاک به آن اشاره شده همچنین نصب 
تجهیزات کاهش دهنده آالینده هوا در خروجی 
نیروگاه های کشور که در ماده ٢٣ آیین نامه  فنی 
ماده ٢ قانون هوای پاک تعریف شده، انجام 
نداده و تکالیف قانونی خود را به یکدیگر محول 

کرده اند.

شواهدی از سوزاندن مازوت
آزمایشگاه های  امور  رئیس  هفته گذشته 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی 
درباره آغاز اورهال پاالیشگاه شازند که آلودگی 
شدیدی را به راه انداخته به ایسنا گفت که این 
موضوع ارتباطی با مصرف مازوت ندارد. دیروز 
اما آجرلو، عضو شورای ششم شهر اراک نسبت 
به این وضعیت هشدار داد و به ایسنا گفت که 
پتروشیمی  مازوت سوزی  بر  مبنی  شواهدی 

و پاالیشگاه وجود دارد. در هفته گذشته زهره 
عبادتی، معاون نظارت و پایش حفاظت محیط 
زیست استان تهران اما اعالم کرد که تصمیمی 
بر احتمال مصرف مازوت در نیروگاه های تهران 

طی زمستان گرفته نشده.
استان  نیروگاه های  از  یک  هیچ  او  به گفته   
مصرف  قابلیت  بعثت  نیروگاه  جز  به  تهران 
حاضر  حال  در  و  ندارند  را  مازوت  سوخت 
کل  اداره   توسط  نیروگاه  این  مازوت  مخازن 
تهران  پلمب است. روز  محیط زیست استان 
مهدوی،  بهروز  همچنین  گذشته  چهارشنبه 
در  تبریز  فرماندار  شرقی  آذربایجان  فرماندار 
جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا، تاکید کرد 
که مصرف سوخت مازوت در شهر تبریز باید 
کاهش یابد. او خواستار برخورد جدی محیط 
زیست با واحدهای آالینده شد و گفت: »بخش 
از  ناشی  تبریز  شهر  آلودگی  از  توجهی  قابل 
مصرف سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی است 
که باید تمام تالش جهت تامین سوخت پاک 

انجام گیرد.« نیروگاه  این 

اتحادیه اروپا و روند کاهشی 
مازوت سوزی

زمستان  در  مازوت  سوزاندن  درباره  نگرانی ها 
پیش رو و افزایش آلودگی در حالی است که به 
گزارش یورونیوز بنا به اعالم اداره آمار کمیسیون 
اروپا، تولید نفت کوره طی دهه گذشته به میزان 
قابل توجهی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

کاهش یافته است.
 یورواستات با انتشار گزارشی اعالم کرده که در 
سال گذشته میالدی 4۸ هزار و پانصد کیلو تن 
نفت کوره در اتحادیه اروپا تولید شده که این 
میزان در مقایسه با سال ۱۹۹0 حدود 6۲ درصد 
کاهش نشان می دهد. در این گزارش آمده: ۲۱ 
کشور عضو اتحادیه اروپا که همچنان در سال 
تولید می کردند طی ده سال  نفت کوره   ۲0۲0
به  را  نفتی  فرآورده  این  تولید  حجم  گذشته 

شکل قابل مالحظه ای کاهش داده اند.
تنی  کیلو  هزار   ۱۹ تقریبی  کاهش  با  ایتالیا 
بیشترین سهم را در این میان داشته و پس از 
این کشور نیز اسپانیا قرار دارد که از سال ۱۹۹0 تا 
سال ۲0۲0 حدود ۱۵ هزار کیلوتن از تولید نفت 

کوره خود کاسته است.

اصرار به مازوت سوزی با وجود 
هشدارهای جهانی

در آخرین دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت 
در سال ۲0۲۱، به هزینه اقتصادی آلودگی هوا 
هوا جزئی  آلودگی  از  جلوگیری  و  اشاره شده 
است.  بر شمرده  اساسی شهروندی  از حقوق 
در این گزارش با اشاره به تاثیر آلودگی هوا بر 
سالمت افراد و برشمردن خطرات و تهدید آن 
برای کودکان و سالمندان آمده که ساالنه تعداد 
افرادی که بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست 
می دهند از میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات 
رانندگی، استعمال دخانیات و ابتال به بیماری 
ایدز باالتر است و بر این اساس حدود مجاز 
آالینده های هوا برای شش آالینده شاخص از 
»دی اکسید نیتروژن«  معلق«،  »ذرات  جمله 
مالحظه ای  قابل  به طور  »دی اکسید گوگرد«  و 
آالینده ها کاهش  این  برای  و  سخت گیرانه تر 
حدود مجاز سالیانه تا ۵0 و ۷۵ درصد در نظر 
گرفته شده است.  رئیس مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
اینکه سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی 
در جهت صیانت از حقوق و سالمت شهروندان 
و کاهش حداکثری آلودگی هوا اقدام به اعمال 
کنترلی  شاخص های  در  سختگیرانه  حدود 
کرده اند، ابراز تاسف کرد که دستگاه های اجرایی 
و  مازوت  از  استفاده  به دنبال  هنوز  ذی ربط 

سوخت های آالینده در کشور هستند.



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2129   | یک شنبه  25 مهر 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 4
به زودی فروچاله ها 

 آرامگاه کوروش 
را می بلعند

دم دستی   اطالعات  وزیر  آقای  می رسد،  نظر  به 
هم از وضعیت خشکسالی منطقه پاسارگاد ندارد 
و بدون بررسی پژوهش هایی که تا امروز انجام 
سخن  مردم  با  پوپولیسی  زبان  با  تنها  شده، 
می گویند. آخرین گفت وگو با علیرضا امیری، فعال 
در  است،  آن  از  پاسارگاد حاکی  میراث فرهنگی 
حال حاضر کشاورزان چاه های غیرمجاز تا عمق 
۲۵0 متر می زنند. مردم در زمین های تشنه، کلم و 
ذرت و پیاز می کارند. از تنگه خشک تا تنگه بالغی 
همه زمین ها دچار فروچاله شده. فروچاله ها هر 
روز زیادتر می شوند. اگر برای مقبره کوروش که به 
زودی دچار فرونشست می شود دلتان نمی سوزد 
در  میراث فرهنگی  وزیر  عنوان  به  مسئولیتی  و 
قبال آن احساس نمی کنید، همه مردم قربانی 
این فرونشست می شوند. کمی جلوی دماغتان 
را ببینید بد نیست. مگر فاجعه بی آبی خوزستان 
آخرین  نمی دانید،  مگر  کردید؟  فراموش  را 
پژوهش هایی که درباره تنش های آبی ایران انجام 
شده، نشان می دهد: »استان فارس پنجمین شهر 
بی آب ایران است و از نظر دشت های ممنوعه و 
بحرانی استان اول کشور است. 6۸ درصد کاهش 
بارندگی را شش ماه نخست سال آبی ۱3۹۹- 
آب  اعالم شرکت  اساس  بر  تجربه کرده.   ۱400
منطقه ای، این استان ۱۸00 حلقه چاه غیرمجاز 
دارد. تا پایان تابستان، 33 شهر درگیر تنش های 
یک  فقط  سدها  ذخایر  میزان  می شوند.  آبی  
میلیارد و ۵00 میلیون متر معکب تا پایان تابستان 
بوده.«ستاره حجتی، یکی از فعاالن محیط زیست 
می گوید: »چرا وزارت نیرو اعتراض نمی کند؟ مگر 
در حال حاضر روی تغییر الگوی کشت فعالیت 
نمی کنند؟ در سند باالدستی »سازگاری با شرایط 
شده  روشن  ایران  چشم انداز  هم  خشکسالی« 
وزیر!  آقای  نیست!«  چاه  زدن  قطعا  است که 
بی خبرید  خود  باالدستی  اسناد  از  چطور  شما 
می دهید؟در  فقیر  مردم  به  سرخرمن  وعده  و 
پاسارگاد تابستان سال گذشته فقط سه ساعت 
در روز آب آشامیدنی وجود داشته. تمام خانه ها 
تانکر آب دارند. گاهی آب گل آلود ذخیره می کنند 
معیشت  مشکل  رفع  برای  پس  مصرف.  برای 
باز  انقباض حریم می دهید؟  به آن ها وعده  باز 
معیشت  مشکل  می  دهید؟  آب  برداشت  وعده 
مردم پارسه پاسارگاد تنها با رونق گردشگری حل 
خواهد شد. گنجینه مردم را در خطر نابودی قرار 
می دهید و آن ها را دنبال نخود سیاه می فرستید؟ 
افتاد که  پاسارگاد  در  اتفاقی  هفت سال پیش 
همه را میخکوب کرد؛ مرگ ۱۲6 رأس گوسفند 
در پاسارگاد. کسی نمی دانست ماجرا از چه قرار 
است، پس از بازدید از منطقه متوجه شدیم:»رد 
پای هیچ گرگی در میان نیست: مرگ ۱۲6 رأس 
گوسفند در پاسارگاد.« کود شیمیایی بالی جان 
آن ها شد. گوسفندان مردند چون چوپان خبر از 
کشاورز نداشت. کشاورز می خواست بذر هایی که 
کاشته بود جان بگیرند، برای همین آب کانال را 
با کود شیمیایی آغشته کرد. چوپان بی خبر هم 
آورد که سیراب  آب  پای جوی  را  گوسفندانش 
کند. تمامشان را کشت.« به نظر می رسد، شما 
آن چوپان بی خبرید که با دادن وعده کشاورزی 
مردم را به پای کانال آب شیمیایی می برید. مگر 
نمی دانید، پاسارگاد، نه روستایی بی نام ونشان که 
روستایی شهره در جهان است. ملل اروپایی و 
امریکایی خودشان را می کشتند، تنها یک سنگ 
از این بنا را داشته باشند و با آن موزه ای بزرگ 
برپا کنند و هویتی بسازند. حاال به جای راه اندازی 
بساط کارخانه رب  پاسارگاد و جمع کردن  موزه 
و شهرک صنعتی می خواهید حریم را منقبض 
پاسارگاد  حریم  اگر  نمی دانید،  بی شک  کنید؟ 
-که در سال ۹۲ و ۹3، با هزینه های سرسام آور 
از سوی کارشناسان تعیین شده- منقبض شود، 
پاسارگاد در فهرست آثار میراث  در خطر دنیا قرار 
می گیرد، همچون میراثی که داعش با حمله به 
آن ها در سوریه و عراق به خطر انداخت. چه زمانی 
وقت آن می رسد که به مسائل نگاهی روشنگرانه 
بیندازید؟اگر برداشت آب در زمین های کشاورزی 
پاسارگاد با مجوزی که شما دادید افزایش پیدا 
کند تا چندی دیگر فروچاله ها آرامگاه کوروش را 
خواهند بلعید! معیشت مردم با کشاورزی درست 
نمی شود. سوابق این ماجرا هنوز موجود است! در 
دوران احمدی نژاد مجوزهای بسیاری برای زدن 
چاه داده شد. امروز بهتر است شما بروید وضعیت 
و  نرفتید، در صدا  ببینید. حاال  را  زمین هایشان 
سیما بارها درباره اش فیلم نشان دادید. آن ها را 
ببینید. ایران دارد هر روز با خشکسالی دست و 
نرم می کند. چقدر فعاالن میراث فرهنگی  پنجه 
و محیط زیست فریاد زدند، سد سیوند را نزنید! 
اکنون بیش تر این خشکسالی ها حاصل همان 
خطای  می کنید؟  اشتباه  هم  باز  است.  اشتباه 
خود را کتمان کرده، مردم را به جان آثار تاریخی 
حمایت  اگر  پاسارگاد  مردان  و  می اندازید؟زنان 
در  صنایع دستی  کارگاه های  اکنون  می شدند، 
همه خانه ها رونق داشت، فرش پاسارگاد قدمتی 
دیرینه دارد. اگر گردشگری که شما آنقدر دم از 
آن می زنید، در پاسارگاد به صورت بنیادی برایش 
جای کشاورزی،  به  مردم  می شد،  برنامه ریزی 
دست به توسعه پایدار گردشگری می زدند. ای 
کاش به جای حرف های مردم فریبانه که قدرت 
عمل  خود  وظیفه  به  ندارید،  هم  را  آن  اجرایی 

می کردید!
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ضرغامی،  عزت هللا  گفته های  از  که  آنطور 
و  دستی  صنایع  میراث فرهنگی،  جدید  وزیر 
گردشگری برمی آید، نه توجه به اثر باستانی 
ثبت جهانی اهمیت دارد و نه مشکالت عمده 
محیط زیستی و تنش آبی منطقه. بسیاری با 
انتقاد از این رویکرد و صحبت ها بر این نظرند 
گردشگری  و  میراث فرهنگی  متولی  چرا  که 
کشور نسبت به بهبود وضع گردشگری، آن هم 
در یکی از مهمترین استان های کشور نظری 
نداشته و به مسئله کشاورزی پرداخته است؟
از سوی دیگر صحبت های ابراهیم رئیسی در 
سفر به استان فارس و بازدید از تخت جمشید 
بوده  همراه  فراوانی  واکنش های  با  نیز 
پارسایی،  بهرام  واکنش ها  آخرین  در  است. 
مجلس گفته  در  شیراز  مردم  سابق  نماینده 
اقتدار تمدن  تاریخی گواه  است: »مستندات 
به  احترام  با  همراه  باستان،  ایران  پرافتخار 
و  زن  و  ادیان  و  اقوام  برابری  و  بشر  حقوق 
درباره  سندی  رئیسی  آقای  اگر  است.  مرد 
ظلم این تمدن کشف کرده اند، معرفی کنند و 
در غیر اینصورت، از ایرانیانی که سخن اخیر 
می دانند،  ملی  هویت  به  توهین  را  ایشان 

از  نگرانی  اما  میان  این  کنند.«  عذرخواهی 
تاثیر فرونشست ها بر میراث جهانی پاسارگاد 
و تخت جمشید و خروجشان از فهرست آثار 
حالی  در  این  است.  باال گرفته  جهانی  ثبت 
مقبره  پاسارگاد که  حریم  و  عرصه  است که 
کوروش، پادشاه هخامنشی در آن قرار دارد، 
قرار  تعرض  مورد  بارها  سال های گذشته  در 
در  رب سازی  و  ترشی  زمانی کارخانه  گرفته؛ 
تیرهای  هم  زمانی  و  شد  ساخته  آن  حریم 
آن  در  دیگر  سازهای  و  و ساخت  برق  چراغ 
از  میراث خبر  دیده شد. حتی سال گذشته 
ساخت پاسگاه و مقبره سازی روی مزار شهدا 
اظهارات  با  حاال  و  داد  خبر  محدوده  این  در 
در  مهم  اثر  این  حریم  میراث فرهنگی،  وزیر 
خطر قرار گرفته و ممکن است بار دیگر مورد 
برای  بیشتری  مجوزهای  و  گیرد  قرار  هجوم 

شود. صادر  اطرافش  در  کشاورزی 

افراد متخصص برای اداره این حوزه 
انتخاب نشده اند

در  مرودشت  و  پاسارگاد  دشت  خشکی 
از  بوده که ترس  اخیر چنان عیان  سال های 

شکست زمین و فرونشست را بیش از پیش 
کرده.

 برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی 
پاسارگاد  دشت  در  جو  و  مزارع گندم  برای 
آنقدر زیاد بوده که اگر تا پنجاه سال قبل با 
کندن کمتر از ۱0 متر زمین به آب می رسیدیم، 
حاال باید در حدود ۲۷0 متر زمین کنده شود 
با این همه در چنین  تا آب رخ نشان دهد. 
وضعیتی صحبت از افزایش کشاورزی آن هم 
در حریم اثری جهانی در میان است. کوروش 
باستان شناسی  تیم  سرپرست  محمدخانی، 
شنیدن  از  که  پاسارگاد  در  فرانسه  و  ایران 
»پیام ما«  به  است  ناراحت  وزیر  اظهارات 
که  است  این  اساسی  »مشکل  می گوید: 
افراد متخصص برای اداره این حوزه انتخاب 
آثار  می تواند  بی تخصصی  همین  و  نشده اند 
مشکالت  با  را  جهانی  فهرست  در  ثبت شده 
می دهد:  ادامه  او  کند.«  روبه رو  اساسی 
»فرونشست زمین در این منطقه بسیار عیان 
و  جمشید  تخت  محدوده  در  البته  و  است 
پاسارگاد هم شاهد این فرونشست هستیم. 
همچنین  و  تخت جمشید  غربی  قسمت  در 

بین کعبه زرتشت و گوردخمه های هخامنشی 
شاهد  وضوح  به  ساسانی  برجسته  نقش  و 
که  او  گفته  به  هستیم.«  زمین  فرونشست 
سال ها عضو شورای فنی پایگاه میراث جهانی 
آب های  از  برداشت  بوده،  جمشید  تخت 
شده  ثبت  آثار  حریم  و  عرصه  در  زیرزمینی 
برای کشاورزی می تواند باعث شکست زمین 
همین  و  شود  آثار  این  تخریب  نهایت  در  و 
هم سبب شود که یونسکو ابتدا این اثر را در 
فهرست آثار در معرض خطر قرار دهد و اگر 
تغییری در روند نگهداری اش ایجاد نشود از 
فهرست آثار جهانی خارج کند. »قرار گرفتن در 
فهرست آثار در معرض خطر می تواند آسیب 
زیادی به کشور بزند. ممکن است برای ثبت 
آثار  این  اگر  و  آثار دیگر دچار مشکل شویم 
هم از فهرست خارج شوند، دیگر امکان ثبت 
آنها یا اثر جدید را فراهم نیاورند. این اتفاق 
برای دولت  و کشور صدمه ای بزرگ است.« او 
می  گوید رودخانه پلوار که از شمال پاسارگاد 
را  پاسارگاد  دشت  مسیرش  در  و  می گذرد 
آبیاری کرده و سپس در نزدیکی پل خان به 
رود کر می پیوندد، از سال ۸6-۸۷  و بعد از 
هشت هزار سال در جریان بودن خشک شده 
است و حاال دشت های تشنه ای باقی مانده اند 
آنها  عطش  رفع  برای  کمک  جای  به  که 
می خواهند باز هم بیشتر جانشان را بگیرند. 
آن  شاهد  منطقه  در  دیگری که  بد  »اتفاق 
هستیم این است که مثال در دشت پاسارگاد 
گندم می کارند، بعد از برداشت آتش می زنند 
و به سرعت ذرت می کارند و این روند دائم 
ادامه دارد و هیچ اجازه تنفسی به زمین داده 

نمی شود.«

کارخانه رب سازی در حریم پاسارگاد 
هنوز فعال است

کشت و کار در تمام دشت پاسارگاد رونق دارد 
و به جز شمال این منطقه که از دهه ۹0 و به 
دنبال خشکسالی گسترده امکان کشاورزی در 
آن وجود نداشته، سایر مناطق زیر کشت قرار 
دارد و بخش بزرگی از آب رودخانه های جاری 
و فصلی منطقه هم بعد از ساخته شدن سد 

سیوند از بین رفته است. 
محمدخانی می گوید: »برای حل این مشکل و 
حفظ آثاری که فقط متعلق به ما نیست و به کل 
جهان تعلق دارد، دولت باید زمین های اطراف را 
خریداری کند و اجازه ساخت و ساز و کشاورزی 
نشود.«  داده  باستانی  آثار  حریم  و  عرصه  در 
محمدخانی از سوی دیگر به بازنگری در عرصه 
و حریم پاسارگاد و تخت جمشید در سال ۹6 
و تصویب آن در شورای فنی اشاره می کند که 
»باید این بازنگری ابالغ می شد اما رانت های 
موجود اجازه خیلی از فعالیت ها را نداده است« 
او کارخانه رب سازی در حریم پاسارگاد را مثال 
می زند که »حتی حکم تخریب آن هم گرفته 
شد اما هنوز تخریب نشده و مشغول فعالیت 

است«.
درباره  نظری  وزیر هم چنین  اگر  او  به گفته 
کشاورزی در حریم اثری جهانی و در دشتی 
باید  او  مشاوران  و  کارشناسان  دارد،  تشنه 
نسبت به این تخریب ها و صحبت های انجام 
گرفته هشدار دهند و این نکته را گوشزد کنند 
مسئول  و  متولی  میراث فرهنگی،  وزارت  که 
نگهداری و حفاظت از آثار باستانی و تاریخی 
این  اثر  »در  که  چرا  دیگر.  چیز  نه  است 
بی توجهی ها ممکن است این اثر به فهرست 
و  شود  اضافه  یونسکو  خطر  معرض  در  آثار 
را  ایران  دیگر،  آثار  ثبت  برای  هم  نهایت  در 

ندانند«. الیق 

به جای کشاورزی
 گردشگری را رونق دهید

سال ۹۸ بود که حمیدرضا دهقانی، مدیر عامل 

اعالم  با  فارس  استان  منطقه ای  آب  شرکت 
آنکه چاه های غیرمجاز استان ساالنه در حال 
مکیدن 6 میلیارد و ۱6۷ میلیون مترمکعب از 
استان هستند گفت:  این  زیرزمینی  آب های 
»در استان فارس ۷۲ هزار و ۷۹3 حلقه چاه 
دارد که معادل مجموع چاه های  مجاز وجود 
موجود در ۱6 استان کشور است.« بیش از ۷۲ 
هزار حلقه چاه مجاز در حالی در این استان 
آمار  که  می خشکانند  را  زمین  شیره  کم آب 
چاه های غیرمجاز استان فارس هم باالست. 
حفاظت  معاون  کریمی،  کرامت هللا  پارسال، 
استان  منطقه ای  آب  شرکت  بهره برداری  و 
این  در  آب  غیرمجاز  چاه های  شمار  فارس، 
استان را بالغ بر ۱۸ هزار حلقه اعالم و آن را 
یک زنگ خطر جدی برای آینده آبادانی فارس 
»شهرستان های  بود:  گفته  و  کرده  ارزیابی 
تعداد  بیشترین  داراب  و  شیراز  مرودشت، 
چاه های غیرمجاز را دارند.« حاال در وضعیتی 
که شمار چاه های مجاز و غیرمجاز این استان 
از حد فراتر رفته، وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
میراث  حافظ  باید  که  گردشگری  و  دستی 
کشور و راه اندازی چرخ های گردشگری باشد، 
از تالش برای تنگ کردن حریم آثار باستانی 
که  صحبت هایی  می گوید.  کشاورزی  برای 
را  میراث فرهنگی  فعاالن  واکنش  تنها  نه 
محیط  حوزه  فعاالن  بلکه  داشته،  دنبال  به 
می دانند.  جدی  خطری  را  آن  هم  زیست 

رسول حاجی باقری، فعال محیط زیست و از 
»پیام ما«  به  بختگان  نجات  انجمن  اعضای 
تنها  نه  از این دست  می گوید: »برخوردهایی 
می شوند  میراث فرهنگی کشور  نابودی  باعث 
بلکه محیط زیست را هم از بین خواهند برد. 
دشت پاسارگاد از دشت های خشک و بی آب 
است و فشار بیشتر برای برداشت آب باعث 
می شود تا همین حقابه ناچیز تاالب بختگان 
او  به تاالب اختصاص پیدا نکند.«  هم دیگر 
اظهارات وزیر را »بسیار عجیب« می خواند و 
ادامه می دهد: »این حرف ها نشان از ناآگاهی 

از وضع موجود است.
 بهتر است به جای کشاورزی در منطقه ای که 
افزایش گردشگر  فکر  به  ندارد،  را  ظرفیتش 
و  میراث فرهنگی  نظر  از  منطقه  این  باشند. 
آنجا  مردم  که  است  غنی  آنچنان  باستانی 
ظرفیت،  همین  از  استفاده  با  می توانند 
همچنان  اما  باشند.  داشته  خوبی  معیشت 
هم   ۹۸ سال  از  است.  کشاورزی  بر  تاکید 
که با تصویب یک قانون اشتباه، به چاه های 
غیرمجاز بالتکلیف مجوز دادند، وضعیت بدتر 

شد.« گذشته  از 
او به فرونشست زمین در نقش رستم اشاره 
آثار  کنار  در  وضعیت  این  اینکه  و  می کند 
باستانی تا چه میزان شکننده است و تاکید 
می کند که اگر جلوی تصمیمات غیرکارشناسی 
و نادرست گرفته نمی شود، وضعیت در آینده 
دیگر  وقت  آن  و  می شود  حاال  از  اسف بارتر 

ندارد. وجود  برای جبران  زمانی هم 

گفته های عزت هللا ضرغامی درباره کاهش حریم پاسارگاد به قصد کشاورزی با انتقادهای گسترده کارشناسان روبه رو شد

خواب آشفته وزیر میر اث 
سرپرست تیم باستان شناسی ایران و فرانسه در پاسارگاد: فرونشست در بخش غربی تخت جمشید، بین کعبه زرتشت و 
 گوردخمه های هخامنشی و نقش برجسته ساسانی عیان است
حاجی باقری، فعال محیط زیست: فشار بیشتر برای برداشت آب از دشت پاسارگاد باعث می شود حقابه بختگان را نادیده بگیرند

کوروش محمدخانی: برداشت 
از آب های زیرزمینی در عرصه 
و حریم آثار ثبت شده برای 
کشاورزی می تواند باعث 
شکست زمین و در نهایت 
تخریب این آثار شود و همین 
هم دلیلی شود که یونسکو 
ابتدا این اثر را در لیست آثار 
در معرض خطر قرار دهد و اگر 
تغییری در روند نگهداری اش 
ایجاد نشود از لیست آثار جهانی 
خارج شود

این جمله رئیس جمهور که  نقل محافل است.  از گذشت چند روز هنوز  استان فارس، پس  به  اخیر دولتی ها  حاشیه های سفر 
می کنند، چیست«  ظلم  مردم  به  سرنوشت کسانی که  ببینند  است که  این  ستمگران  به  خطاب  تخت جمشید  بنای  پیام  »یک 
مردم  امروز  است،  مشکل  دچار  حریم ها  بخش  در  ساخت وساز  برای  استان  جای  »همه  میراث فرهنگی:  وزیر  صحبت  این  و 
حریم ها  قوانین  و  شود  برطرف  مشکالت  این  باید  بزنند،  چاه  کنند،  کشاورزی  نمی توانند  کوروش  مقبره  به دلیل  پاسارگاد 
بی توجهی  همچنین  و  میراثی  و  تاریخی  ارزش های  نادیده گرفتن  به  سخنان  این  به  واکنش ها  کند«.  پیدا  انقباض  مقداری 
تشنه  دشت  در  می گویند کشاورزی  یکصدا  زیست  محیط  و  فرهنگی  میراف  فعاالن  است.  بی آبی  و  زیست  محیط  مسئله  به 
مرودشت و پاسارگاد ناممکن است. سفره های آب زیرزمینی تمام شده و خطر فرونشست زمین از همیشه به منطقه نزدیک تر 
است؛ آن هم منطقه ای باستانی که سال ۸3 به دلیل دارا بودن شاخص های فراوان با صد در صد آرا در فهرست میراث جهانی 

است. رسیده  ثبت  به 

|  
رنا

 ای
 |

کشت و کار در تمام دشت 
پاسارگاد رونق دارد و به جز 

شمال این منطقه که از دهه ۹0 
و به دنبال خشکسالی گسترده 

امکان کشاورزی در آن وجود 
نداشته، سایر مناطق زیر کشت 
قرار دارد و بخش بزرگی از آب 

رودخانه های جاری و فصلی 
منطقه هم بعد از ساخته شدن 

سد سیوند از بین رفته است

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای 

* دارا بودن کد / شناسه ملی  برای شرکت در مناقصه الزامی است.
* تضمین شرکت در مناقصه صرفا ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به شرح جدول ذیل می باشد.

*مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.
*تحویل اصل ضمانت نامه بانکی مطابق زمان اعالم شده )حداکثر15 آبان ماه1400( و ثبت در دبیرخانه اداره کل الزامی 

است. 
*کلیه مدارک و مستندات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد.

*الزم به یادآوری است که پیشنهادات بایستی شفاف، واضح و عاری از هر گونه ابهام باشد. به پیشنهادت مخدوش، 
مشروط و یا فاقد اسناد کافی و فاقد سپرده قانونی و همچنین پیشنهادات خارج از سامانه تدارکات الکترونیک دولت و 

صرفًا حضوری، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جلسه بررسی و گشایش پیشنهادها  روزیکشنبه 1400/۸/16 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات اداره کل با حضور 
اعضاء کمیسیون مناقصات از طریق سامانه ستاد ، برگزار می گردد.

* ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی الزامیست و به قیمتهای فاقد آنالیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیمانکار الزم است فهرستی از سوابق کاری ،توان تجهیزاتی خود و فرم بازدید از محل اجرای پروژه را ارائه دهد )ارائه گواهی 

صالحیت ایمنی الزامیست(.
*صرفًا اسناد پاکت های پیشنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی و امضا و مهر گرم مورد پذیرش است. درجلسه 
بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی)کاغذی( و اسناد فاقد امضای الکترونیکی و امضا و مهر گرم به هیچ وجه 

مورد پذیرش نیست.
* حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان )با معرفی نامه رسمی( در جلسه بازگشایی پیشنهادات بالمانع می باشد.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان درنظردارد اجرای پروژه نهالکاری همراه با آبیاری و مراقبت  منطقه بهادرآباد  شهرستان کهنوج را  از محل اعتبارات ملی  سال 1400 و1401 )اسناد خزانه -  نقد( به شرح 
جدول ذیل طبق مفاد اسناد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران دارای رتبه معتبر )در رشته های آب یا منابع طبیعی یا کشاورزی( که تمایل به 
شرکت در مناقصه مذکور را دارند دعوت می گردد حداکثر  تا تاریخ 1400/۸/3 در سامانه ستاد تدارکات دولت  برای دریافت اسناد از طریق این سامانه به آدرس  www.setadiran.ir  و یا از طریق پایگاه اطالع رسانی 
مناقصات )سایت : http//iets.mporg.ir(  اقدام وپیشنهادات خود را بر اساس آیین نامه مناقصات دولتی به به همراه ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت، به ترتیب )الف-تضمین شرکت در مناقصه، ب- اسناد و مدارک شرکت، ج- برگه پیشنهاد قیمت( را حداکثر تا مورخ 1400/۸/15 بارگذاری نمایند. 

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان

نوبت دوم

شهرستان محلمنطقهعنوان عملیاتردیف
برآورد ریالی بر اساس فهرست بهاء منابع طبیعی و واحد عملیاتحجم عملیات اجرای پروژه

مبلغ ضمانت نامه )ریال(آبخیزداری سال 1400)ریال(
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کشورهای مختلف به ویژه در اروپا، منتظر زمستانی پرچالش همراه با مشکل در تامین انرژی هستند

شرق تا غرب در گیر بحر ان انرژی
مسئله گرم کردن خانه ها در فصل سرما، دغدغه بیش از ۸0 میلیون خانوار اروپایی است

رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیالب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران مطرح کرد:

کوچ اجباری به غرب و شمال کشور در پی فرونشست زمین
سیالب  ارزیابی  تخصصی  کمیته  رئیس 
با  ایران  بزرگ  سدهای  ملی  کمیته 
کوچ  موجبات  فرونشست  اینکه  بیان 
به  نفر  میلیون   3۷ از  بیش  اجباری 
فراهم  را  کشور  شمال  و  غرب  منطقه 

وقوع  و  اقلیمی  نوسانات  وجود  می کند، 
نبود  خشکسالی،  بلندمدت  دوره های 
فصل  با  بارش  ماهانه  توزیع  تطابق 
محیطی،  زیست  نیاز  تامین  لزوم  کشت، 
به  سطحی  آب  منابع  از  بخشی  خروج 

ناپایداری  همسایه،  کشورهای  و  دریاها 
از  خطر  و   مرکزی  فالت  آبخوان های 
حیاتی  منبع  این  همیشگی  رفتن  دست 
آب  مصارف  درصد   ۷۵ از  بیش  که  کشور 
جمعیت کشور  از  درصد   6۵ حدود  برای 

بسیار  آبیاری  راندمان  و  می کند  تامین  را 
بخش  تولیدات  در  بهره وری کم  و  پایین 
شدن  خالی  عوامل  جمله  از  را  کشاورزی 
فرونشست  و  زیرزمینی  آب های  مخازن 
خصوص  در  فدایی فرد  برشمرد.  زمین 
کشور  در  پدیده  این  پیامدهای گسترش 
پیش بینی  قابل  پیامد   مهم ترین  گفت: 
فراهم  بر  عالوه  زمین،  فرونشست  اثر  در 
چه  هر  زوال  و  آبخوان ها  نابودی  شدن 
باعث تخریب  بیشتر آب های تجدیدپذیر، 

راه آهن،  راه،  زیرساخت های  از  بسیاری 
دکل های  و گاز،  نفت  آب،  انتقال  خطوط 
برق، مناطق شهری و روستایی شده و در 
نهایت، موجبات کوچ اجباری بیش از 3۷ 
میلیون نفر به منطقه غرب و شمال کشور 
جمعیت  صورت  این  در  می کند.  فراهم  را 
جمعیت  نفر  میلیون   ۲۱ از  مناطق  این 
افزایش  نفر  میلیون   ۵۸ حدود  به  فعلی 
بحران های  و  تبعات  که  یافت  خواهد 

است. تصور  قابل  غیر  آن  با  مرتبط 
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مدیرعامل اتحادیه سراسری 
دامداران:

کشتار دام های مولد 
بی سر و صدا ادامه دارد 

دامداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
مولد  دام های  اینکه کشتار  به  اشاره  با 
دارد،  ادامه  صدا  و  سر  بی  آبستن  و 
دامی  نهاده های  تامین  حوزه  در  گفت: 

هستیم. مواجه  مشکل  با  همچنان 
 به گزارش مهر مجتبی عالی مدیرعامل 
اتحادیه سراسری دامداران ایران درباره 
آخرین وضعیت تامین نهاده های دامی 
مشکل  گفت:  تولیدکنندگان  نیاز  مورد 
تأمین ذرت، جو و سویا برای دامداران 
در  اتفاق خاصی  و  دارد  همچنان وجود 

است. نیفتاده  زمینه  این 
از  شده  مطرح  مباحث  درباره  عالی 
سوی برخی مسئوالن مبنی بر اینکه در 
تأمین و توزیع نهاده های دامی مشکلی 
در  چیز  همه  فعاًل  افزود:  ندارد،  وجود 
این  که  امیدواریم  و  است  حرف  حد 
و  شود  عملیاتی  زودتر  چه  هر  وعده ها 

یابد. بهبود  کنندگان  تولید  شرایط 
دامداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
از سخنان خود  ایران در بخش دیگری 
سبک  دام  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با 
مواجه  مازاد  با  همچنان  سنگین  و 
و  دام  مازاد  کرد:  تصریح  هستیم، 
و  است  زیاد  بسیار  کشور  در  گوشت 

ندارد. وجود  نیز  خریداری 
کنونی  شرایط  در  ما  بنده  اعتقاد  به   
رسیده ایم  خودکفایی  به  حوزه  این  در 
از  خارج  از  تامین گوشت  به  نیازی  و 

نداریم. کشور 

رئیس اتاق بازرگانی ایران 
هشدار داد:

خطر تورم سرسام آور 
در اقتصاد ایران 

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید اگر برخی 
تصمیمات غلط در سطح کالن اقتصاد ایران 
تورم  سرسام آور  رشد  خطر  نشود،  اصالح 

کشور را تهدید می کند. 
به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
گفت: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت ها، 
به  نسبت  فکری  رویکرد  و  گرایش  هر  با 
که  درمی یابیم  بیندازیم،  اقتصادی  مسئله 
آنها،  جانب  از  شده  انجام  اقدامات  برآورد 
نه تنها به حل مشکالت و مسائل اقتصادی 
چالش هایش  بلکه  نکرده  کمکی  کشور 
دولت  میان،  این  در  است.  افزون کرده  را 
سیزدهم، میراث دار بزرگ ترین بحران ها بوده 
و باید از تحریم و چالش های ارزی تا شیوع 
بخش  در  مهم  مشکالت  و  کرونا  بیماری 

را چاره جویی کند. انرژی  و  آبی  منابع 
ایران  خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 
تنگنای  در  و  تأکید کرد: در وضعیت کنونی 
موجب  راهبردی  خطای  هرگونه  مشکالت، 
تورمی  و  می شود  نقدینگی  حجم  افزایش 
داشت.  خواهد  پی  در  آینده  برای  را  سرسام آور 
به  از هر پیچ سخت،  برای عبور  در گذشته 
اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، درحالی که 
اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصالحات 

ریشه ای نیاز داشت.
سیاست  منظر  از  نه  کشور  اقتصاد  امروز 
داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف 
نخست  اولویت  و  نمی زند  کشور  در  را  اول 

نیست.  هم 
کشور  تا  می شود  باعث  مسائل  این  همه 
به سراشیبی بحران فرو افتد و رتبه آن در 

یابد. تنزل  مکرر  جهانی،  شاخص های 
موضوع  به  دیگر  بار  ایران  اتاق  رئیس 
»تولید« و نیازهای این بخش اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث 
مهم متمرکز هستند اما آیا آنچه تحت همین 
عنوان پیگیری می شود، کارآمدی و اثرگذاری 

دارد؟ کافی 

قیمت نفت و گاز طبیعی به باالترین حد در تاریخ 
رسیده است. در نتیجه نرخ برق هم با افزایش 
بی سابقه ای روبه رو شده است. افزایش قیمت 
دنبال  به  بسیاری  تبعات  و  آثار  دنیا  در  انرژی 
خواهد داشت. از سویی باعث باال رفتن قیمت 
تاثیر  دیگر  سویی  از  و  می شود  غذایی  مواد 
مستقیم این موضوع روی تولید و صنعت در 
دنیا، می تواند روند بهبود وضعیت اقتصاد دنیا در 
پی پاندمی کرونا را با کندی بیشتری همراه کند.
پس از بحران کرونا که جهان و اقتصاد آن را تحت 
تاثیر قرار داد، حاال مردم دنیا با بحرانی مشترک 
و جدید -که بخشی از آن ناشی از بحرانی است 

به دنیا تحمیل کرد- روبه رو شده اند:  که کرونا 
ابتدا  بحران  این  آثار  چند  هر  انرژی«  »بحران 
در اروپا و بعد آسیا و حتی در تولید و اقتصاد 
دنیا »چین« مشاهده شد،  اقتصادی  ابرقدرت 
اما امروز اخبار و هشدارها نشان از این دارد که 
بحرانی  با  تکنولوژی  عصر  روی  پیش  روزهای 

جدی در سراسر جهان همراه خواهد بود.
 اروپا با چشمانی نگران در انتظار زمستان است. 
این نگرانی اما محدود به اروپا نیست. آسیا و از 
جمله ایران هم نگران تامین سوخت نیروگاهی 
و تولید برق در زمستان است. هر چند عوامل 
بروز این بحران می تواند در کشورهای مختلف، 

متفاوت باشد، اما آنچه مشترک است بحرانی 
است که زندگی چند ماه آینده مردم را در قاره های 
مختلف تهدید می کند. بخش عمده این بحران 
به تاثیری که پاندمی کرونا بر تقاضای انرژی در 
دنیا گذاشت بر می گردد. آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( می گوید تقاضای گاز در ۲0۲۱ با افزایشی 
3.6 درصدی روبه رو خواهد بود.  این تقاضا در 
صورت عدم کنترل، تا سال ۲0۲4 می تواند تا ۷ 
درصد نسبت به پیش از بروز پاندمی افزایش 

پیدا کند.
برای  زغال سنگ  به جایگزینی  روزها  این  اروپا 
تولید انرژی فکر می کند. چرا که منابع گاز آن در 

حال پایان است و بیش از همیشه به واردات گاز 
از روسیه نیاز پیدا کرده است. از سویی آمارها 
نشان می دهد قیمت گاز در سال ۲0۲۱ در اروپا تا 
حدود 600 درصد افزایش پیدا کرده است. روسیه 
اروپا را  به  انحصار صادرات گاز  تا حدودی  حاال 
در اختیار دارد. اما دومین دارنده منابع گاز دنیا 
یعنی ایران هم پیش از بروز این بحران در اروپا 
رویای صادرات گاز به اروپا را در سر داشت و هنوز 
هم به دنبال راهی برای تحقق این رویا است، 
اما تحریم ها از سویی و انحصار طلبی روس ها 
از سوی دیگر و عدم توفیق ایران در فروش گاز 
دومین  باعث شد که  همگی  به همسایگانش 

دارنده ذخایر گاز در دنیا از بازاری به وسعت اروپا 
بعد دیگری هم  بحران  این  اما  بماند.  محروم 
دارد. تغییرات اقلیمی و الگوهای غیر معمول که 
در فصول مختلف سال ایجاد شده است، به این 
بحران و تقاضای انرژی دامن می زند. سرمای 
بی سابقه در تگزاس و گرمای بی سابقه در اروپا و 
چین همه از جمله مواردی است که تقاضای برق 

و گاز را افزایش داده است.
از سویی موضوع جایگزینی سوخت های دیگر به 
جای گاز طبیعی و یا استفاده از انرژی های پاک 
موجب بروز اختالف نظرهایی در میان طرفداران 
و  فسیلی  مدافعان سوخت های  و  سبز  انرژی 
هسته ای شده است. در حالی که اتحادیه اروپا 
چند سالی است در تالش برای رسیدن به آرمان 
کربن صفر در کشورهای عضو است و برنامه های 
خاصی در این رابطه طراحی و اجرا کرده است. اما 
حاال این بحران، اروپا را به اجبار به سوی استفاده 
دوباره از زغال سنگ سوق داده است و آمارهای 
این  تقاضای  افزایش  از  نشان  شده  منتشر 
سوخت سنتی در صنایع و شبکه حمل و نقل اروپا 
دارد که با اهداف اتحادیه اروپا در راستای کاهش 
دمای کلی زمین همسو نیست. هدفی در جهت 
آن کارخانه های زغال سنگ و نیروگاه های قدیمی 
وابستگی  و  شده  تعطیل  تدریج  به  هسته ای 
اروپا به گاز را برای تولید برق، افزایش داد. از 
سویی توربین های بادی نیز به طور متوسط حدود 
را  بریتانیا  مانند  انرژی کشورهایی  از  ۲0 درصد 
تامین می کرد. اما تغییرات اقلیمی خروجی این 
نیروگاه ها را هم تحت تاثیر قرار داده است. این 
امر باعث طرح انتقاداتی در مورد آسیب پذیر بودن 
تحلیلگران  است.  شده  تجدیدپذیر  انرژی های 
اروپایی معتقدند تداوم این وضعیت دولت ها را 
مجبور می کند به کارخانه ها دستور کاهش تولید 

بدهند.
موضوع مهمی که در بحران انرژی باید مورد توجه 
قرار گیرد، فقر انرژی در سطح کشورهای مختلف 
است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در 
اروپا 3۱ درصد جمعیت بلغارستان با فقر انرژی 
در صدر کشورهای  این کشور  و  درگیر هستند 
اروپایی از نظر فقر انرژی قرار دارد. لیتوانی با ۲۸ 
درصد، قبرس ۲۱ درصد و پرتغال ۱۹ درصد در 

رده های دیگر فقر انرژی قرار دارند.
 در حال حاضر موضوع فقر انرژی در کشورهای 
مختلف یکی از مسائل مورد توجه محققان است. 
اخیرا  دانشگاه منچستر نتایج تحقیقی را منتشر 
کرد که نشان می داد در مقایسه با دوران پیش از 
شیوع ویروس کرونا، مسئله گرم کردن خانه ها در 
فصل سرما به دغدغه بیش از ۸0 میلیون خانوار 
اروپایی تبدیل شده است. در ایران نیز فقر انرژی 
در بسیاری از شهرهای کشور تبدیل به موضوعی 

جدی و حائز اهمیت شده است.
 هر چند نگرانی در مورد تامین گاز در زمستان 
نه تنها در اروپایی که منابع گاز آن رو به کاهش 
و اتمام است، بلکه در کشوی که دارنده دومین 
ذخایر گاز جهان است )ایران( هم وجود دارد، 
اما آنچه مسلم است این است که سرنوشت 
این بحران در سراسر دنیا را سیاست گذاری ها و 

تصمیمات حکومت ها تعیین می کند.

بحران در بازار انرژی ادامه خواهد داشت. این آخرین هشداری است که آژانس بین المللی انرژی منتشر کرده است. اروپا بیش از سایر 
نقاط جهان این روزها با بحران جدی در بخش انرژی روبه رو شده است. زندگی مدرن و نیاز بشر به انرژی در دنیای امروز وابستگی به 
انواع انرژی را افزایش داده است. با اینکه سال هاست نهادهای بین المللی به دنبال بهره برداری های سبز از منابع انرژی هستند، این 
بحران اما خطر بازگشت بشر به استفاده از سوخت های فسیلی و افزایش آالینده ها در زمین را تشدید کرده است. در دنیای تکنولوژی 
بهره گیری از انرژی به اندازه اکسیژن برای ادامه حیات بشر ضروری است. شاید این نکته عمق بحرانی که امروز نه فقط اروپا، که جهان 
را تهدید می کند بیشتر نمایان کند که زندگی روزانه بشر امروز بیش از همیشه تاریخ به انرژی نیازمند است. اما چرا زمین با این بحران 
روبه رو شد؟ راهکار عبور از آن چیست؟ کشورها چه سیاست هایی را برای عبور از این بحران در پیش خواهند گرفت؟ با توجه به افزایش 
بین  این  ادامه حیات خود تجربه می کند؟ در  برای  را  به سوخت های فسیلی  آیا بشر رجعتی دوباره  این بحران،  قیمت نفت در پی 

سیاست های سبز و محیط زیستی در حوزه انرژی چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ 

در حالی که اتحادیه اروپا چند 
سالی است در تالش برای 

رسیدن به آرمان کربن صفر 
در کشورهای عضو است و 

برنامه های خاصی در این رابطه 
طراحی و اجرا کرده است. اما 

حاال این بحران، اروپا را به اجبار 
به سوی استفاده دوباره از زغال 

سنگ سوق داده است

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱400603۱۹0۷۸006۲۱3 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رضا محمدیان فرزند حسین بشماره شناسنامه 3 صادره از 
رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت ۲00 مترمربع پالک ۲464۲ 
فرعی از ۲۷۸۷ اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 
۲۲ خریداری از مالک رسمی آقای حسین بانک توکلی  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 ۷۷۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/0۷/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/0۷/۲۵

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اراضی  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  ۱400603۱۹0۷۸0060۱۱ هیات موضوع  برابر رای شماره 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
شناسنامه  بشماره  اسداله  فرزند  قناتغستانی   دهقانی  مجید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
۲۹۸0۲۸۱۲63 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸۱ مترمربع پالک ۲4۷۲۲ 
فرعی از ۲۷۸۷ اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان کوچه آسیاباد جنوبی شرقی ۱6 سمت 
راست خریداری از مالک رسمی آقای محمد حائری کرمانی  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 ۷۹3
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/0۷/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/0۷/۲۵

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-آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱400603۱۹0۷۸0060۱۹ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
 63 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  باغگلی  ابراهیم  آقای  متقاضی 
صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۵ مترمربع پالک 
۱666۲ فرعی از 3۹6۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی 

از 3۹6۸ اصلی واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان شهرک صنعتی 
شهرک تور و طناب کوچه ۸ سمت چپ درب چهارم سمت چپ خریداری 
از مالک رسمی خانم کتایون سروشیان محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به  را  خود 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض،  تاریخ تسلیم  از 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۸۱0
 : دوم  نوبت  انتشار  ۱400/0۷/۱۱-تاریخ   : اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

۱400/0۷/۲۵
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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱400603۱۹0۷۸006۱۸6 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی زارعی  فرزند مجید بشماره شناسنامه ۲۹۸0۱6۵۵30 صادره 
از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۸.3۵ مترمربع پالک 60۷ فرعی از 4۲۲0 اصلی 
واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان خیابان سرباز کوچه 43)گلستان( شرقی یک خریداری از 
مالک رسمی آقای مهدی محمد رفیع  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 ۷۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/0۷/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/0۷/۲۵

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱400603۱۹0۷۸00۵۷۷۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل حجتی نیا فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۲۵۷4 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۱۷.۷۲ مترمربع که مقدار 3۲.۸۸ مترمربع از عرصه ششدانگ آن 
متعلق بوقف است پالک ۱3۵۹ فرعی از ۲۷۸6 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان جاده شرف 
آباد کوچه اوراقی طهمورثی سمت چپ کوچه ۲  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 ۸04
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/0۷/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/0۷/۲۵

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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱400603۱۹0۷۸006۲0۹ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محسن کریمی ده مالئی فرزند علی بشماره شناسنامه 
۲۹۸0۷344۸۹ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱40 مترمربع پالک ۱6۷۱۱ فرعی از 3۹6۸ اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۸۹۹ فرعی از 3۹6۸ اصلی واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان 
بزرگراه امام بلوار شهیدان محمدی ۱6 سمت راست خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد 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 ۷۹۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/0۷/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/0۷/۲۵
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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱400603۱۹0۷۸0060۲۲ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم صغری اسدی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۹64 صادره 
از کرمان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
۲۵3.۸۸ مترمربع که مقدار ۹۱.۷۵ مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق 
بوقف استو در اجاره مالک متن می باشد پالک ۲۲۱۵۱ فرعی از ۱۷۸3 
بلوار جهاد خیابان یاسین  اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان 
کوچه ۱0خریداری از مالک رسمی آقای سیدکاظم 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 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 ۸0۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/0۷/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/0۷/۲۵
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
دوره  تحصیالت  پایان  دانشنامه  مدرک 
زنگنه  بشیر  اینجانب  ناپیوسته  کارشناسی 
فرزند نصرهللا به شماره ملی 0۷69955436 
و به شماره شناسنامه 154 صادره  از دانشگاه 
مهندسی  در رشته  یزد  اردکان  اسالمی  آزاد 
تکنولوژی مکانیک خودرو به شماره مدرک  
مفقود   1400/03/20 تاریخ  در   2062۸90

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
به  را  تقاضا می شود اصل مدرک  یابنده  از 
اردکان-نائین -  اردكان، جاده  یزد،  استان 
نرسیده به پلیس راه اردکان، بزرگراه نائین 

دهند. تحویل  اردکان   -
خواف

نوبت دوم
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آگهی مناقصه عمومی  تاسیس شرکت 

ضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات 
مختار بوده و هزینه های درج دو نوبت آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهراد آفاق آسیا درتاریخ 1400/0۷/21 به شماره 
ثبت 5۸4946 به شناسه ملی 1401042064۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و 
فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیالت ارزی 
و ریالی از بانک ها ی داخلی و خارجی، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی که برای 
شرکت سودآور باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان شمیرانات 
، بخش مرکزی ، شهر تجریش، محله فرحزاد ، خیابان شهید رضا فرحزادی ، خیابان امام 
زاده داود ، پالک 24 ، طبقه اول کدپستی 19۸1۷339۸4 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهرا 
فیاضی شیشوان به شماره ملی 00229656۷1 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه آقای 
محمد متین فرجی شمامی به شماره ملی 0024033۷31 دارنده 2000000 ریال سهم 
الشرکه آقای نوید کاظمی سلوط به شماره ملی 00۷915۷۸23 دارنده 2000000 ریال 
سهم الشرکه خانم فرانک شغلی باشیز به شماره ملی 04۸039۸65۸ دارنده 2000000 
ریال سهم الشرکه خانم فرزانه سادات جزایری به شماره ملی 41304940۸2 دارنده 
2000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا فیاضی شیشوان به شماره 
ملی 00229656۷1 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد 
متین فرجی شمامی به شماره ملی 0024033۷31 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای نوید کاظمی سلوط به 
شماره ملی 00۷915۷۸23 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
فرانک شغلی باشیز به شماره ملی 04۸039۸65۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم فرزانه سادات جزایری به شماره ملی 41304940۸2 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام 
ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

شهرداری اختیار آباد
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران

نوبت دوم

شهرداری اختیار آباد در نظر دارد نسبت به اجرای 
جدولگذاری قسمتی از معابر شهر اختیار آباد به متراژ 
تقریبی 10000 متر طول )ده هزار متر طول( از محل 
اعتبارات داخلی خود از طریق مناقصه عمومی اقدام 
واجد  و شرکت های  پیمانکاران  کلیه  از  لذا  نماید. 
شرایط دارای صالحیت و رتبه بندی دعوت به عمل 
می آید از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی حداکثر به 
مدت یک هفته کاری جهت دریافت اسناد و اطالع 
از شرایط و جزئیات مناقصه به واحد امور مالی )امور 

قراردادها( شهرداری مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: 120۷۸34- میم الف 0

آگهی تبصره یك ماده 105 آیین نامه 
قانون ثبت  

از  مفروز  دانگ  سه  مالكیت  ۱-اسناد 
ششدانگ به استثناء ثمن اعیانی آن ، پالك ۱ فرعی 
از ۲30۷ اصلی بخش ۲ قزوین به نام دیگران صادر 
آن طبق سند  تمامی  . سپس  و تسلیم شده است 
۵03۲۲ تاریخ ۱366/06/0۲ دفتر ۸ قزوین به ایران 
مالكیت  سند   -۲  . است  یافته  انتقال  مرادی  تاج 
پالك  ششدانگ  از  مفروز  دانگ  سه  اعیانی  ثمن 
مذكور ذیل ثبت ۸۷3۵ صفحه 3۵4 دفتر جلد ۵۱ 
به شماره چاپی 4۵3۱۱۷ بنام پری طارمیان صادر و 
تسلیم شده است . نامبرده طبق گواهی حصر وراثت 
شعبه   ۱3۸۸/0۷/۱۹ تاریخ   ۲۷ . ش   ح   ۸۸0۱۸۸
۲۷ شورای حل اختالف قزوین فوت نموده و وراث 
حین الفوتش عبارتنداز : ایران تاج ، قاسم و رجبعلی 
شهرت همگی مرادی )فرزندان متوفی ( . خانم ایران 
تاج مرادی تقاضای حذف عبارت " به استثناء ثمن 
اعیانی "  را از اسناد مالكیت صادره را نموده است كه 
اعیان  و  عرصه  عادله  بهای  ارزیابی  جهت   ، موضوع 
رسمی  به كارشناس  مدنی  قانون   ۹4۷ ماده  مطابق 
دادگستری ارجاع و پس از تعیین بهای مذكور ، مبلغ 
تعیین شده به حساب اداره ثبت تودیع گردیده است 
. بنابر این مراتب جهت درج در آگهی اعالم می گردد 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی تضییع حقی 
می باشند ظرف مدت یك ماه پس از رویت آگهی به 
دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی به اداره 
ثمن  بهای  مالكین  ضمنا"   . نمایند  ارائه  محل  ثبت 
به  الذكر  فوق  سپرده  اخذ  توانند جهت   می  اعیانی 

اداره ثبت منطقه یك قزوین مراجعه نمایند .
شعبان عسگری – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
منطقه یك قزوین 

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

سند و برگ سبز خودرو هاچ بک سیستم ام وی ام تیپ 110S مدل 1395 به 
 MVM3۷1FBHG00۸362 شماره پالک 9۷6ق۸6ایران45 شماره موتور
شماره شاسی NATEBAPM0G100۸31۸ مربوط به ابوالفضل میرزائی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شماره 10۷۷
ت ح ج

 32 پالک  شماره  به   ۸۸ مدل  البرز  کشنده  کامیون  کمپانی  سند 
شاسی   شماره  و   ۸۷۸۸09۷0 موتور  شماره  و   91 ع   ۷91 ایران 
ملی  شماره  به  زاده  قلی  محمد  نام  به   NADG4DY309H601039

0۸492۷۸1۷1 مفقود و فاقد اعتبار است. 
فریمان – پیکرنگار

برگ سبز و كارت خودروی سواری سمند مدل 13۸5 به شماره موتور 
124۸51۸۸۸۸1 و شماره شاسی 1456۷269 به شماره پالك ۷9 
ایران 9۸9 ع 62 به نام آقای ابوالفضل نوروزی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .

شهر

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و مناسب سازی کشور:
بیش از 60 درصد فضاهای شهری در کشور مناسب سازی شدند 

و  هماهنگی  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
مناسب سازی کشور اعالم کرد که دستگاه های 
دولتی بیش از 60 درصد و فضاهای شهری 
شده اند. مناسب سازی  درصد   3۸ از  بیش 
به  اشاره  با  مومن سرایی  کاظمی  ابراهیم 
وضعیت مناسب سازی فضاهای شهری برای 
باید  که  همانطور  گفت:  ایسنا  به  نابینایان 
برای سایر افراد جامعه به ویژه افراد دارای 

معلولیت، به هم سطح سازی و مناسب سازی 
پیاده روها و خیابان ها و مجموعه های دولتی 
توجه شود، به طور قطع نابینایان نیز نیازمند 
مناسب سازی  هستند.  خاص تری  امکانات 
فضاهای شهری و پیاده روها موضوعی است 
که باید برای همه افراد جامعه میسر شود، 
اما وجود مسیر ویژه سکه ای و شیاری یکی 
از بحث های عمده و مهمی است که باید در 

ایجاد شود. نابینایان  برای  این زمینه 
که  موضوعاتی  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  او 
توجه  مورد  فضاها  مناسب سازی  در  باید 
ورودی  در  حسی  عالئم  ایجاد  گیرد،  قرار 
ایجاد  یا  دولتی  دستگاه های  خروجی  و 
عالمت های خاص برای استفاده از آسانسور 
و  مترو  ایستگاه های  در  صوتی  عالئم  و 

است. نابینایان  برای  اتوبوس 

در  هنوز  مومن سرایی،  کاظمی  گفته  به 
دانشگاه ها درس و واحدی برای دانشجویان 
رشته های مرتبط وجود ندارد و در این راستا 
بارها با وزارت علوم مکاتبه شده است؛ زیرا 
زمانی که فرد بعد از فارغ التحصیلی در این 
رشته مشغول به کار می شود، علم و اطالعات 
درباره مناسب سازی شهری را ندارد و به طور 
روبه رو  مشکل  با  عملیاتی  کارهای  در  قطع 

می شود.
و  هماهنگی  ستاد  دبیرخانه  رئیس   
بیان  با  همچنین  کشور  مناسب سازی 
انجمن  مرکزی،  بانک  هماهنگی  با  اینکه 

نابینایان و یکی از شرکت های دانش بنیان 
بانک ها  از  برخی  به  و  تولید  دستگاه هایی 
عرضه شده که براین اساس شخص نابینا در 
صورت مراجعه به بانک، بتواند پای دستگاه 
خودش عملیات بانکی را انجام دهد، گفت: 
سراسر  در  بانکی  شعبه   ۱۸0 حدود  اکنون 
کشور این دستگاه را خریداری و در بانک ها 

کرده اند. نصب 
در حال  اظهارات کاظمی مومن سرایی،  بنابر 
 60 از  بیش  دولتی  دستگاه های  حاضر 
درصد و فضاهای شهری بیش از 3۸ درصد 

شده اند. مناسب سازی 

با اینکه در روزهای اخیر معاون حقوق بشر و 
امور بین الملل وزیر دادگستری، خروج ایران 
از کنوانسیون حقوق کودک را تکذیب کرد اما 
به نظر می رسد که پایبندی دستگاه ها به سند 
ملی کودک و نوجوان زمزمه های خروج ایران 

از پیمان نامه حقوق کودک را پررنگ می کند. 
با  گفت وگو  در  حقوقدان  دو  که  مساله ای 
تشریح  را  آن  تبعات  و  احتمال  »پیام ما«، 
می کنند. یک حقوقدان احتمال آن را جدی  
می داند و دیگری معتقد است خروج ایران از 

پیمان نامه در شرایط فعلی موضوعیت ندارد. 
محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق 
کودک، چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری قوه 
قضائیه اعالم کرد خروج ایران از پیمان نامه حقوق 
کودک مطرح نیست اما محتوای مبهم آن فعاالن 

حقوق کودک را به این شک انداخته است که 
احتمال خروج ایران از پیمان نامه وجود دارد. 
عباسی گفته بود: »آنچه در ماده ۱3 سند ملی 
حقوق کودک مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 
به آن اشاره شده، تأکید بر حق شرط جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص مفاد کنوانسیون حقوق 
کودک است که حرف تازه ای نیست و پیش از 
این جمهوری اسالمی ایران با تحفظ حق شرط، 
مفاد کنوانسیون را پذیرفته است.« با این وجود 
دیروز، علیرضا حاجیان زاده، رئیس سازمان ملی 
تعلیم و تربیت کودک در گفت وگو با ایلنا تاکید 
کرد: »سند ملی حقوق کودک طراحی شده و به 
تصویب رسیده و برای همه ما مالک و معیار 
است. بخش هایی از سند بین المللی کودک هم 
که متناسب با معیارهای نظام جمهوری اسالمی 
ایران است در این سند ملی استفاده شده و در 
عین حال مالک ما سند ملی حقوق کودک است 
که به تصویب رسید.« گفته ای که البته پیشتر 
هم زهرا آیت اللهی، عضو سابق شورای فرهنگی 
و اجتماعی زنان در شورای عالی انقالب فرهنگی، 
بود: »از این پس، مبنای  روی آن تاکید کرده 
رعایت حقوق کودکان، سند ملی حقوق کودک 
خانواده  سند،  این  براساس  و  است  نوجوان  و 
و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم جنسی و 
عفاف، از هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی 

کودکان پیشگیری کنند«. 

 احتمال نسخ ضمنی پیمان نامه حقوق 
کودک و نوجوان 

تا  نوجوان  و  ملی کودک  سند  تصویب  اینکه 
چه حد باعث اجرا نشدن پیمان نامه در کشور 
و خروج ضمنی آن می شود، همچنان جای ابهام 
دارد. مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری 
با  »پیام ما«  با  گفت وگو  در  حقوقی  مشاور  و 
طرح این پرسش که آیا مصوبه مرجع شورای 
عالی انقالب فرهنگی که در حکم قانون است 
با پیمان نامه در مغایرت است یا نه می گوید: 
»قاعدتا اینطور پیش بینی می شود که وقتی دو 
قانونی در زمان های مختلف تصویب می شوند 
و قانون موخر مغایرت هایی با قانون مقدم دارد 
به صورت ضمنی قانون مقدم اجرا نمی شود و 
او  قانون موخر الزم االجرا محسوب می شود.« 
با بیان اینکه پیمان نامه حقوق کودک در حال 
حاضر جزو قوانین داخلی ماست، ادامه می دهد: 
»وقتی ما پیمان نامه را تصویب کردیم، باید با آن 
به مانند یکی از قوانین داخلی مان برخورد شود«. 
داخلی  قانون  در  نسخ  مقررات  به  اشاره  با  او 
ایران می گوید: »ما در قانون یک نسخ صریح 
داریم که وقتی قانونی جدید تصویب می شود 
صراحتا باید در آن نوشته شود که قانون قبلی 
دیگر اعتباری ندارد.« نادی می گوید در موضوع 
سند ملی و پیمان نامه چنین اتفاقی رخ نداده 
است: »اما در نسخ ضمنی قانونگذار بدون اینکه 
قوانین قبلی را نسخ کند، قوانینی تصویب می کند 
که مغایر با قوانین گذشته است این می تواند در 
کل موارد باشد و می تواند مثل این سند ملی 
در یک سری موارد مغایرت جزیی وجود داشته 

باشد. در اینجا به نظر می رسد که اراده قانون گذار 
به  باشد و  قانون جدید الزم االجرا  بوده که  این 
قانون قبلی است.«  همین دلیل نسخ ضمنی 
نادی اما می گوید در موضوع نسخ ضمنی از منظر 
حقوقی نکات بسیاری وجود دارد، علی الخصوص 
در موضوعی مانند پیمان نامه و سند ملی حقوق 
کودک که هر دو قوانینی عام تلقی می شوند و 
»به  نیست:  یکسان  نیز  آن ها  تصویب  مراجع 
است که  این  بر  قاعده  و  اصل  خاطر  همین 
پیمان نامه حقوق کودک اعتبار خودش را دارد اما 
تفسیری که از سند ملی حقوق کودک می شود 
این است که در موارد مغایرت می توان پیمان نامه 
را کنار گذاشت و به سند رجوع کرد و براساس 
دادگستری  وکیل  این  کرد.«  تفسیر  سند  این 
معتقد است که این رخداد از منظر بین المللی 
برای ایران مناسب نیست: »مناسب نیست که 
ایران بعد از پذیرش پیمان نامه مقرراتی تصویب 
کند که خالف آن باشد. هرچند ما پیمان نامه را 
به صورت مشروط پذیرفتیم اما مواد شرطمان 
منوط بر این است که مغایر با قوانین اساسی و 

شرع ما نباشد.«

 خروج از پیمان نامه 
موضوعیت ندارد 

نفیسه حبیبی، کارشناس ارشد حقوق بشر اما 
معنای  به  سند  این  تصویب  است که  معتقد 
خروج ایران از پیمان نامه نیست. او به »پیام ما« 
به پیمان نامه  می گوید: »ایران هنگام پیوستن 
شرطی کلی و مبهم گذاشته بود که باعث اعتراض 
جامعه جهانی به نحوه تصویب این کنوانسیون 
این سند در واقع کمک کرد  ایران شد.  توسط 
که بخشی از شرطی که آن هنگام گذاشته است 
از حالت ابهام خارج شده و انسجام پیدا کند.« 
او با بیان اینکه اکنون با ابالغ سند ملی کودک 
و نوجوان خروج ایران از پیمان نامه موضوعیتی 
ندارد می گوید: »اگر قرار باشد ایران از کنوانسیون 
بیرون بیاید، باید با تصویب قوه مقننه باشد و 
نهاد دیگری  کنوانسیون در صالحیت  از  خروج 

نیست.«
هنوز هیچ یک از مسئوالن قوه مقننه و قوه مجریه 
درباره خروج ایران از پیمان نامه به طور اظهار نظر 
ابهام  درباره سند ملی  نکرده اند. به این ترتیب 
حقوق کودک و احتمال خروج ایران از پیمان نامه 

پابرجاست. 

 گفت وگوی »پیام ما« با دو حقوقدان درباره ابهامات سند ملی کودک 

 بررسی احتمال خروج  ایران
 از پیمان نامه حقوق کودک
مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری: قاعده این است که پیمان نامه حقوق کودک اعتبار دارد اما تفسیری که از سند ملی حقوق 
کودک می شود این است که در موارد مغایرت می توان پیمان نامه را کنار گذاشت 
نفیسه حبیبی، کارشناس ارشد حقوق بشر: اگر قرار باشد ایران از پیمان نامه حقوق کودک بیرون بیاید، باید با تصویب قوه مقننه باشد 

  رئیس مرکز تحقیقات
 راه، مسکن و شهرسازی: 
 فرونشست در ایران
 به وضعیت بحرانی 

رسیده است 
 رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
با تاکید بر اینکه فرونشست در کشور به مرحله 
هشدار رسید بر ایجاد محدودیت  برای برداشت 
آب های زیرزمینی در محدوده های فرودگاهی 

و خطوط راه آهن خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد شکرچی زاده  رئیس 
شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز 
مطالعات  و  زمین  فرونشست  خصوص  در 
کارشناسان  توسط  شده  ارائه  راهکارهای  و 

کرد. ارائه  توضیحاتی 
 رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
با یادآوری این مطلب که فرونشست زمین در 
کشور به مرحله هشدار رسید، گفت: با توجه به 
تحت تاثیر  دشت های کشور  سوم  یک  اینکه 
فرونشست زمین قرار دارند حل این  مشکل 
و  برنامه ها  در  باید  آن  روند  یا کند کردن  و 

بگیرد. سیاست های دولتمردان قرار 
و  کشاورزی  الگوهای  تغییر  شکرچی زاده 
همچنین تغییر در برداشت از آب های زیرزمینی 
را راهکارهایی برای حل معضل فرونشست و 
روشی برای کند کردن این مشکل عنوان کرد 
و افزود: وزارت راه و شهرسازی به دلیل حوزه 
پروژه های  انجام  و  خود  گسترده  مسئولیت 
از سایر  بیشتر  مختلف در فضای سرزمینی، 
دستگاه ها، تحت تاثیر فرونشست زمین قرار دارد 
و به طور ویژه تاثیر فرونشست در فرودگاه ها و 
خطوط راه آهن قابل مطالعه و ارزیابی است.
به گفته او، انجام مطالعات فرونشست به شکل 
تبریز،  مشهد،  اصفهان،  فرودگاه   ۱0 در  ویژه 
و  ایالم، شیراز، کرمان، کرمانشاه  یزد،  اردبیل، 
بم از سال ۹۸ به کارفرمایی شرکت فرودگاه ها 
در دستور کار مرکز قرار گرفت. بررسی نتایج 
فرونشست در ۱0 فرودگاه به سرانجام رسید و 
گزارش آن هفته گذشته به کارفرما تحویل شد. 
بر اساس بررسی های مرکز تحقیقات، هم اکنون 
کننده  نگران  فرودگاه ها  این  اغلب  وضعیت 
نیست. اما از آنجاییکه محدوده فرونشستی رو 
به گسترش است می تواند به فضای فرودگاهی 
نزدیک بشود. بنابراین با اینکه فرودگاه ها در 
شرایط بحرانی نیستند و استفاده از آنها مخاطره 
اما الزم است  را به همراه نخواهد داشت  ای 
شویم.  قائل  را  حریم هایی  فرودگاه ها  برای 
در  کشاورزی  و  زیرزمینی  آب های  برداشت 
حریم فرودگاهی باید مدیریت هوشمندانه باشد 
تا بتوان موضوع فرونشست را حتی االمکان به 

تاخیر انداخت و یا روند آن را کند کرد.
درخواستی  تنظیم  و  تدوین  از  شکرچی زاده 
و  زیرزمینی  آب های  برداشت  مدیریت  برای 
کشاورزی در حریم فرودگاهی خبر داد و افزود: 
مقرر شد تا شرکت فرودگاه ها با همراهی مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، درخواستی 
و  بدهد  ارائه  راه  وزیر  به  و  تنظیم  و  تهیه  را 
درخواست با تصویب در هیات وزیران و سازمان 
مدیریت بحران کشور عملیاتی و اجرایی شود. 
بر اساس مصوبه هیات وزیران، سازمان آب و 
برداشت  برای  را  نیرو، محدودیت هایی  وزارت 
آب های زیرزمینی در پهنه فرودگاه ها و در حریم 
فرودگاه ها انجام خواهند داد. الزام هنوز ایجاد 
نشده است و در تالش هستیم تا با تصویب 
مدیریت  سازمان  همکاری  و  وزیران  هیات 
بحران اینکار به الزام برسد. با توجه به برداشت 
های بی رویه، این معضل مشکالت جدی را 

ایجاد خواهد کرد.

همزمان با ابالغ سند ملی کودک و نوجوان از سوی رئیس جمهوری در روزهای گذشته بسیاری از فعاالن حقوق کودک به محتوا و ساختار این سند 
انتقاد کردند. فاطمه قاسم زاده از بنیان گذاران شبکه یاری کودکان به روزنامه »پیام ما« گفته بود که این سند »ملی« نیست و در آن به حقوق کودکان 
اقلیت بی توجهی شده است. لطف هللا محسنی، معاون اجتماعی شبکه یاری کودکان هم در گفت وگو با »پیام ما« از مبهم بودن تعریف سن کودکی 
در این سند انتقاد کرده و معتقد بود که توجه به حقوق کودکان مهاجر در آن کمرنگ است. گروه دیگری از منتقدان نیز با مبهم خواندن محتوای این 
سند اینگونه برداشت کردند که ایران از پیمان نامه جهانی حقوق کودک خارج خواهد شد. برداشتی که ماده 13 سند ملی کودک و نوجوان هم بر آن 
صحه گذاشته است: »این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین  المللی قرار می  گیرد 
و از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین  المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانين و برنامه  های مغاير نیز بايد 
اصالح شود.« با این حال عبارت »خروج ایران از پیمان نامه حقوق کودک« دیروز در ذهن منتقدان بیش از پیش پررنگ شد، بعد از گفت وگوی رئیس 

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با خبرگزاری ایلنا که اعالم کرد: مالک عمل در این سازمان از این پس سند ملی حقوق کودک و نوجوان است. 

مونیکا نادی، وکیل پایه یک 
دادگستری: قاعدتا اینطور 

پیش بینی می شود که وقتی 
دو قانونی در زمان های مختلف 
تصویب می شوند و قانون موخر 

مغایرت هایی با قانون مقدم 
دارد به صورت ضمنی قانون 

مقدم اجرا نمی شود
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افقی
 ۱ - از کار هایی که داور با قاضی در کشتی 

صحبت می کند - دانه خوشبو، سیاهدانه 

معطر - ستایش، وصف - نت چهارم، نت 

از سل، کلید آن در موسیقی معروف  قبل 

معتبر  - كالم  دهان   - دوستی   - است۲ 

از  فیلمی   - بوئیدن3  بویایی،  حس   -

شیاماالن - حرف یازدهم از الفبای فارسی، 

تیم  شهرت   - حرف4  سه  و  حرف  یک 

رشته   - ورزشی  - گروه   NBA در  ونکوور 

 - واحد سیگار۵  رو سوزن،  دنباله  باریك، 

ماه،  عدد  آخر،  نت   - سرسخت  دشمن 

ایتالیایی - الستیک  تایید  عدد کارمندی، 

یدکی6 - آزاد، از بند رسته - کارگر حمام 

مادر  - سحاب،  - جمع چشم، چشمها۷ 

باران، میغ - امر به یافتن، بیهوده - خدای 

روایت   - لوزالمعده  کاشف   - زرتشت۸ 

كننده . نقل كننده۹ - هزارو صدو یازده - 

 - ها  بعضی  پیشرفت  مایه  چهره،  سطح، 

انعقاد خون،  ویتامین  صدای گوسفند۱0 - 

ویتامین جدولی - مرده شور خانه - محل 

 - دو۱۱  هر  یارغم،   - بوئیدن  شامه،  قوه 

خریدن - اثری از باروخ اسپینوزا - ایالتی 

مخفف   - المثل۱3  ضرب   - آمریكا۱۲  در 

لیكن - همراه لرز، نشانه بیماری، باال رفتن 

حرارت بدن - عدد قرن - پرنده آش سرد 

به   - نوشته  ایست۱4 - سطر  پرنده  کن، 

طور ناگهانی، به یكباره - نشانه تیر - جاده 

تاریک،  و  تیره  زغال،  رنگ   - آهنی۱۵ 

مقابل سفید - باال بر ماشین - دلیر - گه 

برعکس برعکس، گه  برعکس، گه 

عمودی
۱ - رمزینه، پیش شماره مخابراتی - دروازه 

- كمال  بازیگوش۲  بچه   - ستاره   - بان 

 - آرزو  منتهای  متعالی،  آرزوی  مطلوب، 

در   - استفهام  كلمات  از  پرسشی،  كلمه 

پیمودن3 - پسین   قبیله حاتم،  نوردیدن، 

- ساز بادی چوبی - زنبور آن معروف است، 

ادامه   - خیاط  پیامبر   - است4  شیرین 

دهد،  می  دیوار  به  خسته  آدم   - داشتن 

محل روضه خوانی۵ - تیزی وارونه - اثر 

ادیت   - سمی  ای  ماده   - شاملو6  احمد 

کردن - سوسن زرد۷ - ابنای وطن - نرم 

پرفسور حیوانات -  احشام،  از  شدن ۸ - 

اصل و نژاد - شهری در ژاپن۹ - رمق آخر - 

بدنیا آوردن - ایتالیای قدیم، از امپراطوری 

های باستان - رود آرام، خم بزرگ۱0 - نام 

شهرستان  غرب  شمال  بخش  زابل،  سابق 

 - صفوی۱۱  اسماعیل  جدشاه   - زاهدان 

 -  ۱۲ صدا  خوش  پیامبر   - بست  نوعی 

مخفف آتش - سوره قران - مقیاس طول 

- گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر بی دفاع، 

شهر فراری۱3 - ذم وارونه - مقابل تشنه، 

تشنه نیست - حرف ۲3از حروف یونانی۱4 

خواهران  از  دور،  به  اشاره  اشاره،  - ضمیر 

برونته - پیش آمد - گل شهیدان، کشور 

است۱۵  معروف  این گل  داشتن  به  هلند 

 - قبیله  رئیس  مغول،  سالطین  عنوان   -

، مطالعه اجمالی، گذر کردن گذشتن 

جدول شماره 2129

اصفهان 

وطن خواهان/ آزمایشگاه مركزی شرکت آب و فاضالب 
آبفای استان اصفهان به عنوان تنها آزمایشگاه در بین 
تمدیدگواهینامه  به  موفق  کشور،  آبفای  شرکت های 
آزمایشگاه  مدیریت  سیستم  بین المللی  استاندارد 
ایزو۱۷0۲۵   از سوی شركت TURKAK كشور تركیه 

شد.
فاضالب  و  آب  کیفیت  بر  نظارت  و  پایش  مرکز  مدیر 
آبفای استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: پس از 
به  مرکزی  های  آزمایشگاه  مجموع  مراقبتی  ممیزی 
صورت آنالین توسط شرکت گواهی دهنده، نسخه ۲0۱۷ 
جدید گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت 

و صادر شد. ایزو۱۷0۲۵تمدید  آزمایشگاه 
وضعیت  ارزیابی  و  ممیزی  افزود:  امیری  فهیمه 
شیمیایی،  فیزیکی،  نظر  از  فاضالب  و  آب  آزمایشگاه 
تهیه  اجرایی،  روش های  تهیه  ریزآالینده ها،  میکروبی، 

 ،PT انجام آزمایش های با تجهیزات،  دستور عمل كار 
انجام  مرجع  شیمیایی  مواد  خرید  و  مغایرت ها  رفع 

گرفت.
او گفت: عالوه بر برخورداری آزمایشگاه مرکزی آبفای 
استان اصفهان از تجهیزات نوین، داشتن نیروی انسانی 
این  از عوامل بسیار مهم در تمدید  متخصص و ماهر 
گواهینامه از  سوی شركت TURKAK كشور تركیه بود.
فاضالب  و  آب  کیفیت  بر  نظارت  و  پایش  مرکز  مدیر 
استاندارد  پیاده سازی  مزایای  اصفهان  استان  آبفای 
ایزو ۱۷0۲۵ را اثبات صالحیت فنی آزمایشگاه، الزام به 
استفاده از روش های استاندارد، قابلیت كسب اعتماد 
پذیرش  بین المللی،  و  ملی  سطح  در  مشتریان  بین 
نتایج آزمایشگاه در سطح بین المللی، افزایش انگیزه و 
رضایت كاركنان آزمایشگاه و كاهش هزینه های مرتبط با 

برشمرد. تست ها  تكرار 

تمدید گواهینامه بین المللی ایزو 1۷025 
آزمایشگاه آبفای استان اصفهان گفت:  قزوین  استانداری  شهری  دفتر  مدیرکل 

و  شوراها  فعالیت  از  سیاسی  نگاه  حذف  با 
پرچمدار  می توانند  مردم  منتخبان  شهرداری ها، 
به  باشند.  مردم  به  خالصانه  و  صادقانه  خدمت 
گزارش برنا؛ جلسه معارفه شهردار جدید محمدیه  
با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، 
نصیری فرماندار شهرستان البرز، مصطفی صالحی 
حجت االسالم  استانداری،  شهری  دفتر  مدیرکل 
اعضای  و  محمدیه  جمعه  امام  حسینی  آقا 
شهرداری  محل  در  شهر  این  اسالمی  شورای 
محمدیه برگزار شد. او اضافه کرد: تالش می کنیم 
در  شهرداران  و  شوراها  های  آسیب  انعکاس  با 
انداز روشنی در مسیر  دوره های گذشته چشم 
منتخبان جدید باز کنیم تا خدمت رسانی تسریع 
و تسهیل شود و شهرداران جدید با نگاه بهتری 
ادامه گفت: خوشبختانه  در  بروند. صالحی  جلو 
در انتخاب شهردار جدید محمدیه، نگاه سیاسی 

حاکم نبود و حتما این روش می تواند به توسعه 
شهری و رضایتمندی مردم منجر شود. مدیرکل 
کرد:  تصریح  قزوین  استانداری  شهری  دفتر 
امیدواریم در دوره ششم،  نگاه سیاسی در میان 
اعضای شوراهای شهری کم رنگ شده و حذف 
شود تا مردم طعم خدمت رسانی صادقانه را بیشتر 
احساس کنند و اعتماد آنها به نظام هم بیشتر 
داشت که  توجه  باید  اضافه کرد:  شود. صالحی 
شهر مانند یک کالبد است به همین دلیل توجه 
به فعالیت های فرهنگی هم بایستی مورد توجه 
توسعه  شاهد  تا  باشد  اولویت  در  و  گرفته  قرار 
در  مردم  مشارکت  و  باشیم  شهری  جانبه  همه 
امور هم تقویت شود. او اظهار داشت: نگاه به امور 
فرهنگی بدور از مسائل سیاسی موجب موفقیت 
در کارها می شود لذا انتظار داریم امور فرهنگی 
در دستور کار شهردار و شورای محمدیه قرار گیرد. 
صالحی گفت: از سال ۹۷ تاکنون شهرداری ها با 

مشکالت شدید مالی مواجه شدند و با معوقات 
و مزایای پرسنل روبه رو بودیم که این دوران به 
سختی سپری شد لذا در شرایط جدید درخواست 
می کنیم شهردار و شورا به رفاه و معیشت کارکنان 
شهری  دفتر  باشند.مدیرکل  داشته  جدی  توجه 
کرونا  دوران  در  کرد:  اضافه  قزوین  استانداری 
آسیب های زیادی به نیروهای شهرداری وارد آمد 
اما خدمت رسانی متوقف نشد و از چالش ها عبور 
این خدمات  از  تا  امروز فرصتی است  کردیم و 
ممیزی  گفت:  صالحی  شود.  تجلیل  و  تقدیر 
امالک از دیگر نکات مهمی است که بایستی از 
سوی شهرداری مورد توجه قرار گیرد زیرا به نظر 
می رسد در نگهداری از اموال شهری کوتاهی کرده 
ایم و این نقیصه را می توانیم امروز جبران کنیم 
البته در شهر محمدیه حدود ۹۵ درصد ممیزی 
انجام شده که شهردار جدید بایستی آن را تکمیل 

کند.

مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین:

سایه سیاسی كاری را از فعالیت شوراها و شهرداری ها بردارید 

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن، به نقل از 
خبرگزاری ایسنا، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن عنوان کرد: در سال جاری 
شاهد تشدید اقدامات حفاظتی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی هستیم و 
افزایش ۲۵0 درصدی درگیری با قاچاقچیان رخ داده و ۱۸ مجروح داشتیم. سرهنگ 
محمد قربانی لرد در گفت وگو با ایسنا، از کاهش کشفیات چوب آالت جنگلی قاچاق در 
شش ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار کرد: این کاهش ناشی از شیوع بیماری 
کرونا و عدم فعالیت کارخانه های چوب استان و اعمال محدودیت های ترددی بوده 
است. او از تشکیل 6۲0 فقره کشف و ضبط چوب آالت جنگلی قاچاق به حجم 4۹4 
مترمکعب در مدت مذکور خبر داد و بیان کرد: بخش عمده ای از کشفیات چوب آالت 
در استان گیالن توسط نیروهای مستقر در کارخانجات چوب استان اتفاق می افتد، زیرا 
حدود پنج کارخانه داریم که خوراک آنها چوب بوده و محموله های چوب از استان های 
همجوار به گیالن وارد می شوند. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی گیالن، 
با اشاره به نقش اثرگذار زراعت چوب در تامین بخشی از نیاز کارخانجات و در نتیجه 
کاهش حمل چوب آالت قاچاق، عنوان کرد: در سال جاری شاهد تشدید اقدامات 
حفاظتی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی هستیم و افزایش ۲۵0 درصدی 

درگیری با قاچاقچیان رخ داده و ۱۸ مجروح داشتیم.

سید جالل ابوالقاسمی رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان پایداری و  
استمرار جریان گاز در ایام سرد سال، را مستلزم همراهی مشترکان شرکت در صرفه 
جویی و  بهینه مصرف کردن  گاز طبیعی دانست. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان گلستان، او  با بیان خبر فوق در این خصوص گفت: همزمان با فرارسیدن ایام 
سرد سال و برودت هوا در هفته های پیش رو، از مردم عزیز استان درخواست داریم 
تا ادامه روند همکاری های خود این شرکت را همچون سنوات گذشته در زمینه استمرار 
جریان گاز  یاری رسانند. ابوالقاسمی افزود: خوشبختانه مشترکان گرامی در سنوات 
قبلی با رعایت الگوی مصرف، ،نهایت صرفه جویی را در مصرف این نعمت خدادادی 
به عمل آورده تا از طرفی شرکت گاز استان را در ارائه خدمات هرچه بهتر  یاری رسانده 
و از طرفی دیگر  زمینه ساز استمرار جریان گاز باشند. او در ادامه اقداماتی  نظیر نصب 
سیستم کنترل هوشمند و رسوب زدایی موتورخانه ها، استفاده از لوازم گازسوز استاندارد، 
تنظیم دمای آبگرمکن و شوفاژ بین ۵0-60 درجه سانتی گراد، پوشیدن لباس مناسب 
فصل سرد، رعایت دمای رفاه بین ۱۸ الی ۲۱ درجه سانتی گراد ، نصب پرده ضخیم، 
دوجداره کردن پنجره ها و موارد مشابه دیگر را از جمله مواردی دانست که عالوه بر 
جلوگیری از هدررفت انرژی در کاهش میزان مصرف گاز و  مبلغ گازبها نیز  تأثیر 

ب سزایی  دارد.

تکریم مادرانی که به ندای پیر و مراد خود، معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت 
امام خمینی )ره( لبیک گفته و زینب گونه در حماسه هشت سال دفاع مقدس 
با تشویق همسران و فرزندان برومند خود آنها را برای حضور در جبهه ها آماده 
از روابط عمومی  به نقل  به گزارش »پیام ما« و  را تشویق می کردند.  آنها  و 
شرکت گاز استان خوزستان، فهد خباز  رئیس روابط عمومی این شرکت گفت: 
به مناسبت آغاز امامت و والیت  حضرت ولی عصر)عج( و در راستای تكریم 
خانواده معظم شاهد، گاز خوزستان میزبان مادر شهید نوجوان بهنام محمدی 
بود. عبدهللا ابول پور مدیرعامل گاز خوزستان ضمن خیر مقدم به مادر شهید، 
افزود: خانواده معظم شهدا به ویژه مادران گرانقدر آنان در انتقال، پاسداشت و 
ماندگاری ارزش های انقالب اسالمی، تكریم و تجلیل آنان را وظیفه مهم همه 

مسئوالن در نظام اسالمی دانست.
 ابول پور در ادامه تاكید كرد: همه ما افتخار می كنیم كه خادم مادران و پدران 
شهدا باشیم چون این عزیزان حق بزرگی بر گردن همه ما دارند.در پایان به 
رسم ادب هدیه ای از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به مادر شهید 

بهنام محمدی تقدیم شد.

افزایش 250 درصدی درگیری 
با قاچاقچیان چوب در گیالن

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان: 
مصرف بهینه، پایداری جریان گاز 

مشترکان را به همراه دارد
شرکت گاز استان خوزستان میزبان 

مادر شهید بهنام محمدی

| گیالن | | گلستان | | خوزستان |

فرمانده انتظامی استان قزوین:
تامین امنیت پایدار موجب 
جهش تولید و رونق اقتصاد 

کشور می شود
با تامین  انتظامی استان قزوین گفت:  فرمانده 
امنیت پایدار تالش می کنیم شاهد رونق تولید 

و شکوفایی اقتصاد در کشور و استان باشیم.
در  ابراهیمی  علی  سردار  برنا؛  گزارش  به 
امنیت  همایش  در  ناجا  هفته  از  روز  چهارمین 
رئیس  دادستان،  استاندار،  حضور  با  صنعت  و 
انتظامی  نیروی  در ستاد مرکزی  بازرگانی  اتاق 
پلیس  شعار  اظهارداشت:  شد،  برگزار  قزوین 
جامعه  رویکرد  با  را  پایدار  امنیت  و  هوشمند 
محوری و مشارکت آحاد جامعه در ماموریت ها 
مردم  حمایت  با  امیدواریم  و  می کنیم  محقق 
دست  بیشتری  موفقیت های  به  بتوانیم 

. کنیم ا پید
او اضافه کرد: پژوهش محوری نیز در برنامه ها 
به  تحقیقی  و  علمی  صورت  به  و  شده  لحاظ 
در  امنیت  تقویت  برای  راهکارهایی  دنبال 

هستیم. جرم  کاهش  و  جامعه 
در  امیدآفرینی  کرد:  بیان  ابراهیمی  سردار 
اجتماع از دیگر رویکردهای نیروی انتظامی در 
در شرایطی که دشمنان  و  برنامه هاست  اجرای 
و  یاس  ایجاد  بدنبال  مختلف  ترفندهای  با 
ما  هستند  مردم  کردن  بی انگیزه  و  ناامیدی 
را  عمومی  رضایت  خود  خوب  عملکرد  با  باید 

کنیم. جلب 
با دستگیری 3۹۵۹ سارق بیش از ۱4 میلیارد 
و ضبط  استان کشف  در  اموال مسروقه  تومان 

شد.
اظهارداشت:  قزوین  استان  انتظامی  فرمانده 
و  تولیدکنندگان  سرمایه گذاران،  کارآفرینان،  از 
خط  درآوردن  چرخش  به  در  که  کارگران  نیز 
همت  بیکاری  رفع  و  اشتغال  به  و کمک  تولید 
از  جدی  حمایت  با  و  می کنیم  تشکر  کرده اند 
هم  موانع  رفع  به  امیدواریم  اقتصادی  فعاالن 

شود. کمک 

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

ملک زرند
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
قانون  موضوع  دوم   هیات   ۱400603۱۹00۸00۱۸۸۵ شماره  رای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
زرند تصرفات  ثبتی حوزه ثبت ملک  رسمی مستقر در واحد 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهه رحمانی نعیم آبادی فرزند 
علی به شماره شناسنامه ۲۹۸۱0۱۱۸۲0 صادره از  زرند در یک باب 
خانه به مساحت ۱000 مترمربع از پالک ۷۵6۵ اصلی واقع در 
زرند بلوار دفاع مقدس کوچه ۱0 خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین رحمانی پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف ۱۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۷/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/۸/۱0

حسین توحیدی نیا
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
پالک  ۲۷ - اصلی  موسوم به اراضی امیرآباد  

بخش ۷ سبزوار
  -۱400603060۱۸000۲6۷ شماره  رأی  برابر    -۱
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱400/0۷/۱۹
ق.ت.ت   ۱3۹۹/46 کالسه  پرونده  تكلیف... 
مورد تقاضای آقای محمد نوباغی فرزند قربان 
محمد  یك قطعه زمین مزروعی به مساحت  
۸03۵0.6۲ مترمربع مع الواسطه و بالمناصفه از 
محل سهم مالکیت مشاع قهری خانم ها فاطمه 
بیگم مختاری و بتول مختاری ) داوری ( دو نفر 
از ورثه مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم مختاری ) 

مالک ثبتی ( .
  -۱400603060۱۸000۲۷۵ شماره  رأی  برابر   -۲
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱400/0۷/۲0
ق.ت.ت   ۱3۹۹/4۷ کالسه  پرونده  تكلیف... 
مورد تقاضای آقای محمد نوباغی فرزند قربان 
محمد  یك قطعه زمین مزروعی به مساحت  
۷۹۷۹۱.۵۸ مترمربع مع الواسطه از محل سهم 
فرزند  خیرخواه  خان  طالب  مشاع  مالکیت 

کربالئی نورمحمد ) مالک ثبتی ( .
  -۱400603060۱۸000۲۷۱ شماره  رأی  برابر   -3
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱400/0۷/۲0
تكلیف... پرونده کالسه ۱3۹۹/4۸ ق.ت.ت مورد 

قربان  فرزند  نوباغی  محمد  آقای  تقاضای 
محمد  یك قطعه زمین مزروعی به مساحت  
۷۱۷۸3.0۹ مترمربع مع الواسطه و بالمناصفه از 
محل سهم مالکیت مشاع قهری خانم ها فاطمه 
بیگم مختاری و بتول مختاری ) داوری ( دو نفر 
از ورثه مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم مختاری ) 

مالک ثبتی ( .
  -۱400603060۱۸000۲۵۱ شماره  رأی  برابر    -4
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱400/0۷/۱۹
مورد  پرونده کالسه ۱400/0۱ ق.ت.ت  تكلیف... 
تقاضای آقای عباس دانشور فرزند حسن  یك 
مساحت  6۲0۸۱.۲6  به  مزروعی  زمین  قطعه 
مالکیت  سهم  محل  از  الواسطه  مع  مترمربع 
مشاع قهری آقای علی اصغر خیرخواه احدی از 
ورثه مرحوم طالب خان خیرخواه فرزند کربالئی 

نورمحمد ) مالک ثبتی ( .
شماره ۱400603060۱۸000۲۵۵-   رأی  برابر    -۵
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱400/0۷/۱۹
تكلیف... پرونده کالسه ۱400/0۲ ق.ت.ت مورد 
تقاضای آقای حسین دانشور فرزند حسن  یك 
قطعه زمین مزروعی به مساحت  6۱463.۲4 
مالکیت  سهم  محل  از  الواسطه  مع  مترمربع 
مشاع قهری آقای علی اصغر خیرخواه احدی از 
ورثه مرحوم طالب خان خیرخواه فرزند کربالئی 

نورمحمد ) مالک ثبتی ( .
  -۱400603060۱۸000۲۵۹ شماره  رأی  برابر    -6
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱400/0۷/۱۹
تكلیف... پرونده کالسه ۱400/04 ق.ت.ت مورد 

فرزند  دانشور  نرگس  خانم  تقاضای 
به  مزروعی  زمین  قطعه  یك  حسن  

مساحت  640۷6.۷۵ مترمربع مع الواسطه 
از محل سهم مالکیت مشاع قهری آقای علی 
اصغر خیرخواه احدی از ورثه مرحوم طالب خان 
خیرخواه فرزند کربالئی نورمحمد ) مالک ثبتی( .
شماره ۱400603060۱۸000۲63-   رأی  برابر    -۷
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱400/0۷/۱۹
تكلیف... پرونده کالسه ۱400/0۸ ق.ت.ت مورد 
تقاضای خانم معصومه نمازی نیا  فرزند شاه 
حسین  یك قطعه زمین مزروعی به مساحت  
60۸۱3.6۱ مترمربع مع الواسطه از محل سهم 
مالکیت مشاع قهری آقای علی اصغر خیرخواه 
احدی از ورثه مرحوم طالب خان خیرخواه فرزند 

کربالئی نورمحمد ) مالک ثبتی ( . 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یك 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
عدم  و  مذكور  مدت  انقضای  صورت  در  است 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :    1400/0۷/25                                                                       
تاریخ انتشار نوبت دوم :    1400/0۸/10                                                                                    

حمیدرضا آریان پور - رئیس ثبت اسناد 
و امالک شهرستان جغتای    

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
مورخ   ۱400603060۱60000۹0 شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات   ۱400/06/۲۷_
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سرخس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت تعاونی 
تولیدی و مرغداری اسپیدار دام در یک قطعه مرغداری 
به آدرس بزنگان به مساحت 3۵۱۵۱  متر مربع از  
پالک 3۸ اصلی  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 
اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  یک ماه 
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 :1400/0۷/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۸/10

حسین مهر جو 
رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس

اختالف  حل  هیات  صادره  آراء  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان راور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
مشخصات  لذا   . است  گردیده  محرز  متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به آرا اعالم 
شده  اعتراض داشته باشند بایداز تاریخ انتشار آگهی 
ودرروستاها ازتاریخ الصاق درمحل  به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسیداخذنمایند، 
از تاریخ تسلیم  بایدظرف مدت یک ماه  معترض 
به دادگاه  به تقدیم  دادخواست  اعتراض ،مبادرت 
عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست رابه 
اداره ثبت محل تحویل دهددراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
به  دادخواست  تقدیم  ارائه گواهی  یاعدم  اعتراض 
دادگاه عمومی محل اداره ثبت  طبق مقررات مبادرت 
به صدور سند مالکیت خواهد کرد .صدورسند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست. 
بخش ۱۸ کرمان:

۱-آقای روح هللا نخعی نژاد به شناسنامه و شماره 
در  موسی  فرزند  راور   صادره   3۲۱0006۷۸4 ملی 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 3۲3 مترمربع 
پالك شماره ۵  فرعی  از 4۲6-اصلی واقع در راور 
كرمان   ۱۸ بخش  شماره۸  کوچه  قدس  خیابان 
مع  کرباسی  اله  لطف  رسمی  ازمالک  خریداری 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
۲-خانم وجیهه جعفری پور راوری زاده به شناسنامه 
فرزند  راور   صادره  ملی  3۲۱000۷46۲   شماره  و 
عبداله در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 3۱۵ 
مترمربع پالك شماره 3۸  فرعی  از ۵03-اصلی واقع 
در راور خیابان قدس کوچه شماره ۲  بخش ۱۸ كرمان 
خریداری ازمالک رسمی محمد حسین رستمی بال 

واسطه )دارای بنچاق(محرزگردیده است.
3-خانم مهدیه رهرو به شناسنامه شماره 3۲6 و 
شماره ملی  3۲۱۹۹0۸3۲۲  صادره راور  فرزند عباس 
در سه دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت۲۸۱.۵0 مترمربع پالك شماره 6۱  فرعی  از 
۹3۵-اصلی واقع در راور خیابان معلم کوچه شماره ۸  
بخش ۱۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی ابوالحسن 

فخری مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
شناسنامه  به  راوری  نژاد  شمسی  محمد  4-آقای 
شماره ۲۲۹ و شماره ملی  3۲۱۹۸3۷۹4۸  صادره 
راور  فرزند عباس در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت3۵0.60 مترمربع پالك شماره 3۱  فرعی 
مفروز از ۵ فرعی  از ۱۲40-اصلی واقع در راور خیابان 
امام رضا )ع(  چهار راه ابوذر نبش چهار راه بخش ۱۸ 
كرمان خریداری ازمالک رسمی محمد حسن احتیاط 

مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
۵-آقای مجتبی احمدی به شناسنامه و شماره ملی 
دانگ  فرزند علی درسه  راور   3۲۱00۵۵۹۱۲ صادره 
مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
436 مترمربع پالك شماره ۲036 فرعی  مفروز از 
4۱۹ فرعی از ۱۸۹3-اصلی واقع در راور خیابان گلنار 

امتداد خیابان مصلی  بخش ۱۸ كرمان خریداری از 
سهام مجهول المالک محرزگردیده است.

6-خانم عاطفه عابدین زاده به شناسنامه و شماره 
ملی  3۲۱00333۸۲  صادره راور  فرزند محمد در 
سه دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  
 ۲036 شماره  پالك  مترمربع   436 مساحت  به 
فرعی مفروز از 4۱۹ فرعی از  ۱۸۹3-اصلی واقع 
در راور خیابان گلنار امتداد خیابان مصلی  بخش 
المالک  مجهول  سهام  از  خریداری  كرمان   ۱۸

محرزگردیده است.
۷-خانم ریحانه نخعی خیر آبادی به شناسنامه و 
شماره ملی  3۲۱00۲۵۹۵۹  صادره راور  فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت ۲۷0 
مترمربع پالك شماره ۲  فرعی  از ۱۹4۵-اصلی واقع 
رضا)ع( جنب  امام  اراضی خیرآباد خیابان  راور  در 
حسینیه  بخش ۱۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی 
حسن نخعی مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 

است.
شناسنامه  به  راوری  پور  کمالی  مریم  ۸--خانم 
شماره ۲4۸ و شماره ملی  3۲۱۹۹۱۵۸۵۱  صادره 
به  باب خانه   فرزند علی در ششدانگ یک  راور  
فرعی    ۲۲۸ شماره  پالك  مترمربع   4۹۵ مساحت 
آباد کوچه شهید  راور خیر  واقع در  از ۲۲0۷-اصلی 
محمد کمالی  بخش ۱۸ كرمان خریداری ازمالک 
الواسطه)فاقدبنچاق( پناه مع  رسمی عبداله یزدان 

محرزگردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یکشنبه مورخ 1400.۷.25                           
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه مورخ 1400.۸.10         
مرتضی کاربخش راوری- رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک راور

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك جغتای

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان خراسان رضوی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سرخس 

ای
جغت

س
رخ

س

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

دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-
برابر رای شماره ۱400603۱۹0۷۸00۵۹66 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانمها زهرا، 
ناهید، ندا و فاطمه همگی بنی اسدنگاری  فرزندان محمدعلی بشماره شناسنامه 
های 3۱۷0۱۸۵۷۹۹ و ۸۱ و ۱۷0۸ و ۸۸ صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب 
کارگاه ) با کاربری عرصه مسکونی( که نسبت سهام هرکدام یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ می باشد به مساحت 63۸.۱۵ مترمربع پالک ۲4۸۱ فرعی از 
۲0 اصلی واقع در بخش 6 کرمان آدرس کرمان جاده تهران خیابان دهخدا کوچه 
4 سمت چپ قطعه سوم خریداری از مالک رسمی آقای علی ایالقی حسینی 
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 ۷۹۸- تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/0۷/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/0۷/۲۵

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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱400603۱۹0۷۸006۱۷۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علیرضا رضائی گرکی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4۸۲000۹6۹۹ صادره از 
راین در ششدانگ یک باب خانه در حال ساخت به مساحت ۲۱0 مترمربع 
از پالک ۸۹۹  از 3۹6۸ اصلی مفروز و مجزی شده  پالک ۱6۷0۱ فرعی 
فرعی از 3۹6۸ اصلی واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان بلوار شهیدان 
محمدی کوچه ۲4 خریداری از مالک رسمی خانمها صغری و ربابه رشید 
فرخی 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 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

شد. م الف ۸00
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/0۷/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/0۷/۲۵
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

ت اول
نوب
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نوب
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کارزار آبخوان

مسابقه اتومبیلرانی سافاری در تبریز/ مهر

| خانه بهنام تبریز |
خانه بهنام تبریز، از قدیمی ترین و زیباترین بناهای 
اوایل دوره قاجار در شهر تبریز است که در دوره 
ناصرالدین شاه مرمت و به طور احتمال تزئینات 

نقاشی به آن اضافه شده است. 
این بنا از نظر معماری )طرح و ساخت( و تزئینات 
به عمل آمده در آن و کامل بودن بنا، یک نمونه 
دارای  و  است  مطالعه  قابل  ساختمان مسکونی 
اهمیت ویژه است. این اثر در تاریخ ۲3 فروردین 
۱3۷6 با شماره ثبت ۱۸۵0 در فهرست آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است. خانه بهنام هم شبیه 
بسیاری از خانه های قدیمی ایرانی، دارای دو حیاط 
ساختمان  یک  شامل  است.  بیرونی  و  اندرونی 
اصلی، به عنوان ساختمان قشالقی و یک ساختمان 
کوچک به عنوان ساختمان ییالقی است. ورودی 
این ساختمان از کوچه مشیر دفتر و از طریق داالنی 

در پشت خانه قدکی صورت  پذیرفته است.
 از سردر به هشتی و از هشتی به حیاط باغچه 
است.  غربی  شرقی  بزرگ  طنبی  می شود.  وارد 
پنجره های اروسی آن با شیشه های رنگی به شمال 

جنوب  در  ستون دار  ایوان  می شود.  باز  جنوب  و 
طنبی رفیع و بلند است. ارتفاع ستون های ایوان 

شمالی معادل ارتفاع طنبی است. 
اتاق های گوشوار در طرفین طنبی قرار گرفته اند. 
)هفت دری(،  طنبی  شامل  آن  بیرونی  محوطه 
کله ای و اتاق است که در ضلع شمالی حیاط شکل 
ایوان  دارای  آن که  ارسی دار  طنبی  در  گرفته اند. 
ستون دار با تزئینات گچی است، نقاشی های بسیار 
زیبایی بر دیواره ها و سقف ها نقش بسته است. 

تزوینات و نقاشی های موجود در تاقچه ها، شومینه 
طنبی و اتاق های جنبی نیز چشم گیر است.

شامل  فضاهایی  نیز  بیرونی  جنوبی  ضلع  در   
تراس تابستانی با ستون ها، سرستون های گچی 
اتاق  چند  و  ورودی  فضای  نیز  و  مقرنس کاری 
حوضخانه  طنبی  اتاق  زیر  می شود.  دیده  دیگر 
با کادر بندی آجری  است. سقف حوضخانه گنبد 
و با سکوهای جانبی و حوض سنگی دارای جلوه 

ایران در  سیری  است./  خاصی 

آلودگی آب )9(
سبب  را که  آب  دمای  تدریجی  یا  سریع  تغییر 
آلودگی  می شود،  آبی  بوم سازگان های  در  اختالل 
حرارتی،  آلودگی  بیش ترین  می نامند.  حرارتی 
ناشی از آبی است که بر اثر خنک کردن دستگاه ها 
است  شده  صنعتی گرم  فرآیند های گوناگون  در 
آلودگی حرارتی  این  منابع آب تخلیه می شود.  و 
اشاره می شود. آن  به  دارد که  در پی  را  عوارضی 

سطحی،  آب های  به  گرم  آب  شدن  وارد  با 
افزایش  باکتری ها  فعالیت  و  جلبک ها  رشد 
می یابد، اکسیژن محلول در آب کاهش می یابد، 
و  می یابد  افزایش  آبزی  موجودات  سوخت وساز 
حرارتی  آلودگی  می روند.  بین  از  آبزیان  از  برخی 

و  بقا  بر  ماهی ها  مهاجرت   تخم ریزی،  فرآیند  بر 
رشد اولیه ی موجودات آبزی اثر می گذارد. آلودگی 
آسیب پذیری  است  ممکن  هم چنین  حرارتی 
عوامل  و  برخی سموم  انگل ها،  برابر  در  را  آبزیان 
بیماری زا افزایش دهد. مواد پرتوزا از راه فاضالب 
بیمارستان ها، صنایع و راکتورهای اتمی وارد آب های 
آلوده  را  آن ها  و  می شوند  زیرزمینی  و  سطحی 
می کنند. وجود مواد پرتوزا در آب تک سلولی ها و 
جانوران ریز آبزی مانند کرم ها، میگو ها و خرچنگ ها 
فراوانی  با گذشت زمان، مقدار  و  آلوده می کند  را 
مواد پرتوزا در بدنشان ذخیره می شود. با وارد شدن 
این جانوران آبزی به زنجیره ی غذایی، از پایین به 
سمت باال، مقدار مواد پرتوزای ذخیره شده در این 
این مواد سمی و  بدن جانوران بیش تر می شود. 

آبزی  از طریق تغذیه  ماهی ها و پرندگان  کشنده 
به بدن انسان ها وارد و سبب مرگشان می شوند./ 

زیست محیط  دانشنامه 

فیلم »جنایت بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری و تهیه کنندگی 
نگار اسکندرفر موفق شد در اختتامیه جشنواره اوالر در برزیل جایزه 
بهترین فیلم را از بخش مسابقه نگاه نو این جشنواره دریافت 
کند. این جشنواره از ۱۵ تا ۲۲ مهر برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر 
فیلم های با خالقیت های ساختاری بود. آنا سوزا  رئیس هیات 
داوران که از مدیران جشنواره ساندنس است، »جنایت بی دقت« 
را دارای تمام ویژگی  هایی دانست که در این جشنواره به دنبال 
آن بوده اند. ویژگی هایی مثل رادیکالیسم جسورانه برای رسیدن 
به زیبایی شناسی جدید در سینما. »جنایت بی دقت« پیش از 
این نیز جوایز دیگری از جشنواره های مختلف از جمله ونیز و 
شیکاگو دریافت کرده بود. این فیلم از محصوالت موسسه هنری 
کارنامه است و پخش و توزیع بین المللی آن را نسرین میرشب 

از کمپانی دریم لب برعهده دارد./ مهر

»گداختگی« عنوان نمایشگاهی است که از ۲۲ تا 3۱ اکتبر 
برای  سوئیس  در  سیون  شهر   la treille گالری  در   ۲0۲۱
اشرفی  سارا  آثار  و  می شود  نمایش گذاشته  به  عالقمندان 
در آن حضور دارد. کول دیابانگ )Cool Diabang( و  امیل 
رودیت )Emile Roduit( دو هنرمند دیگری هستند که سارا 
اشرفی را در این نمایشگاه همراهی می کنند. این سه هنرمند 
آثار خلق شده در دو سال اخیرشان را با پیام صلح، زندگی 
نقاشی های  اشرفی  سارا  می گذراند.  نمایش  به  را  ارتباط  و 
خود را در کشور های مختلف به خصوص در سوئیس نمایش 
می دهد و نمایشگاه پیش رو شامل نقاشی هایی است که او 
در دوران اپیدمی به مدت دو سال خلق کرده است. اشرفی 
برگزیده گاال آرت دانشگاه هاروارد است و یکی از آثار او در 

گنجینه موزه هنر های معاصر تهران است./ هنرآنالین

کارزاری با نام مطالبه به کارگیری رسمی دبیران غیرانتفاعی 
در آموزش و پرورش در وب سایت کارزار در جریان است که 
#نیروهای_آزاد_شاغل_در_مدارس_غیرانتفاعی  هشتگ  با 
پیگیری می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر 
آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای 
اسالمی آمده است: » بسیاری از دبیران آزاد شاغل در مدارس 
آموزش  امر  در  درخشان  و  چندساله  سابقه ای  غیرانتفاعی، 
و اعتالی سطح علمی فرزندان این کشور دارند؛ این افراد با 
داشتن سال ها تجربه و آزمون پس دادن در زمینه آموزش، 
موجب ایجاد هزینه تربیت و پرورش دبیر برای سازمان آموزش 
و پرورش نمی شوند الزم به ذکر است حق این افراد از لحاظ 
میزان حقوق و بیمه سال هاست نادیده گرفته شده است. لذا از 
مسئولین مربوط و به خصوص وزیر محترم آموزش و پرورش و 
ریاست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم 
به این خواسته به حق ما دبیران و نیروهای آزاد شاغل در 
مدارس غیرانتفاعی رسیدگی و جهت استخدام آنان در آموزش 
و پرورش اقدام شود.« امضاکنندگان این کارزار می خواهند از 
این راه پیگیر » استخدام و جذب رسمی دبیران حق التدریسی 

مدارس غیرانتفاعی« شوند.
این کارزار از ٠١ اسفند ١٣٩٩ آغاز شده و تا ٣٠ آبان ١٤٠٠ ادامه 
دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی 

بیش از ۷هزار و ۷00 نفر امضا شده است.

بی درد خسته ای که به درمان شد آشنا
شوریده آن سری که به سامان شد آشنا

از فیض شانه یافت دل از زلف هرچه بافت
شد مفت خوشه چین چو به دهقان شد آشنا

چون بلبل از مطالعه صفحه رخت
چشمم همین به خط گلستان شد آشنا

آگه ز شوق گریه بی اختیار نیست
هرکس چو غنچه با لب خندان شد آشنا
بی رحمی سرشک من افکندش از نظر

هر پاره دلم که به مژگان شد آشنا
بنیاد عشق و حسن ز یک آب و یک گل است

بنگر چگونه مصر به کنعان شد آشنا
جانم چو شمع بر سر مژگان کند سماع

تا دیده ام به جلوه خوبان شد آشنا
دیگر چو شانه هیچ نشد جمع در کفم
تا پنجه ام به زلف پریشان شد آشنا
در دیده ام ز گریه نگیرد دمی قرار

چندان که طفل اشک به دامان شد آشنا
مهرم چو صبح بر همه کس آشکار شد
روزی که دست من به گریبان شد آشنا
آمد غمش ز هر طرف ای عیش همتی

بیگانه گو برو که فراوان شد آشنا
باشد ز باد شرطه خطر در محیط عشق

امن است کشتی ای که به طوفان شد آشنا

قدسی مشهدی

موقعیت  در  فرح افزا  آینه رود  آبشار 
در   E۵۲0۵30  N3۵43۵۸ جغرافیایی 
در  آبشار  این  است.  واقع  تهران  استان 
و  دماوند  شهرستان  شرق  کیلومتری   ۱
دارد.  قرار  گروبار  دره  در  روح افزا  محله 
پر آب،  رودخانه ای  و  بید  درختان  وجود 
آب وهوای مطبوع و دل پذیری را به این 
منطقه زیبا داده است. آبشار آینه رود در 
دماوند یکی از جاذبه های گردشگری این 
شهر است. ارتفاع آبشار در حدود ۲0 متر 
دریا  سطح  از  متری   ۲0۵۷ ارتفاع  در  و 
با کوه های مرتفع  در میان تنگه ای تنگ 
از  آبشار  به  دسترسی  است.  گرفته  قرار 
تنگه   و  دماوند  شهرستان  شرق  طریق 
گروبار  دره  در  است.  امکان پذیر  گروبار 
قدمت  با  و گردو  ارس  درختان کهنسال 
هر  قطر  دارد که  وجود  چندین صد ساله 
کدام از آن ها به ۱4 متر می رسد. در این 
قبرهای  و  آسیاب  قدیمی سنگ  منطقه 
قدیم  در  و  داشته  وجود  بازار  و  متعدد 
از  است که  بوده  اهالی  داد و ستد  محل 
اهمیت  حائز  بسیار  میراث فرهنگی  نظر 
است. این دره در غرب دریاچه تار واقع 

تار  دریاچه  به  دره  این  ادامه  و  است 
در  باشید  داشته  توجه  می شود.  منتهی 
این دره دره های فرعی زیادی وجود دارد 
که به طور عمومی جهتی شمالی دارند. 
به  فرعی  دره  اولین  در  آینه رود  آبشار 
دره گروبار  در  است.  واقع  شمال  سمت 
جنگلک  آبشار  نام های  با  دیگر  آبشار   ۲
و آبشار گروبار نیز جاری هستند. اطراف 
شهر دماوند کوه های متعددی قرار گرفته، 
از جمله در ضلع شمالی شهر دماوند خط 
الراس کوه های دوبرار به طول ۷0 کیلومتر 
 4000 باالی  قله   ۱4 دارای  که  دارد  قرار 
انواع  شاهد  ساله  هر  که  است  متری 
برنامه های کوهنوردی از گلگشت گرفته تا 
منطقه هستیم.  این  در  زمستانی  صعود 
پشت این کوه منطقه مازندران قرار گرفته 
این کوه »ماز«  به  در گویش محلی  که 
نیز گفته می شود. در شمال غربی دماوند 
ارتفاع ۲۸00  به  ِتل کمر )سرکورک(  کوه 
متر قرار دارد. این کوه به پایگاه کوهنوردی 
تبدیل  دماوند  قدیمی  کوهنوردان  برای 
شده است که از روی قله آن کوه دماوند 
را از نیمه می توان دید./ سیری در ایران

| سینما |

| هنرهای تجسمی |

خجالتی  دارد،  طول  سانتی متر   ۲4 پرنده  این 
بوده و هم اندازه ی توکاست.  جز هنگام مهاجرت 
شنیده  صدایش  شود  دیده  آن که  از  بیش تر 
بال ها  و  نر زرد روشن  پرنده ی  پروبال  می شود. 
و  ماده  پرنده ی  در  است.    سیاه  آن  دم  و 
زیتونی  دم  و  بال ها  سبز،  روتنه  نابالغ،  پرنده ی 
زرد  تنه  زیر  و  به سبز  مایل  زرد  دمگاه  قهوه ای، 
به  پرواز، دم  در  است.  تیره تر  رگه های  با  سفید 
نسبت کوتاه به نظر آمده و شبیه دارکوب هاست.  
اثر کج  بر  است که  اندکی موجی شکل  پروازش 
تغییر می کند. پروازش  بال ها حالت  آرام  کردن 
  روی شاخه ها و به طور معمول در نوک درخت 
می نشیند و میان شاخ و برگ ها پنهان می شود. 
ته   « شبیه  بلند  و  آهنگین  پرنده  این  صدای 

جوه– ولی – که لی – اووه « و هنگام هشدار 
این  می شود.  شنیده  »کرا-ایک«  صورت  به 
پرنده درخت زی است و در پارک ها، جنگل های 
پهن برگ، میوه زارهای کهن و سواحل رودخانه ها 
دیده  باز  فضای  در  ندرت  به  و  برده  سر  به 
می شود و البالی شاخه های افقی درختان، به 

می سازد. آشیانه  آویزان،  صورت 
صورت  به  و  فراوان  تابستان ها  ایران  در    
با  می شود.  دیده  جا  همه  در  عبوری  مهاجر 
بسیاری  اخیر  سال های  در  که  این  به  توجه 
آن  فروش  و  صید  به  اقدام  پرنده فروشان  از 
می کنند باید برای حفاظت از آن صید و خرید 
و فروش آن حتی المقدور ممنوع شود./ کویرها 

ایران بیابان های  و 

پری شاهرخ

به کارگیری رسمی دبیران غیرانتفاعی آبشار آینه رود فرح افزا
در آموزش و پرورش

است  ایران  همسایه های  از  افغانستان 
آن  اقتصادی  و  سیاسی  شرایط  که 
بیشتر  است.  دردناک  گاهی  و  آشفته 
کشور  این  درباره ی  روزنامه ها  و  اخبار 
است.  و کشتار  از جنگ  خبرهایی  از  پر 
نزدیکی  کشور  این  این که  وجود  با 
جغرافیایی با ایران دارد و پیوند عمیقی 
افغان  مردم  و  ایران  مردم  فرهنگ  بین 
افغان ها  از  درستی  تصویر  دارد،  وجود 
نقش  با  ادبیات  ندارد.  وجود  ایران  در 
پیوند  سبب  می تواند  خود  پررنگ 
امیرخانی  رضا  هم  این بار  شود.  جوامع 
ما  افغانستان  از  نگارش سفرنامه اش  با 
آشنا  همسایه مان  مردمان  زندگی  با  را 
می کند. او در کتاب جانستان کابلستان، 
جنبه های  افغانستان  به  سفر  روایت 
مختلف چهار شهر این کشور همسایه که 
روایت  را  است،  زخم خورده  و  جنگ زده 
از  کابلستان  جانستان  کتاب   می کند.  
 ۱3۹0 سال  در  بار  اولین  امیرخانی  رضا 
شد.  منتشر  افق«  »انتشارات  سوی  از 
چند  سفر  از  نویسنده  روایت  این کتاب 
روزه اش به کشور افغانستان است. سال 
و  همسر  همراه  امیرخانی  رضا   ۱3۸۸
مراسم  در  سخنرانی  برای  فرزندش 
دانشجویان جدید الورود دانشگاه شریف 
راهی مشهد می شوند. رضا امیرخانی در 
می گیرد  تصمیم  مشهدش،  سفر  میانه 

او به قصد دیدار  راهی افغانستان شود. 
به  هرات  دانشگاه  ادیبان  و  استادان  با 
کنسولگری افغانستان می رود و به راحتی 
را طی  این کشور  به  اداری ورود  مراحل 
خانواده اش  به همراه  امیرخانی  می کند. 
ممکن  که  زمینه ای  پیش   هیچ  بدون 
آن ها  انتظار  در  اتفاق هایی  چه  است 
آن ها  می شوند.  افغانستان  راهی  باشد، 
و  »مزارشریف«  »هرات«،  شهرهای  به 
»کابل« سفر  می کنند و امیرخانی با زبان 
فرهنگی  و  اجتماعی  وضعیت  عامیانه 
توصیف  را  افغانستان  کشور  مردمان 
و  روان  نثر  با  امیرخانی  رضا  می کند. 
می کند،  خلق  جذابی  سفرنامه   پویایش 
او قبل هم این کار را در کتاب »داستان 
سیستان« انجام داده است. امیرخانی در 
سفر کوتاهش پنجره ای کوچک به سمت 
و  آداب  با  را  ما  و  افغانستان می گشاید 
رسوم مردم افغان از نزدیک آشنا می کند. 
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