رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

تحقیقات جدید نشان میدهند که گرم
شدن آبها باعث افزایش طالق میان

 15هزارهکتارازمیانکالهخشکید

گونهای از پرندگان دریایی شده است

تغییراتاقلیمیعلت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به مازندران ،از خشکیدن  15هزار
هکتار از تاالب میانکاله خبر داد .او در این سفر به مسائل مختلف محیط
زیستی این استان پرداخت و با اشاره به بررسی محیط زیستی سد فینسک،
گفت که مانور نظامی ،مهمترین فرضیه مرگ فوکهای خزری است.

اقلیم

|

ســال شــانزدهم

|

شــماره پیاپــی 2163

قیمــت  2000تومــان

| شــنبه  6آذر | 1400

خدشهدار شدن

|

روابط پرندگان آلباتروس

3

اقلیم

تصاویرهوایی نشان میدهد یکی ازمسیلهای بهبهان با نخالههای ساختمانی پرشده است

خطرتکرارسیل دروازه قرآن در بهبهان
مدیرامورآب منطقهای شرق خوزستان :دربسیاری ازشهرهای خوزستان آبراهههایی بودهاند که به مرورزمان درآنها ساخت و سازشده است

4

نخلهای قطع شده از نخلستانهای
ایران برای ارسال به قطر ،برگشت خورد

بازی دوسرباخت
پیامخرب

3

2

شوکران زندگی

لزوم تغییر فوری

با کمآبی را سر بکشیم

گفتمان حاکمیت

به سمت توسعه پایدار

| سینا قنبرپور |
| سید مصطفی هاشمیطبا |

| روزنامهنگار |

| فعال سیاسی |

تا اصفهانی نباشیم نمیدانیم چه آشوبی در دل آدمی
بهپا میشود وقتی قدم بر مسیر خشک رودخانهای

بیشتر از  2هفته است که کشاورزان اصفهانی

بگذاری که روزی سرچشمه سرزندگی زادگاهت بوده

در اعتراض به خشکسالی اصفهان دست

است.تا اهوازی نباشیم نمیدانیم وقتی لب کارون

به تحصن زدهاند .نتیجه این تحصن شد

بیایی و به جای شنیدن صدای مرغان دریایی

برخوردهای قهریای که دیروز از سوی

یا گاومیشها صدای ریختن فاضالب به داخل

نهادهای انتظامی و امنیتی با مردم معترض.

مسیری که حاال با کمآب و کمآب شدن آن بیشتر

در این مدت هم اخباری شنیده شد مبنی

زشتی فاضالب را به خود میگیرد چه حسی بر سرت

بر پرداخت حدود  1500میلیارد تومان به
کشاورزان .به عقیده من ،نه این برخوردها

«پیام ما» از آنچه در زایندهرود گذشت گزارش میدهد

با مردم و معترضان درست است و نه این
مساله را از زاویه توسعه پایدار دید و نسبت
به حل آن اقدام کرد .واقعیت آن است که
امروز در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری
ایرنا

دست به کاشت و برداشت برنج میزنند.

گردشگران در صدر خبرهای خوب بوده حاال جایش
را در صدر خبرهای بد نگاه داشته است .مردم حق

پایان ناآرام تجمع کشاورزان

قبیل پرداخت پولها .راهکار آن است که

همچون برخی مناطق اصفهان کشاورزان

آوار میشود.اصفهان که روزی به دلیل میزبانی از

دارند از جاری نبودن زایندهرود کالفه باشند .کشاورزان
شرق اصفهان حق دارند که برای معیشت خود لب به
اعتراض بگشایند .اما پرسش این است که اگر همین
امروز آن لولهای که دیروز شکستند و انتقال آب به

بهعالوه گزارشی درباره وضعیت حقابه محیطزیست

ادامه در صفحۀ 2

2و5

درخواست اژهای برای آسیب شناسی و راههای از بین بردن لغزشها

غالمحسین محسنی اژهای صبح دیروز (پنجم آذر)

و میخواهد واقع ًا برای مردم کار کند و کشور را از

خواست که به اصالح و کوتاه شدن فرایندها کمک

در نشست با اعضای شورای فرماندهی و مسئوالن

جنبههای مختلف ارتقاء ببخشد .مجلس هم امروز

کنند .محسنی اژهای از مردم به عنوان سرمایه

مرکز مقاومت بسیج قوه قضاییه دیدار کرد .رئیس

همین انگیزه را دارد و میخواهد انقالبی عمل کند .در

اصلی نظام و از کارکنان دستگاه قضا به عنوان

قوه قضائیه در این دیدار جنگ امروز دشمن

قوه قضاییه هم همکاران عزیز ما میخواهند اصالح

سرمایه اصلی این نهاد یاد کرد و با تأکید بر لزوم

علیه نظام اسالمی و ملت ایران را جنگی تلفیقی

کنند و یک قوه قضاییه در تراز نظام اسالمی شکل

توجه به انضباط اداری گفت« :انضباط اداری در

توصیف کرد و گفت« :دشمن بعد از شکست در

بدهند که به دنبال اجرای بهتر عدالت و خدمت بهتر

پیشرفت کارها سهم زیادی دارد و کم انضباطی به

جنگ نظامی به تحریم و تحریف امید بسته و

به مردم است».

حسن انجام کار لطمه میزند ».او بر همین اساس

تالش میکند با فشار اقتصادی و عملیات روانی

رئیس عدلیه با اشاره به وسوسههای شیطان و

از نیروهای بسیج در قوه قضاییه کمک خواست

و دروغ پردازی و شبهه افکنی ،مردم و جوانان

شیطان صفتان برای گمراهی و انحراف انسان

تا نقش خود را در «حاکمیت انضباط اداری و

را مأیوس کند ».او مقابله با توطئههای دشمن

ها ،صیانت از همکاران و پیشگیری از خطا و

سازمانی در عدلیه» به درستی ایفا کنند.

را نیازمند نگاه ،اراده و روحیه بسیجی دانست

لغزش همکاران قضایی را از موضوعاتی دانست

و تأکید کرد« :بسیج با اتکا و اتصال به خداوند

که همکاران بسیجی دستگاه قضا میتوانند به

کارهای بزرگ انجام میدهد .امروز ما در معرض
تهدیدات قرار داریم ،اما فرصتهایی هم داریم که

کرد« :برای از بین بردن لغزشها در عدلیه نیاز

بسیج میتواند تهدیدات را به فرصت تبدیل و از

به جلوگیری ،آسیب شناسی و پیشگیری داریم

این فرصتها به خوبی استفاده کند».

شما هم راه حل ارائه کنید ».رئیس قوه قضاییه کار

رئیس دستگاه قضا ،رویکرد دولت مردمی و مجلس

در دستگاه قضایی را سنگین و خطیر خواند و با

انقالبی و قوه قضاییه تحول خواه را از فرصتهای

بیان این که فرایندهای پیچیده ،طوالنی و پر هزینه

موجود دانست و با اشاره به افزایش امید و اعتماد

قضایی و اداری بعض ًا زمینه ساز فساد و نارضایتی

در جامعه ،اظهار کرد« :دولت ما دولتی انقالبی است

مردم است ،از نیروهای بسیجی قوه قضاییه

پیرو آگهی شماره  2161روزنامه پیام ما مورخ

و مستثنیات به اطالع می رساند شماره پالک
اصلی ردیف پنجم بنام میان جاویه و مزرعه

آبشور تهرود یک فرعی از  -2508اصلی واقع
در بخش  28کرمان می باشد.

آگهی مناقصه (نوبت اول  /دوم)
( ) 9938020 PLUG VALVEتجدید آگهی

مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران گفت:
اینکه گمان شود ذخایر گازی کشور زیاد

انصافا نیز این اتفاق افتاده اما متولی بهینه

است و میتوان برداشت باالیی داشت،

سازی سوخت در کشور مشخص نبوده است.

تکنولوژی اهمیت دارد ،زمانی که قیمت گاز

باور درستی نیست و اکنون باید با ایجاد

اینکه

ارزان باشد طبیعتا کسی به دنبال بخاری با

یک متولی برای بهینه سازی مصرف گاز و

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در

راندمان باال نمی رود ،نیروگاه ها خود را بهینه

استفاده از ابزار قیمت ،تکنولوژی ،قانون و

کشور فعال است اما تصمیم گیری برای

نمیکنند ،صنایع نیز به دنبال راهکارهایی

صورت

که

معاون

فرهنگسازی به دنبال حل مشکل باشیم.

اینکه

حمید رضا عراقی در گفتوگو با ایسنا،

بگیرد و یا نحوه مصرف در بخشهای

منجر به کاهش قیمتها شود چرا که قیمت

در چه

مناطقی گازرسانی

با بیان اینکه هر چند ایران ذخایر گازی

مختلف به چه صورتی باشد و یا تصمیم

سوخت در هزینههای صنایع بزرگ همچون،

مطلوبی دارد و فازهای پارس جنوبی نیز در

گیری برای بخاریهای گازی با راندمان باال

فوالد ،پتروشیمی و نیروگاهها تاثیر چندانی

حال توسعه فراگیر هستند و تمام مخازن به

صورت نگرفته است ،گفت :به اعتقاد من

ندارد ،افزود :بنابر این اگر قیمت بر اساس

کشور تزریق میشود ،اما میزان مصرف در

چهار عامل در مصرف سوخت مهم است.

برنامه پنجم تغییر میکرد تکنولوژی نیز به

کشور عدد باالیی است ،اظهار کرد :در حال

عراقی با اشاره به تاثیر قیمت در مصرف

این عرصه راه پیدا میکرد .وی با بیان اینکه

حاضر میزان مصرف حدود  ۸۰۰میلیون متر

سوخت ،اظهار کرد :از اول انقالب به دلیل

عالوه بر این سه مورد باید به مساله قانون

مکعب در روز بوده و مشکلی که در صنعت

فضایی که در کشور وجود داشت و تاکنون

نیز اشاره کرد ،قانون مصرف انرژی در کشور

گاز وجود دارد این بوده از ابتدا سیاستهای

نیز ادامه دارد ،سوخت قیمت واقعی پیدا

وجود دارد اما اجرا نمیشود ،بنابر این باید

برای صرفهجویی سوخت نمیروند

نوبت اول

مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش معمولی ( صرفا تولید کنندگان داخلی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند)
موضوع مناقصه  :خرید ( :قطعات الستیکی پمپ تراک سیمانکاری  )9840014تجدید آگهی

سیاست کلی دولت و مجلس بر گازرسانی بوده،

سابق

گروه صنعتی بارز(سهامی عام)

مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

 ۱۰تا  ۱۵درصد قیمت انرژی تغییر کند.

وزیر نفت

این شرکت در نظر دارد اقالم ضایعاتی خود شامل :محصول نهایی،
انواع آمیزه ،محصول میانی ،ضایعات مواد اولیه ،ملزومات بسته
بندی (تانکر پالستیکی ،پالت کامپوزیتی و  )...ضایعات حین تولید
و غیره را از طریق مزایده به فروش برساند.
عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند ظرف مدت  7روزکاری
از تاریخ درج اگهی جهت اخذ اسناد و تحویل پاکات مزایده به
آدرس تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان هویزه غربی،
پالک  ،103مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
 021-86796212تماس حاصل فرمایند.

 1400/9/3در خصوص تشخیص اراضی ملی

وی با بیان اینکه بعد از قیمت موضوع

با

مزایده فروش
مواد ضايعاتی

اصالحیه

بررسی دالیل کمبود گاز
بیان

به جریان میافتد؟

ادامه در صفحۀ 2

بُحران کمآبی را جدی بگیریم

بسیج راه حل ارائه دهد

آن اهتمام ویژه داشته باشند .او در ادامه تاکید

یزد را مختل کرد برای همیشه مسدود کنند زایندهرود

انرژی به طور کامل مشخص نبوده است.

نکرده است ،البته منظور از قیمت واقعی

گفت چهار عامل ،قیمت ،تکنولوژی ،فرهنگ و

وی ادامه داد :به طور مثال استراتژی

این نیست که به دنبال قیمت صادراتی

قانون روی میزان مصرف تاثیر دارد و میتواند

مشخصی برای انتقال برق و یا گاز تعریف

باشیم ،به طور مثال در مجلس هفتم بحث

در شرایط فعلی کمک رسان باشد ،گفت :مهم

نشده و مشخص نشده سوخت مایع در چه

تثبیت قیمتها مطرح شد یعنی چند سال

ترین اصلی که وجود دارد این است که در

بخشهایی باید مورد استفاده قرار بگیرد ،با

قیمت هیچ افزایشی نیافت ،در صورتی

کشور سیاست انرژی از ابتدای انقالب تاکنون

توجه به اینکه ایران دارای گاز طبیعی است

که در برنامه پنجم و ششم قرار بود ساالنه

مشخص نیست.

مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا /مناقصه

مبلغ برآورد (ریال/ارز)

-1شرکت ملی حفاری ایران

9840014

11.807.200.000

-2شرکت ملی حفاری ایران

10.100.000.000

9938020

•روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

-بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ،انجام می گردد(.حداقل امتیاز.)50

روش

ارزیابی

-1داشتن تجربه و دانش در زمینه مناقصه مورد نظر و ارائه مدارک الزامی است(.داشتن سابقه ساخت کاالی مشابه که به تایید مدیریت پژوهش  ,فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران  ,شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه رسیده باشد

•نحوه دریافت اسناد مناقصه :

تاریخ شروع دریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا  10روز پس از آن ادامه خواهد داشت

توسطشرکت

محل دریافت

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.irکارشناس پرونده تلفن تماس 061- 34148795

تحویل اسناد به

آخرین مهلت

 14روز پس از آخرین روز دریافت اسناد

محل تحویل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir

دریافتاسناد

شرکت

•تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):
مبلغ تضمین

 591.000.000ریال تقاضای 9840014
 505.000.000ریال تقاضای 9938020

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی --اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره  4001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران(-شماره شبا -)350100004001114006376636IR :سایر تضامین درج شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659ت /
 123402مورخ  94/09/22مورد قبول و پذیرش می باشد.

مدت اعتبارپیشنهاد /تضمین

90روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

تذکر :با توجه به بخشنامه شماره  98/138665مورخ  98/04/03معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات ،مزایدات شرکت
ملی حفاری ایران درپایگاه  SETAD.IRمی باشد.
•کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران http://sapp.ir/nidc_pr

www.nidc.ir

شناسه آگهی 1227544 :میم الف 1-

اداره تدارکات خارجی کاال

2

پیامخرب
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پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

چادرها را سوزاندند را بازداشت کرده است.
پس از آن هم فیلمهایی منتشر شده از

ادامه از صفحۀ 1

حضور پاکبانان در محل برای جمعآوری

شوکران زندگی با کمآبی

باقی مانده چادرها .آثار از بین رفت .انگار

لزوم تغییرفوری گفتمان

صبح چهارم آذر ،فیلمها و تصاویر بسیاری

حاکمیت به سمت توسعه پایدار

از اول هم کشاورزان در آن حاضر نبودند.

را سر بکشیم

از پاکسازی محل تجمع کشاورزان اصفهانی
منتشر شد همانطور که خبر تجمع هم

در طول سال ممکن است چند بار

دست به دست میشد.

لوله انتقال آب به یزد به عمد بشکند،
آسیب ببیند تا روند انتقال آب به این

پنجم آذر؛ جمعه سیاه

شهر متوقف شود .آیا در تمام دفعاتی

«بلک فرایدی» است؛ «جمعه سیاه»،

که این اتفاق افتاده حال مردم یزد را

برای اروپاییها و آمریکاییها و در ایران و

پرسید هایم؟ آیا آ نها هم به خیابان

هند اما توجهات معطوف به کشاورزان است.

ریختهاند و انگشت اتهام به سوی

در هند هم کشاورزان حاضر به برگشتن به

کسی دراز کرد هاند؟

خانههایشان نیستند .دولت هند الیحه

واقعیت این است که ما به درستی

اصالحات کشاورزی را پس گرفته ولی

حال هیچ کدام از مردمان ایرا نزمینی

کشاورزان در پایتخت و سایر شهرهای هند

که درگیر کمآبی هستند را درک
به طور خاص مسئوالن و تصمیمگیران
و تصمیمسازان ارشد کشور است .اگر

به تجمع خود ادامه دادهاند .در اصفهان
جو امنیتی از حدود ساعت  9صبح در

| فارس |

نکرد هایم .ما منظور پایتختنشینان و

اطراف پل خواجو شکل گرفته است .یکی
از کشاورزان به خبرنگار «پیام ما» گفت:

برای یک بار زندگی در کنار «هوتک »ها

«رفته بودیم برای اعتراض .مثل هفته قبل

در روستاهای اطراف چابهار را تجربه
میکردند که برای هربار تأمین آب
ممکن است با حمله دندا نهای تیز

آن دختر روستایی دست دختر یکی
قطع

شده بود ،بهتر میفهمید نبود آب
شرب و بهداشتی در این منطقه چه
که امروز هم هیچکس از مسئوالن
حس مردمان سرزمین کمآب ایران

| روزنامهنگار |

پایتختنشین

این

را درک نکرد هاند وگرنه وعده حل
با

مردم

سخن

اگر

همه آب زایند هرود را هم روانه این
رودخانه کنند مثل تریاکی است که
وقتی خمار یاش پرید تازه عالوه
بر رودخانهای

خشک

با

تصمیماتی که ما را به نقطه کنونی

همه چیز اما از دوم آذرماه به بعد تغییر
کرد .دیگر خبری از حمایتهای گذشته

پس از پایان این حجم آب قرار است

یکی از کشاورزان حاضر در
صحنه به «پیام ما» میگوید:
«مگر ما چه خواسته بودیم؟
هفته قبل تجمع کرده بودیم.
آرام و راحت .چه فرقی بین این
هفته و آن هفته بود؟»

از وضعیت کنونی خوزستانیها خبر
دارد؟ در پاییز کم بارش کنونی چگونه

مشخص بود« :تا آب نیاد تو رودخونه ،بر
نمیگردیم به خونه» .اگرچه بازگشت آب
به زاینده رود حداقل از نگاه فنی و با در
نظر گرفتن میزان آب پشت سد بعید به

احساس میشد .چرا که پیش از این هم

وجهی

کارشناسانی چون مهدی فصیحی هرندی،

است .مسألهای چند انضباطه که فقط

پژوهشگر حکمرانی آب تاکید کردهاند

با گفتگو با دیدن منافع همه ذ ینفعان

که احیای زایندهرود بدون توجه به ابعاد

میتوان در میا نمدت و درا زمدت

اجتماعی و فرهنگی رفتن به بیراهه است.

دست به کار حل آن شد .این کار

این بار مسئوالن ارشدی چون محمد مخبر

شجاعتی خاص میطلبد زیرا باید

 ،معاون اول رییس جمهوری دستور

اول بپذیریم که از دست مهندسان
و معجزه بتن و فوالدشان کاری

دست به دست میشود .هدف آن ،دعوت

دوم آذر؛ تصمیم امنیتی

غروب است .استاندار اما تعطیل

نیست.

نمایندگان

صنف

کشاورزان،

مردم به برپایی تجمع دیگری در روز جمعه
است.

شرق و غرب اصفهان در سالن جلسات
استانداری حاضرند .استاندار اصفهان و

است و زمستانی .برخی کشاورزان حاضر

مدیران دستگاههای دیگر هم حضور دارند.

به پایان تجمع خود نشدند .چادرها بر

در جلسه راجع به مطالبات  9گانه کشاورزان

بستر خشک زایندهرود و در محدوده پل

رایزنی کردند اما در نهایت مصوبات

خواجو هنوز پابرجاست .نیروی انتظامی با

جلسه  7بند بود7 .بندی که استاندار به

هماهنگی نهادهای مربوطه در محل حاضر
به

دستگاههای ذیربط ارسال کرده است .بند

شده است .هدف آنان پایان دادن

ششم« :مصوب شد تا ساعت  4بامداد

تجمع است .همان که در مصوبه نمایندگان

مورخ  3آذر  ،1400چادرهای مستقر کنار

کشاورزان و میرابها و استانداری آمده

پل خواجو جمع آوری و تجمع انجام شده

است.

میکشد.

پایان یابد».

چادرها در آتش میسوزند .فریادها بلند

صنف کشاورزان با استانداری و
نهادهای دیگر بر سر پایان تجمع توافق کرده
اما کشاورزان حاضر به پایان تجمع نیستند.
آنها همچنان خواسته خود را بازگشت آب
به رودخانه اعالم میکنند .اختالفها در
صنف کشاورزان هم باال میگیرد .مسئوالن
اصفهانی چارهکار را در اعالم خبر پایان
تجمع میدانند .پیامکی هم با همین
مضمون و البته با لحنی هشدارگونه برای
اصفهانیها ارسال میشود« :باتوجه به
اینکه صنف کشاورزان استان امروز پایان
تجمع خود را اعالم کردهاند ،لطفا مراقبت
فرمایید حضور شما در این محدوده مورد

ویژه جدیتر وارد صحنه میشود .درگیریها
بین مردم و نیروی انتظامی آغاز میشود .گاز
اشک آور پس از گاز اشک آور .باتوم پس
از باتوم .شعار پشت شعار .گرد و خاکها
و تجمعات به خیابانهای اطراف کشیده

بامداد است ،حدود ساعت  .2هوا سرد

سوم آذر؛ کشاورزان نمیروند

التهاب به سرعت افزایش پیدا میکند .یگان

بلند شد .مردم از بستر زاینده رود میروند

چهارم آذر؛ چادرسوزی

نمایندگان شورای میرآبها و آب بران

کرده بود که مردم از تجمع خودداری کنند.

ناگهان

آتش

زبانه

میشود .شعارهایی سر داده میشود.
اما چه کسی چادرها را سوزاند؟ روایت
رسمی ،همان است که نیروی انتظامی
اعالم کرد و خبرگزاریهای مختلف به
ویژه «فارس» منتشرش کردند« :اراذل و
اوباش با حمله به چادر کشاورزان ،آنها را
سوزاند» .روایت غیررسمی اما چیز دیگری
است .کشاورزان چندان بر کلیدواژه اراذل
و اوباش تاکید ندارند و میگویند نیروی
انتظامی آن را محاصره کرده بود .هر دو
طرف هم فیلمهایی برای اثبات ادعای خود
منتشر کردهاند .تاریکی شب اما تشخیص
واقعیت را سختتر کرده است .نیروی
انتظامی اعالم کرد که اراذل و اوباشی که

میشود .یکی از کشاورزان حاضر در صحنه
به «پیام ما» میگوید« :مگر ما چه خواسته
بودیم؟ هفته قبل تجمع کرده بودیم .آرام و
راحت .چه فرقی بین این هفته و آن هفته
بود؟»
اینترنت هم به مرور کند میشود .اعتراضات
تا ظهر ادامه پیدا میکند .کلیپها و تصاویر
منتشر شده در شبکههای اجتماعی هم
انتقادات گسترده کاربران را در پی دارد.
آخرین گزارشهای دریافتی خبرنگار «پیام
ما» از اصفهان ،ساعت  5و نیم عصر ،حکایت
از کندی و قطعی اینترنت در بخشهای
مختلف اصفهان دارد .یکی از حاضران در
خیابان بزرگمهر اصفهان ،گفت که اینترنت
موبایل در این منطقه قطع است .او گفت
که این قطعی در همه اپراتورها به چشم
میخورد .یکی از حاضران در خیابان شهدا
هم از قطعی اینترنت همراه در این منطقه
خبرداد .هر دو نفر این افراد اما تایید کردند
که اینترنتهای خانگی در اصفهان فعال
است ولی با کندی سرعت مواجهاند .در
شاهینشهر اصفهان اما اوضاع عادی است.
یکی از حاضران در این منطقه به خبرنگار
«پیام ما» گفت که هم اینترنت خانگی و هم
همراه در این منطقه وصل است.

برگزاری اولین جلسه شورای عالی فضایی بعد از  10سال

برنمیآید و سازهها دیگر حالل مشکل
نیستند .باید شوکرانی را سر بکشیم
که در آن قید تصمیمات کوتاه مدت
را بزنیم و کارهایی که بیشتر نمایشی
است را کنار بگذاریم.
بپذیریم که این سرزمین از دیرباز
کمآب بوده و تنها راه حل موجود
سازگاری با کمآبی است .در غیر
اینصورت فردا مردم کرج هم باید

سد امیرکبیر تجمع کنند تا آب به

کشاورزان بودند که شعار آنان از ابتدا

کشاورزی ،فعاالن اجتماعی و مسئوالن

خیابانی حل کرد .چه خوب چه بد

را به جان بخرند و در مخزن خالی

یکی پس از دیگری خواستار پایان تحصن

گسترده و دامنهدار میان فعاالن بخش

دستکاری در طبیعت را با اردوکشی

طی کردن پیچ و خم جاده چالوس

از اصفهانیها نبود .مسئوالن استانی هم
چون ماموران نیروی انتظامی در شرایطی

نظر میرسید .در این شرایط جای گفتگوی

میتواند مشکلی به عمق سه دهه

مسأله

بستر خشک زاینده رود گذاشتند .چادر

از دید کشاورزان چیز دیگر.

مردم و در شبکههای اجتماعی اصفهان

و وزیر نیرو گرفته تا استاندار و فرماندار.

که این فشاد سیاسی باعث شود

آب

کشاورزان اصفهانی خسته از بی آبی پا به

نتیجهاش از دید کارشناسان یک چیز بود و

برآمدند .از معاون اول رئیس جمهوری

حجمی از آب را روانه زایند هرود کنند

مسئلهای

فزونی است .نیروی انتظامی هم میکوشد
مانع از برگزاری تجمع شود .از قبل هم اعالم

قرار نگیرد ».همزمان پوسترهایی میان

مسئوالن مختلف هم در صدد پاسخگویی

مردم در مسیر خشکزاینده رود منجر

چند

مردم شعار میدهند و تعدادشان رو به

همه چیز از شانزده روز پیش شروع شد.

مسالمتآمیز برگزار شد.

به جاری شدن آب شود .فرض کنیم

مشکل مردم هور حل شد؟ آیا کسی

بعد تنشها بر بستر زایندهرود آغاز میشود.

بررسی مساله را دادند .بررسیهایی که

در کنار معترضان بود و تجمعها در فضایی

نشده است که امروز با جاری شدن

شد تا گاومیشها تلف نشوند اما آیا

سروده محمدرضا شفیعی کدکنی.دقایقی

سوء استفاده رسانههای بیگانه و معاندان

جریان این اعتراضها نیروی انتظامی هم

رسانده ظرف یک سال یادوسال گرفته

حجمی از آب پشت سد کرخه رها

نمیبینم و آنچه میبینم ،نمیخواهم».

شدند .دیروز هم قرار بود مردم در اصفهان تجمعی برگزار کنند اما بنا به گزارشهای رسیده به پیام ما اجازه برگزاری این

رسانهها به بازنشر اخبار آن پرداختند .در

آب شرب ما را هم تامین نمیکنند.

نگران مرگ گاومیشهایشان بودند

خبرنگار «پیام ما» نوشت« :آنچه میخواهم،

گذشته مطالبهگر بودند و اعتراضشان در شکلی مدنی و مسالمتآمیز مطرح شده بود مجبور به جمع کردن چادرهای خود

بسطنشینی بازخوردهای گسترده پیدا کرد.

خشکتری مواجه میشویم که دیگر

بستان یا سوسنگرد و شوش از بیآبی

دیگر از شاهدان عینی در توصیف ماجرا برای

 72ساعت منتهی به پایان هفته گذشت ،فقط اندوه اصفهان بی آب امروز را بیشتر کرد .کشاورزانی که تا همین اوایل هفته

برپا کردند .تحصن کردند و بسط نشستند.

لولههای

چه کنیم؟ روزی که مردم هویزه و

میرسد؛ ساعت حدود  9و نیم صبح .یکی

تجمع داده نشد و درگیریهایی هم میان معترضان و با نیروهای امنیتی گزارش شده است.

ضرباالجالنه نمیدادند .باید صادقانه
میگفتند که

با لباسها و کالههای یک شکل اما بدون
ابزار دفاعی و تهاجمی .یگان ویژه اما از راه

رسیدیم ،چه کسانی مسئولند ،کدام سیاستهای غلط آبی ایران را به این نقطه رساند ،موضوعی است جداگانه .اما آنچه در
| سید میالد علوی |

و

زایندهرود .نیروهای بسیج در محل حاضرند.

مساله آب است .آبی که نیست .همه حرف اصفهانیها و کشاورزانش همین است« :آب نیست» .اینکه چه شد ،به اینجا

حسی دارد .اما واقعیت این است
تصمیمگیران

جمع میشوند .محل تجمع :بستر خشکیده

پایان ناآرام تجمع کشاورزان

وضع فرق میکرد .اگر به جای دست
از مسئوالن

اما اینبار پر از مامور بود ».مردم رفته رفته

«پیام ما» از آنچه بر اصفهان و کشاورزانش از غروب سهشنبه تا غروب جمعه گذشت ،گزارش میدهد

گاندو مواجه میشوند آن وقت شاید

در دهان گاندو

سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری

و گفت« :اینکه بعد از نزدیک به  ۱۱سال

و پشتیبانی نیروهای مسلح»« ،سپاه»

صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی

اولین جلسه شورای عالی فضایی تشکیل

و «ارتش» در حوزه فضایی ،گفت« :با

فضایی در دولت سیزدهم که پس از یک

میشود ،نشاندهنده عزم این دولت برای

مجاهدت جوانان متخصص و باورمند

دهه توقف برگزار شده بود به نقش این

توسعه صنعت فضایی است ».رئیس دولت

کشور تالشهای خوبی در صنعت فضایی

شورا در سیاستگذاری و ترسیم نقشه راه

سیزدهم با تشکر از فعالیتهای «وزارت

شده است اما به رغم این تالشها در این

برای توسعه صنعت فضایی کشور اشاره کرد

ارتباطات و فناوری اطالعات»« ،وزارت دفاع

حوزه با جایگاه واقعی فاصله داریم.امروز

نخلهای قطع شده از نخلستانهای ایران برای ارسال به قطر ،برگشت خورد

یا رفسنجانیها یا همه مردم ایران

بازی دو سر باخت

که در دو سال اخیر کمترین میزان
بارش را تجربه کرد هاند .باید نشست و

صادرات نخلها را تایید کرد .خبرگزاری ایسنا

و بارگذاری آن در سامانه جامع امور گمرکی
صادر شده است».این اما پایان ماجرا نیست.
نکته مهم اظهارات این مقام مسئول در گمرک

تلخی این جام را به جان خرید و آن

اوایل آبانماه بود که خبری در شبکههای

را سرکشید که راهکارهای مهندسی و

اجتماعی منتشر شد« :قطع نخلهای ایران

به نقل از ارونقی نوشت« :در هفت ماه ابتدایی

برای ارسال به قطر» .تصویری هم از این

امسال ،صادرات قطعی نخل و نهال خرما ،بیش

نخلها منتشر شد .نخلهای قطور و بلند قامت

از  ۶۵۰نفر بوده که از این میزان ۶۰۰ ،نفر نخل

ایران ،جایی است که خبر از برگشت این نخلها

در یکی از جادههای مرزی استان بوشهر سوار

و مابقی نهال خرما بوده است .در فاصله مهر

میدهد .او گفته است« :با وجود صادرات صورت

بر یک کامیون .این تصویر انتقادهای بسیاری

تا آبان امسال در گمرک منطقه ویژه اقتصادی

گرفته تعداد کل نخلهای صادر شده یعنی

انتخابیه در مجلس به دولتها تحمیل
میشده

جز به

نابودی

حوزههای

انتخابیه به نتیجه دیگری منجر نشده
است .دلیل آن را در انباشت جمعیت
در مناطق کویری و بیجاذبه بودن
سواحل

جنوبی

میتوانید

جستجو

کنید .دلیل آن را در د هها کارخانه فوالد

معاون فنی گمرگ ایران :تعداد
کل نخلهای صادر شده یعنی
مجموع  ۵۸۸اصله نخل به
مقصد قطر برای حضور در جام
جهانی  ،2022به ایران برگشت
خورده است.

را برانگیخت .صداوسیما همان زمان در گزارشی

بوشهر چهار فقره اظهارنامه صادراتی نخل ثبت

مجموع  ۵۸۸نفر به قطر ،به ایران برگشت خورده

به موضوع پرداخت و نه تنها صحت و سقم

شده که در مجموع  ۵۸۸اصله نخل به وزن ۶۰۰

است ».این مقام مسئول درباره سرنوشت این

ماجرا را تایید کرد بلکه بیآبی و خشکی را یکی

نفر به ارزش  ۱۳6هزار دالر و همگی صادرات

نخلها نیز بیان کرد« :بعد از برگشت خوردن

از اصلیترین دالیل این صادرات نخل اعالم

به مقصد قطر بوده است ».این مقام مسئول

نخل ها ،صاحب کاال بار دیگر نسبت به اظهار این

و پتروشیمی یا آلومینیو مسازی در

کرد .بنابراین گزارش ،هر نخل حدود یک و نیم

در گمرک ایران با اشاره به این که در صادرات

محموله ها از محل اظهارنامه صادرات برگشتی

دل مناطق بیآب ایران باید جستجو

میلیون تومان به فروش میرسد .خریداران

نخل از گمرک بوشهر ،با توجه به حساسیت

تحت عنوان کاالی صادرات برگشتی اقدام و

کنیم .باید بنشینیم و به سختی با

اما سودهای کالنتری میبرند .هدف آنها

کاالی اظهاری ،قبل از اتمام تشریفات گمرکی

مجددا مجوزهای الزم از جمله قرنطینه سازمان

هم در اینباره حرف بزنیم وگرنه همه

صادرات نخلها به قطر است .محل برگزاری

مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی استان بوشهر

جهاد کشاورزی استان را اخذ کرده و در حال

جمعیت هم در مسیر زایند هرود جمع

جام جهان  .2022مسئوالن مربوطه اما به

از آن بازدید کرده بودند گفت« :این محمولهها

انجام تشریفات برای ورود به کشور است ».او

شوند فقط نتیجهای به اندازه یک

روشنی درباره این موضوع صحبت نکردند تا

بعداز اخذ مجوز الزم از جمله قرنطینه نباتی و

علت برگشت خوردن این نخلها را اعالم نکرده

قرص مسکن برای یک درد عمیق

اینکه دیروز معاون فنی گمرک ایران سرانجام

مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

ولی خبرگزاری فارس  30آبان به نقل از زهرا

خواهد داشت.

این درحالیست که کاشت برنج آن هم به
شیوه مرسوم در ایران نیازمند آب فراوان است.
در چنین شرایطی نمیتوان با پرداخت 1500
میلیارد تومان به کشاورزان مشکالت آنان را
حل کرد .همانطور که نمیتوان با قوای امنیتی
و انتظامی به سراغشان رفت.
شرایط ایران امروز به گونهای است که ما
چارهای نداریم جز یاد گرفتن زندگی با آب کم.
باید بیاموزیم از حداقل آب ،بهترین استفاده
را داشته باشیم .این آموزش برعهده مسئوالن
است اما مردم هم در این میان وظایفی دارند.
همه ما ،مسئول و غیرمسئول باید بدانیم که
اگر به شیوه کنونی ادامه دهیم و راه و روش
زندگی در شرایط کم آبی را نیاموزیم ،روزهای به
مراتب سختتر و تلختری در انتظارمان خواهد
بود .داشتن نگاه توسعه پایدار یعنی استفاده از
رو شهای علمی و منطقی و جواب پس داده به
جای اقدامات خلقالساعه و بعضا پوپولیستی.
در مرحله اول باید ببینیم در کشور چقدر آب
وجود دارد ،آن زمان است که باید تصمیم
بگیریم در چه مناطقی چه صنایعی فعال باشد.
کشاورزی هم به شیوه فعلی دیگر نمیتواند
ادامه پیدا کند .دولت و کشاورزان موظفند به
سمت آبیاری قطرهای حرکت کنند و همزمان از
کاشت محصوالت آ ببر ،خودداری کنند.
روش فعلی در ایران محکوم به شکست است،
یکی پول میدهد ،یکی میزند ،یکی اعتراض
میکند و . ...بزرگترین مشکل در این میان آن
است که دولتها در ایران عمال در انفعال به سر
میبرند .آنان به جای اداره اوضاع ،مملکت را رها
کردند و اوضاع بدتر شد .زمانی در دولت آقای
احمدینژاد به مردم گفتند ،آب خودتان است،
هر طور میخواهید مصرف کنید .نتیجهاش شد
اوضاع فعلی چهارمحالوبختیاری حال آنکه
وظیفه دولت هدایتگری است نه پول پاشی و
برخورد قهری با مردم معترض .پرسش من از
نهادهای امنیتی آن است که فرض کنید امروز به
هر روشی شده ،کشاورزان و معترضان را متوقف
کردید ،فرداچه؟ پس فردا چه؟ سرانجام این
دور متوقف میشود.
شخصا معتقدم اگر روش مصرف اصالح شود،
نگاه حاکمیت تغییر کند و گفتمان توسعه
پایدار بر ایران حاکم شود ،میزان آب موجود
برای پیشبرد امور کفایت میکند اما واقعیت
آن است که نه دولت و حاکمیت برنامهای در
این حوزه دارند و نه مردم آنچنان که باید و
شاید مساله کم آبی را درک کرد هاند .اسراف
در ایران غوغا میکند ،در تمام زمینهها از نفت
و گاز گرفته تا آب و برق .نکته مهم در این
میان آن است که حاکمیت باید بداند راهکار
مقطعی برای حل مشکل وجود ندارد .باید فورا
به سمت حاکم کردن گفتمان پایدار حرکت
کند .امروز دولت و مجلس در شرایطی مساله
معیشت را پیگیری میکنند که در آن توفیقی
نداشتهاند .حرف من این نیست که این مساله
نباید پیگیری شود ،خیر ولی گفتمان غالب
باید مساله ایران و توسعه پایدار باشد .اگر
این اتفاق افتاد ،میتوان به آینده امیدوار بود
ولی در غیر این صورت و با تداوم وضع فعلی،
اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد .ایران برای
حفظ یکپارچگی خود چارهای ندارد جز حرکت
در مسیر توسعه پایدار و استفاده از رو شهای
علمی و منطقی.

شرکتهای دانشبنیان ،صنعت ،تجارت،

کارهای موازی دست به دست هم بدهند

کشاورزی و گردشگری عبور از مشکالت

و خواسته مقام معظم رهبری را برای

اقلیمی از جمله کمآبی و دهها حوزه دیگر

رسیدن به مدار  ۳۶هزار کیلومتری محقق

میتوانند از خدمات فضایی برای توسعه و

سازند .البته دستیابی به این هدف یک

رشد خود استفاده کنند ».رئیس جمهوری

مسیر حداقل  ۱۰ساله است ،اما مطمئن

بر ارزان و بومیسازی صنعت فضایی تأکید

هستیم که به فضل خداوند با روحیه

کرد و گفت« :همه بخشهای فعال در

جهادی متخصصین کشور و با حمایتی که

این صنعت باید با همپوشانی و همگرایی

دولت سیزدهم خواهد کرد این مسیر کوتاه

و استفاده از تجربیات یکدیگر و پرهیز از

و کوتاهتر خواهد شد.

بازتاب

تهران منتقل نشود! یا نیشابور یها

تصمیماتی که برای تقویت حوزههای

ادامه از صفحۀ 1

جلیلی مقدم ،مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری

گفته است« :غالبا در باغاتی که جایگزینی ارقام

و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی نوشته

تجاری صورت گرفته ،درختان مُ سن حذف شده

است« :غالب کشورها به دلیل احتمال جابجایی

برای تهیه زغال ،پنیر خرما و با ظرفیت کم برای

آفات از جمله سوسک سرخرطومی حنایی،

صنایع جانبی مانند نئوپان سازی به کار میرود که

سوسک کرگدنی و سوسک شاخک بلند از

یکی از برنامههای وزارت جهاد کشاورزی توسعه

واردات نخل با ُقطر تنه بیش از  15سانتی متر

صنایع وابسته به خرما جهت استفاده از ضایعات

جلوگیری میکنند ».او جایگزینی نخلها را یکی

تنه و برگ خرما و تولید محصول با ارزش افزوده

از عوامل قطع شدن این نخلها عنوان کرده و

باال استفاده میشود».

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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تصاویرهوایی نشان میدهد یکی ازمسیلهای بهبهان با نخالههای ساختمانی پرشده و زمینهای اطرافش را تسطیح کردهاند

شدم موقع گشت دیدم دارند دره را با نخاله
پر میکنند ،آن روز حدس زدم که باید ملک

خطر تکرار سیل دروازه قرآن در بهبهان

محیط زیستیها

شهرداری باشد ولی در واقع برای همان یک سند

به تخریب ساحل گناوه

از ما استعالم گرفته شده و سند ثبتی دارد .طبق
قانون هم کوچههای متروکه و کورهها مربوط

اعتراض کردند

به شهرداری است و این مکان جز امالک ما

مدیرامورآب منطقهای شرق خوزستان :دربسیاری ازشهرهای خوزستان آبراهههایی بودهاند که به مرورزمان درآنها ساختوسازشده است

نیست».

فعاالن اجتماعی و دوستداران محیط

تکرارواقعه شیرازدربهبهان

ن اراضی را تصرف کند
داسمه ،وکیل پایه یک دادگستری :درهها انفال هستند و هیچ کس نمیتواند ای 

زیست گناوه به تخریب ساحل در

دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران

محدوده روستاهای ساحلی همجوار این

ط زیست خوزستان معتقد است
طبیعت و محی 

شهر ،معترض شدند.

این ساختوساز تکرار فاجعه دروازه قرآن شیراز

به گزارش ایرنا ،فعاالن زیست محیطی

است .سیل سال  ۹۸جان  ۲۱نفر را گرفت و

گفتند:

۱۱۹مصدوم برجای گذاشت و عامل آن ایجاد

هفته جاری ،به صورت غیرقانونی اقدام

شیراز و همچنین تبدیل دره کناری دروازه قرآن
کنار دروازه قرآن ،همیشه خندق یا درهای بوده که
مسیر سیالبهای فصلی بود ،اما حدود ۱۵سال
پیش شهرداری شیراز این دره را «با نخاله پر
کرده و آسفالت کرد» و عم ًال مسیر عبور سیالب را
به یک کانال لولهای کوچک محدود کرد .این بار
این واقعه در بهبهان تکرار شده .داسمه معتقد
است که در صورت وقوع سیل در بهبهان فاجعه
حتی از دروازه قرآن شیراز هم گستردهتر خواهد
بود« .این انهار از سالهای پیش جزء انهار
طبیعی بوده و کارش مهار سیالب است .اگر این

پالکی که حاال با حکم شهرداری
مجوز ساختوساز گرفته در
بستر رودخانه است و حتی در
سامانه کاداستر سازمان ثبت
اسناد و امالک هم این قطعه
به عنوان نهر تعیین حد و بستر
شده .شهردار بهبهان اما میگوید
مالکیت مالک
ِ
این زمین در
خواهد ماند

نهر نبود بهبهان را سیل را میگرفت .در یک دوره

| پیامما |

| روزنامهنگار |

خوزستان از ساختوساز و ادعای مالکیت در زمینهایی به مراتب خطرنا کتر از این مسیل خبر میدهد.

پالک  ۵۰۵۴.۱۶۷در مالکیت  ۴نفر و  ۴دنگ
آن به نام دو برادر است؛ زمینی با مساحت
۲۶هزار و ۶۴۶.۳متر مربع که به گفته ایرج
ی خود را در
شریفپور شهردار بهبهان ،روال قانون 
زمان شهردار سابق طی کرده و مصوبه شورای
شهر را هم داشته است .شریفپور به «پیام ما»
میگوید« :این افراد با شهردار قبل توافق کردند
و مصوبه شورا را هم دارند .طبق نامه ۸-۷۷۶۶۶
در تاریخ  17خرداد  ،1400شهرداری توافقنامه
را به مالکان ابالغ کرده و بر اساس آن ۵هزار
و  ۹۳۴مترمربع از این زمین به گذر و سوارهرو
اختصاص یافته و ۲۰هزار و  ۷۱۱مترمربع هم
کاربری مسکونی پیدا کرده است».پالکی که حاال
با حکم شهرداری مجوز ساختوساز گرفته در
بستر رودخانه است و حتی در سامانه کاداستر
سازمان ثبت اسناد و امالک هم این قطعه
بهعنوان نهر تعیین حد و بستر شده .شریفپور
اما میگوید« :طبق نامه  ۱۳۹۷-۲۶۱۴۴که اداره
آب در دیماه  ۹۶به شهرداری ابالغ کرده این
مالکیت مالک خواهد ماند و مالکیتش
ِ
زمین در

کتبی و قبلی وزارت نیرو است ».این استعالم

است« :با توجه به اینکه سابقه ثبتی ملک قبل

کشور قید شده« :با عنایت به ممنوعیت هرگونه

بعد از درخواست تفکیک اراضی مالک در سال

از سال  ١٣۴٧که در آن قانون آب و نحوه ملی

ساختوساز در بستر رودخانهها و انهار ،ضروری

 ۹۵از وزارت نیرو اخذ شده و این محدوده به

شدن آن تصویب شده و در آن قانون برای اولین

است آن بخش از اراضی که در داخل بستر قرار

عنوان بستر رودخانه و انفال شناخته شده اما

بار درباره انفال بودن رودخانهها ،مسیلها و بستر

دارند ،از اسناد مربوطه کسر و سپس نسبت به

سازمان آب منطقهای شرق باز هم پاسخ مثبت

و حریم صحبت شده ،بنابراین مالکیت مالک

صدور سند جدید به نام دولت جمهوری اسالمی

به استعالم شهرداری داده و به نوعی مسیل

محترم و مورد تایید قرار گرفته شده است».

ایران با بهرهبرداری وزارت نیرو مبادرت گردد».

را آزاد کرده است .مهدی خواجهپور ،مدیر امور

اما این موضوع به گفته محمد داسمه ،وکیل

آب منطقهای شرق خوزستان در گفتوگو با

پایه یک دادگستری و دبیر کمیته حقوقی انجمن

«پیامما» درباره آزادسازی این مسیل میگوید:

ط زیست خوزستان از
دوستداران طبیعت و محی 

«پاسخ اولیه امورآب این بوده که اراضی مذکور

اساس غیرقانونی است .داسمه به «پیام ما»

در بستر سیالبی مسیل کره واقع شده و در

میگوید« :طبق اصل  ۴۵قانون اساسی درهها

صورتی که سند مالکیت و اسناد مثبته دارند

انفال هستند و وزارت نیرو کمیسیون ماده۳

میتوانند نسبت به حد بستر و حریم اعالم

صرفا وظیفهاش تعیین حد بستر و حریم است

شده ،اعتراض کنند تا پس از تشکیل پرونده

ن اراضی را تصرف کند».
و هیچکس نمیتواند ای 

اعتراضی ،برای تصمیمگیری در کمیسیون ماده

طبق نامه مدیر کل دفتر حقوقی درباره چگونگی

 ٣آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها،

صدور اسناد مالکیت اراضی واقع در مجاورت

مسیلها و ...مصوب  ١٣٧٩هیات وزیران پرونده

رودخانهها و انهار خطاب به مدیر امالک سازمان

به استان ارسال شود .یکی از مدارک موردنیاز

ثبت اسناد و امالک کشور نیز هرگونه مالکیت

برای کمیسیون مذکور استعالم سابقه ثبتی ملک

در این اراضی منتفی است .در نامه مدیر کل

از اداره ثبت است و اداره ثبت اسناد و امالک

دفتر حقوقی به سازمان ثبت اسناد و امالک

شهردارجدید اطالعی
از ملک شهرداری ندارد

تاکنون صد قطعه از این زمین تفکیک شده
و ساخت و سازها در بخشی از این محدوده
صورت گرفته است .دیگر حتی فرم زمین هم
تغییر کرده و خبری از نیزار و گودال نیست .با
خاک و مصالح ساختمانی کل این محدوده
را پر و تسطیح کردهاند۲.۵ .هکتار از بستر رود
به نام یک مالک خصوصی و بخش دیگر در
مالکیت شهرداری است .مالکیت شهرداری از
سمت سازمان آب خوزستان محرز است اما
شهردار فعلی هنوز از آن اطالعی ندارد .شریفپور
میگوید« :من روز اول که سرپرست شهرداری

مهمتری واگذار شده ،این فقط یک

آبراهه است

ادعای خرید انفال از یک نهاد نظامی

قانون صیانت از اراضی ساحلی ۶۰متری
در محدوده و حریم شهر بر عهده راه و
شهرسازی است و با توجه به تخریب
صورت گرفته اراضی ساحلی ،پیگیری و

دارد ،در مجاورت این آبراهه قرار گرفته است ».او

برخورد قانونی با متخلفان صورت گرفت.

همچنین از ساختوساز در مسیلهایی به مراتب

امیر مظفرنژاد

مهمتر از این نقطه خبر میدهد« :از این آبراههها

ملی زمین و مسکن اقدام و چندین بار

و سایر شهرهای استان خوزستان آبراهههایی

به عوامل تخریب تذکر داده شد که اصرار

بودهاند که مرور زمان بهواسطه خشکسالی خشک

به ادامه کار داشتند .با توجه به ادامه کار

شده و از انتفاع خارج شده و البته همگی سند

توسط عوامل تخریب ساحل ،با دادستان

مالکیت داشته و چون در محدوده شهرها قرار

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان

گرفتهاند در آنها ساختوساز شده و یا خیابان

هماهنگیهای الزم صورت پذیرفت و

شدهاند ».خواجهپور تاکید دارد که این نقطه

علیه اشخاص مورد نظر ،اقامه دعوا در

یک آبراهه فرعی است و نقشی در عبور سیالب

مراجع قضایی شده است.

ندارند« .در خیلی از شهرهای خوزستان از جمله
بهبهان یکسری آبراهه داریم و یک سری مسیل.
در مسیلهایی مثل کره و آب خروار حتی اگر

با دستور سازمان ثبت اسناد

سند مالکیت هم داشته باشند به هیچ وجه مجوز
نمیدهیم .این نقطه اما یک آبراهه معمولی و
درجه چندم است و در سیالب نقشی ندارد » .به
گفته او به هر حال این زمین مالک است و در
کمیسیون ماده  ٣هم رای آورده و حاال سازمان
آب و برق خوزستان باید یا اراضی را تملک کند،
یا مجوز صادر کند.

تاکنون صد قطعه از این زمین
تفکیک شده و ساخت و سازها
در بخشی از این محدوده
صورت گرفته است .دیگر حتی
فرم زمین هم تغییر کرده و
خبری از نیزار و گودال نیست.
با خاک و مصالح ساختمانی
کل این محدوده را پر و
تسطیح کردهاند

رای این کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت

بستر در چنین مواردی که فرد درخواست تفکیک

باالخره با دستور سازمان ثبت اسناد
جلوی تصاحب مالکیت تاال بها که

کلیه کو هها ،مراتع ،جنگلها ،دریاها
دریاچهها ،تاال بها و مسیلهای دایر

سال ۱۳۴۷مصوب شده و مالکیت مالک مربوط

مردابها و برکههای طبیعی را استعالم کنند .هر

از پیگیر یهای مکرر فنی و کارشناسی

کشور موظف است موقعیت و حدود

با این حال خواجهپور میگوید که این قانون در

و متروکه را مشخص و تثبیت کند.

به قبل از این قانون بوده است و برای همین هم

نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت

صفحه رسمی توییتر خود نوشت« :پس

 ،۱۳۹۳سازمان ثبت اسناد و امالک

ملی محسوب میشود و متعلق به همه است.

الزم بستر و حریم رودخانهها ،انهار ،مسیلها،

میشد گرفته شد .سمیه رفیعی در

قانون جامع حدنگار مصوب بهمن ماه

آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت

و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از

که مدتی توسط وزارت نیرو دنبال

باشند ».به گزارش ایسنا ،بر اساس

مردابها و برکههای طبیعی و چشمهسارها و

اجرای طرحهای مربوط به خود و صدور پروانه

اسناد جلوی تصاحب مالکیت تاال بها

اگر مدیران مسئولی برایش تفاهم کرده

سیالبها وفاضالبها و زهآبها ودریاچهها و

دولتی ،شهرداریها و همچنین سازمانها

مجلس گفت :با دستور سازمان ثبت

حق محیط زیست خواهد ایستاد .حتی

دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین

است« :وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای

رئیس

فراکسیون

محیط

زیست

زیست با تمام قوا مقابل هرگونه تضییع

طبیعی و درهها و جویبارها و هر مسیر طبیعی

نیرو استعالم بگیرد .در این ماده قانونی آمده

تاالبها گرفته شد

گرفته شد .مجلس و فراکسیون محیط

آن اما تمامی آبهای جاری در رودخانهها و انهار

اراضی و صدور پروانه را دارد باید ابتدا از وزارت

جلوی تصاحب مالکیت

مدتی توسط وزارت نیرو دنبال میشد

نیرو است ».طبق قانون آب و نحوه ملی شدن

به این افراد بوده .طبق ماده  ۱۳آییننامه حریم و

افزود:

برای

حفاظت

اراضی یادشده ،یگان حفاظت سازمان

بسیار است؛ نه در بهبهان بلکه در آبادان و خرمشهر

اساس ماده  ٣آییننامه مربوط به بستر و حریم

شرق خوزستان میگوید که از ابتدا زمین متعلق

زیبا تشکیل شود و عالوه بر آن تخریب

راه و شهرسازی نیز گناوه گفت :طبق

ندارد .مسیل فصلی کره که وظیفه عبور سیالب را

هم رای نهایی صادر شده .این کمیسیون متشکل

مدعی است که با خرید این زمینها از یک نهاد

صدها سال بگذرد تا مجدد این طبیعت

گرفته جلوگیری میشود .رئیس اداره

آبراهه محل عبور سیالب نبوده و نگرانی درباره آن

از دو عضو فنی و یک عضو حقوقی است و بر

نظامی به دست آمده و سازمان آب منطقهای

برای شکلگیری چنین ساحلی ،باید

مربوطه از روند تصرف و تخریب صورت

خیابانهای اطراف این زمین شده است .این

پرونده هم به کمیسیون ماده سه رفته و آنجا

سندی که سال  ۹۲صادر شده و شهردار بهبهان

شوند .این فعاالن همچنین تاکید کردند:

عبدالهی افزود :با هماهنگیهای ادارات

یک آبراهه وجود داشت که مجرای فاضالب

مالک این اراضی پرونده تشکیل داده و این

ن سند تکبرگ دارد؛
مالک برای این زمی 

شد ه و مراجع قانونی باید با شکواییه
سازمانهای متولی ،به این موضوع وارد

از این نقطه زیبا صورت گیرد .کامبیز

اراضی مذکور که پستتر از اراضی اطراف بوده،

ثبتی ملک مذکور به سال  ١٣٣٢برمیگردد.

شده که زمین مذکور در بستر رودخانه است».

تخریب کنند،

تخلف

قانونی

مرتکب

کنند و اجازه ندهند برداشت و تخریبی

مدیر امور آب منطقهای شرق خوزستان معتقد

شهرستان بهبهان در پاسخ عنوان کرده که سابقه

محترم است .اتفاقا در نامه این موضوع هم قید

برداشت شن و ماسه ،و خاک و سنگ

ارتباط گفت :در برابر چنین تصرفهای

است که این مسیل یک مسیل فرعی است

هم در زمینی که مسیر سیالب است .شهردار مدعی است که روند این تغییرات کامال قانونی طی شده و مدیر امور آب منطقهای شرق

اراضی ساحل و حریم شصت متری را با

غیرقانونی ،باید ادارات مربوطه دخالت

و محل عبور سیالب نبوده .او میگوید« :در

یزاده |
| مرضیه قاض 

مطابق با قانون ،اگر شخص یا اشخاصی

اداره حفاظت محیط زیست گناوه در این

مدیر امور آب منطقهای :مسیلهای

دره و مسیل «کره» به مختصات  ۴۲۹۱۶۲.۳۶،۳۳۸۵۹۲۲.۸۴در محدوده شهر بهبهان با این خا کها و نخالهها پر شده۲.۵ .هکتار از

ساحل این شهرستان کردند .به گفته آنها

مناطق مسکونی ساحلی میشود .رئیس

باید پشت پرده این کار مشخص شود».

همین زمین که طبق قانون جزء انفال است ،قطعهقطعه شده و با گرفتن پروانه ساختوساز از شهرداری در حال ساختوساز است؛ آن

به تخریب ،خا کبرداری و انتقال ماسه از

کردن موجب بروز و تشدید ریزگردها در

زمانی چندساله ،چندین هکتار نهر را پر کردند که

بستر رودخانه را با نخالههای ساختمانی پر کردهاند .معلوم نیست چقدر طول کشیده اما طبق آخرین نقشههای هوایی سطح وسیعی از

براساس

صورتگرفته ،تعدادی از ماشینآالت در

تأسیسات شهری و خیابان در رودخانه خشک
به جاده ورودی شیراز عنوان شد .سالها قبل در

بررسیهای

میدانی

به استناد ماده  ۲تبصرهها و آئین

کمیسیون ماده سه رای به مالکیت مالک داده

نامههای قانون توزیع عادالنه مصوب
هیات وزیران در سال  ۱۳۷۹هم وزارت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

 15هزار هکتار از میانکاله خشکید
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر

یزایی خلیج افزایش پیدا کند .او
حجم خشک 

در سه سناریو کمآبی ،پرآبی و میانآبی در نظر

به مازندران ،از خشکیدن  15هزار هکتار از تاالب

ادامه داد :با توجه به خشکسالی میزان ورودی

گرفته شده و وزارت نیرو هم مکلف به تامین

میانکاله خبر داد .او در این سفر به مسائل

آب به خلیج میانکاله کاهش پیدا کرده و حدود

آن است را در دستور کار داریم .او در ارتباط

مختلف محیط زیستی این استان پرداخت و

 ۱۵هزار هکتار از تاالب میانکاله به جمع اراضی

با وضعیت مرگ پرندگان و اینکه آیا این روند

با اشاره به بررسی محیط زیستی سد فینسک،

خشک کشور اضافه شده و بنابراین نیازمند این

در سال جاری هم احتمال دارد که تکرار شود،

گفت که مانور نظامی ،مهمترین فرضیه مرگ

است که به صورت استانی و ملی نگاه ویژهای

هم گفت :بحث بوتولیسم پرندگان به صورت

فوکهای خزری است .علی سالجقه در حاشیه

به این مجموعه داشته باشیم .سازمان محیط

مداوم رصد میشود و همکاران دامپزشکی برای

بازدید از شبهجزیره میانکاله گفت :ظرفیتها

زیست پیگیری طرح جامع میانکاله را در

جلوگیری از مشکالت سالهای گذشته به صورت

منابع طبیعی مازندران تحت تاثیر تغییر اقلیم

دستور کار دارد و سایر سازمانها از جمله جهاد

بحث رصد منطقه را دستور کار دارند.

با چالشهای مواجه شده است .تاالب میانکاله

مجموعه وزارت نیرو باید پای کار باشند .معاون

فکهای خزری نیز بیان کرد :فک تنها پستاندار

هم متاثر از شرایط اقلیمی کشور و جهان در

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه مسئله تعرض

دریایی است و بر اساس تحقیقاتی که انجام

بحث خشکسالی قرار گرفته ،روند عقبنشینی

به این مناطق و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

شده بیشتر مباحث مربوط به خفگی فکها بوده

دریای خزر در سالهای جاری هم ادامه پیدا

باید در دستگاههای مرتبط پیگیری شود ،افزود:

که مربوط به مانورهای نظامی کشورهای همسایه

کرده و کاهش سطح آب باعث میشود که

الیروبی مسیر آبها و بررسی میزان حقابهای که

دریایی خزر بوده است.

شهید سلیمی نکا ،بیان کرد :بازدید از این

کند و باید رابطه صحیح بین انسان و محیط

مجموعه در دستور کار است و وزارت نفت موظف

زیست تعریف شود .او با اعالم اینکه باید

است تجهیزات الزم برای جلوگیری از آلودگی و

صنعت و محیط زیست ممزوج شوند ،اضافه

قانون هوای پاک را تامین کند.

کرد :محیط زیست پشتوانه تولید است و اگر

سالجقه درباره کمآبی سدهای کشور و احداث

زیستبومی سالم نداشته باشیم ،مطمئنا تولید

سد فینسک نیز گفت :تامین آب مشکل اصلی

سالم نخواهیم داشت .در این جلسه همچنین

کشور و دنیا است و شاهد کاهش بارندگی در

حسینعلی ابراهیمیکارنامی ،مدیرکل حفاظت

کشور هستیم ،احداث سد فینسک قطع به

محیط زیست مازندران گفت :مدیریت آب

یقین از جنبه محیط زیستی برآورد میشود،

وخاک را مهمترین مشکل استان مازندران است

ابتدا منظور احداث سد باید مشخص شود ،اگر

که در حوزه پسماند با وجود تمامی اقدامات با

قرار باشد سدی احداث شود حتما جای آن

حالت مطلوب فاصله زیادی داریم.او با بیان

تغییر پیدا میکند.

اینکه ورود  ۳۰میلیون گردشگر در ایام تعطیل

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین

به استان مازندران ،افزایش پسماند در استان را

در جلسه شورای اداری مازندران با تاکید بر

به دنبال دارد ،از وجود  ۲۷سایت رسمی زباله در

استفاده از ظرفیت مشارکت مردم و جوامع

استان خبر داد که همه آنها غیربهداشتی هستند.

محلی ،گفت :بدون مردم محیط زیست به

این مسئول دلیل حل نشدن مشکل پسماند

جایی نمیرسد و بخش آموزش و مشارکتهای

در استان را نبود اجماع کلی در سطوح ملی

مردمی به همه بخشهای اداره کل وابسته

برای حل این معضل دانست و گفت :برای حل

است .دوره تعامل محیط زیست است .انسان

مشکل پسماند باید از منابع ملی استفاده کرد.

مردا بها و ارسال نقشهها به سازمان
ثبت اسناد و امالک بوده است.

علی سالجقه :با توجه به
خشکسالی میزان ورودی
آب به خلیج میانکاله کاهش
پیدا کرده و حدود  ۱۵هزار
هکتار از تاالب میانکاله به
جمع اراضی خشک کشور
اضافه شده است

آگهی مفقودی
برگ سبز کامیون باری
چوبی بنز

و رنگ سبز

روغنی مدل  1359و ش
شاسی  14611787و ش
موتور  10025363متعلق
به حسین شیدائی مفقود
گردیده و اعتبار ندارد.

جغتای

و دستاندازی انسانی در بحث توسعه صنعتی

کشاورزی ،منابع طبیعی ،صنعت ،مدیران زیر

رئیس سازمان محیط زیست درباره مرگ

او درباره استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه

باید از محیط زیست به نحو مطلوب استفاده

نیرو مسئول تعیین و اعالم عمومی
حدود منابع آبی اعم از رودخانهها و

4

اقلیم

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | 2163شنبه  6آذر | 1400

زمین است .اما همانطور که تور هانسون،

سبز مادهای که در آبهای استرالیا زندگی

در کتاب «مارمولکهای توفانزده و ماهی

شیخالشعرای افغانستان

میکنند به

مرکب پالستیکی» مینویسد ،اتفاقهای

درگذشت

نامحسوستر و تراژیکتری در حال وقوع

آلباتروسها

است .هانسون ،زیستشناس برجستهای

طالق میان اکثر آلباتروسها معموال به خاطر
ناتوانی در تولید مثل اتفاق میافتد .اگر

پر پرندگان ،بذر و گوریل نوشته است.

یک جفت نتوانند تولید مثل کنند ،معموال

انقراض روندی تدریجی و

براتعلی فداییهروی ،شاعر پیشکسوت و
مشهور افغانستان که بهدلیل سابق ه طوالنی در
سرایش شعر ،به «شیخالشعرا» شهرت یافته
بود در سن  ۹۲سالگی درگذشت
به گزارش شهرآرا ،فداییهروی در طول
سالهای عمرش در حوزههای مختلف شعری
از عشق و عرفان تا شعر مقاومت قلم زده

فرمان مستقیم «ظاهرشاه» برکنار شود و با

| | PA

از کادر رهبری اداره محلی والیت بادغیس با
تهدید مستقیم والی (استاندار) وقت از کار
دولتی دست کشید و به هرات برگشت .او در
جریان سالهای جهاد و مقاومت به ایران آمد

م شدن آبها باعث افزایش طالق میان گونهای ازپرندگان دریایی شده است
تحقیقات جدید نشان میدهند که گر 

تغییرات اقلیمی علت خدشهدار شدن
روابط آلباتروسها

افغانستانی در مقدمه کتاب «راه روشن» که

و گرمایش غیرمعمول دمای آبها ،این میزان به  ۸درصد رسیده است

حلقات شعر و شاعری را گردانندگی میکرد.
در بازه کوتاهی هم برای مبارزه نیروهای تحت
حمایت شوروی وقت سالح برداشته و به میدان
رزم رفته بود.شاعران و اهل ادب در هرات و دیگر
شهرهای افغانستان برای براتعلی فداییهروی،
احترام ویژهای قایلاند و او را همپایه شاعران
نامداری چون قاری عبدهللا ،غالماحمد نوید،
میدانند.محمدکاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر

نرخ جدایی میان این پرندگان ابرو مشکی برای پیدا کردن رابطهای رمانتیکتر تنها بین  ۱تا  ۳درصد بوده اما در سا لهای اخیر

ترجمه منظوم بخشی از نهجالبالغه است ،درباره

بعضی پرندگان ،جفت خود را مقصر اصلی افزایش هورمونهای استرسی میدانند

شیخالشعرا نوشته است« :او هیچگاه در جوار
مراکز قدرت نزیسته و ستایشگر هیچیک از
قدرتمداران عصرنبوده است .او حکمروایى حدود

| یاسمن طاهریان |

ده زمامدار افغانستان را درک کرده و همواره،
چه صریح و چه ضمنى ،منتقد و یا معارض

| روزنامهنگار |

نظامهاى حکومتى بوده است .در سالهاى
«اتفاق اسالم» و «ترجمان» نقل زبانها بود و
او باالخره شغل دولتىاش یعنى ریاست فواید
عام ه والیت بادغیس را بر سر همین انتقادها
و افشاگریها نهاد .در دوران اشغال افغانستان

تحقیقات نشان دهند که تاثیر

توسط نیروهاى روسى ،فدایى به صف معارضان

تغییرات اقلیمی نه تنها در

حاکمیت پیوست؛ تحت تعقیب قرار گرفت و

جابهجایی پرندگان ،بیدها و

چندین سال آوارگى در ایران را در پى آن تجربه

شاپرکها و نهال درختان تاثیر

کرد .در سالهاى پس از پیروزى و سه دوره
نیز فدایى غالب ًا منتقد و معارض نادرستیها
و ناراستىها بوده و محرومیتهاى مادى و
معنوى بسیارى را چشیده است .چنین است
که شاعر ما ،سالهاست که بر اورنگ سلطنت
فقر تکیه دارد».استاد فداییهروی در طول
سالهای زندگی خود عالوه بر اینکه شاگردان
زیادی تربیت کرد ،آثاری هم از خود به یادگار
گذاشت«.حریم راز»« ،منتخبی از آثار فریاد
خون»« ،گنج اسرار و راز سخن»« ،چامهها
و چکامهها»« ،راه روشن و گنج در ویرانه»،

آنچه از تغییرات اقلیمی تاکنون یاد گرفتهایم این است که روند انقراض ،تنها علت جدا شدن موجودات از یکدیگر نیست بلکه تغییرات

اجباری در الگوهای رفتاری ،روابط میان آنها را خدشهدار کرده است .وابستگی متقابل گیاهان و پرندگان را در نظر بگیرید .مرغان مقلد
یک هفته دیرتر از اوج شکوفایی گلهای پر شهد فرامیرسند .از سوی دیگر پرستوهای گرسنه ،از زمان قابلپیشبینی تخمگذاری حشرات

جا میمانند .تنها با کنترل و نظارت بر میزان جمعیت این موجودات است که این تغییرات را قابل مشاهده میکند .تحقیقات جدید نیز

م شدن آبها باعث افزایش طالق میان پرندگان آلباتروس شده است.
نشان میدهند که گر 

ده ه چهل ،آثار انتقادى فدایى در نشریات

حاکمیت متضاد و متفاوت در افغانستان

از یکدیگر جدا میشوند .کمبود منابع غذایی

نامحسوس است

برای پرندگان منجر به شکستهای عاطفی

مثال روند روز افزون انقراض گونههای

بیشتری میشود .اما از سوی دیگر محققان

مختلف حیوانی را در نظر بگیرید؛ روندی

میگویند هماکنون حتی در میان جفتهایی

که هم ناراحتکننده است و هم نامحسوس

که موفق به تولید مثل شدهاند به خاطر

و تدریجی و خطرناک .با تغییر ارتفاع،

افزایش دما ،نرخ طالق افزایش پیدا کرده

دما و رطوبت نیز تغییر میکند در نتیجه

است .دو دلیل میتواند علت این امر باشد:

موجوداتی که در هر ناحیه زندگی میکنند،

یکی افزایش دمای آب زیستگاه پرندگان

متفاوتند .در کره زمینی که در حال گرمتر

باعث شده مدت زمان سفر برای شکار

شدن است ،موجودات و گیاهانی که با

طوالنیتر شود .زمانی که پرندهای نتواند در

ارتفاع متناسب خود سازگاری دارند مجبور

فصل جفتگیری خود را به موقع به خانه

به مهاجرت به ارتفاع باالتر میشوند تا

برساند ،آن رابطه تمامشده است .عالوه بر

اینکه به باالترین نقطه میرسند و دیگر

آن ،زمانی که آبها گرمتر و شرایط محیط

جایی برای رفتن باقی نمانده باشد .به

زیستی سختتر میشود ،میزان هورمونهای

گزارش نیویورکتایمز ،تحقیقات نشان

استرسی در آلباتروسها افزایش پیدا

دهند که تاثیر تغییرات اقلیمی نه تنها در

میکند .برخی از پرندگان ،جفت خود را مقصر

جابهجایی پرندگان ،بیدها و شاپرکها و

اصلی این افزایش استرس میدانند.

نهال درختان تاثیر دارد بلکه باعث میشود

و از همانجا برای انگیزه دادن به همفکرانش،

غالمنبی عشقری و حتی استاد خلیلهللا خلیلی

بیش از ۹۰درصد برسد.

دلیل افزایش آمار طالق در میان

است که نوشتههای بسیاری درباره زنبورها،

است .صراحت بیان او زمانی سبب شد که

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

دارد بلکه باعث میشود برخی از
پستانداران ،خزندگان و دوزیستان
به سمت نابودی مهاجرت کنند۲۵ .
تا ۸۵درصد از موجودات جهان در
حالی جابهجایی مکان زندگی خود
هستند .یکی از نگرانیها این است
که گرمترین مناطق زمین به مناطق
خشکیدهای تبدیل شوند که هیچ
اثری از حیات در آنها وجود ندارد

مهمترین آثار اوست.

محققان میگویند گرم شدن آبها باعث

آبهای زمین به معنی ماهی کمتر

میشوند پرندگان برای پیدا کردن غذا

و

است.

مسافت دورتری را طی کنند .این اتفاق

جوجههای کمتری در این شرایط جان

محیط

نامساعدتری

زیست

استرس پرندگان را بیشتر میکند و منجر

سالم بدر میبرند .شرایط باعث میشود

به بر هم خوردن روابطشان با همنوعان خود

تا هورمونهای استرسی پرندگان افزایش

میشود.

مییابد چون مجبورند برای شکار به مناطق

آلباتروسها ،از معدود موجودات تکهمسر

دورتری پرواز کنند .دانشمندان سالهاست

در جهان هستند و گرم شدن کره زمین
باعث افزایش طالق میان این پرندگان
شده است .گاردین گزارش داده که نرخ

که روابط جفتهای آلباتروس را تحت نظر
دارند و میزان وفاداری و روابط عاشقانه آنها
را مشاهده کردهاند.

جدایی میان این پرندگان ابرو مشکی برای

آلباتروسها بین  ۵۰تا  ۶۰سال زندگی

پیدا کردن رابطهای رمانتیکتر تنها بین

میکنند .آنها در طی چندین سال و

 ۱تا  ۳درصد بوده است اما در سالهای

در دوران عجیب و غریب نوجوانی یاد

اخیر و گرمایش غیرمعمول دمای آبها،

میگیرند چطوری با رقص ،جفتی را به

این میزان به  ۸درصد رسیده است .این

خود جذب کنند و در سالهای رشد خود

نتیجه با بررسی جمعیتی معادل ۱۵هزار و

به سفرهای دور و درازی بروند که چند سال

 ۵۰۰جفت پرنده در عرض  ۱۵سال در جزایر

طول میکشد .آنها معموال با جفت خود تا

فالکلند بدست آمده است.

آخر عمر زندگی میکنند و هنگام بازگشت

برای پرندگان دریایی ،گرمتر شدن دمای

بعد از یک غیبت طوالنی ،با صدای بلند

خوشآمدگویی

میکنند.

تغییرات اقلیمی در روابط این پرندگان
مشکالتی ایجاد کرده که برای انسان ناآشنا
نیست .فشار ناشی از تغییرات اقلیمی،

برخی از پستانداران ،خزندگان و دوزیستان
به سمت نابودی مهاجرت کنند ۲۵ .تا
۸۵درصد از موجودات جهان در حالی
جابهجایی مکان زندگی خود هستند .یکی
زمین به مناطق خشکیدهای تبدیل شوند

نتوانند تولید مثل کنند ،معموال

مانند «منطقه مرگ» در خلیج مکزیک که

از یکدیگر جدا میشوند .کمبود

مساحتی حدود ۱۸۱هزار کیلومترمربع را

منابع غذایی برای پرندگان منجر

پوشش میدهد.

به شکستهای عاطفی بیشتری

افزایش انتشار دیاکسیدکربن بر زندگی

میشود .اما از سوی دیگر محققان

موجودات دریایی نیز تاثیر میگذارد.

میگویند هماکنون حتی در میان

اسیدی شدن اقیانوسها ،باعث ضعیفتر

جفتهایی که موفق به تولید مثل

شدن و تحلیل الیه پوستی محافظتی
جانداران نرمتن ریزی میشود که در

شدهاند به خاطر افزایش دما ،نرخ

اکوسیستم غذایی دریایی اهمیت حیاتی

طالق افزایش پیدا کرده است

دارند .به همین ترتیب زندگی ماهیهایی
تحت تاثیر قرار میگیرد که برای پیدا

فرانچسکو ونتورا ،محقق دانشگاه لیسبون

کردن جفت ،غذا ،خانه و سرپناه و برای

و یکی از نویسندگان این تحقیق میگوید

محافظت از خود در برابر شکار ماهیهای

جمعیت آلباتروسها در جهان کاهش پیدا

بزرگتر ،به ترکیبات شیمیایی آب تکیه

کرده است.

میکنند .زمانی که صخرههای مرجانی رو

گرامی الیوت ،مشاور ارشد علمی وزارت

به نابودی میروند ،غذا و تعداد ساکنان آنها

حفاظت از محیط زیست نیوزیلند ،سه

کاهش پیدا میکند.

دهه از زندگی خود را به تحقیق درباره رفتار

تاثیر افزایش دما در جنسیت

آلباتروسها در آبهای این کشور پرداخته

مشکالت لجستیکی جفتی که سفر میکند

جنسیت برخی از جانداران نیز به دمایی

است .او میگوید از سال  ،۲۰۰۵جمعیت
آلباتروسها تحت مطالعهاش ساالنه بین
 ۵تا ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است .کمبود

بستگی دارد که در دوران جنینی رشد

طعمه ،گرمتر شدن آب دریاها و تصادفی

کردهاند .در تمام گونههای ال کپشتهای

تاثیر تغییرات اقلیمی بر میزان

گیر افتادن در تورهای ماهیگیران ماهی

دریایی ،دماهای باالتر باعث تولید نوزادان

تن که منجر به مرگ آنها میشود .در این

ماده و دماهای پایینتر منجر به افزایش

مهاجرت پرندگان

آلباتروسها تنها موجوداتی نیستند که
زندگی و روابطشان

مثل اتفاق میافتد .اگر یک جفت

که هیچ اثری از حیات در آنها وجود ندارد؛

طوالنیتر شدن زمان پیدا کردن خوراک و

خود را حفظ کنند.

معموال به خاطر ناتوانی در تولید

از نگرانیها این است که گرمترین مناطق

گونههای دریایی

باعث شده تا بعضی از جفتها نتوانند رابطه

طالق میان اکثر آلباتروسها

تحت تاثیر تغییرات

اقلیمی قرار گرفته است .گرمایش هوا باعث
مهاجرت دارکوبهای شکم قرمز به سمت
شمال و افزایش تعداد این گونه کمیاب
سرگردان در جنوب استان اونتاریو در
کانادا شده است .بارها فیلم شنای اجباری
خرسهای قطبی گرسنه در یخهای آب
شده را دیدهایم که خود سمبل گرمایش کره

میان نرخ جمعیت ماده نسبت به جمعیت

نوزادان میشود .پژوهشی در موسسه

نر کاهش شدیدی داشته است.

حفاظت از محیط زیست قشم نشان

الیوت امیدوار است تا همدردی انسانها

میدهد که افزایش دمای آبها ،نسبتهای

با آلباتروسها انگیزهای برای ایجاد تغییر

جنسی را در میان این آبزیان بر هم زده و

رفتار در رابطه با محیط زیست شود و

تولید نوزادان ماده نسبت به نرها افزایش

کمپینهای بینالمللی بتوانند کاری برای

پیدا کرده است .ادامه این روند در نهایت

نجات این پرندگان انجام دهند .تغییرات

منجر به انقراض جمعیت ال کپشتهای

اقلیمی و صید ماهی تن از دالیل انقراض

دریایی میشود .اثرات تغییرات اقلیمی

این پرندگان به شمار میروند.

تاکنون باعث شده جمعیت ال کپشتهای

بسمه تعالی

شماره  :د1400/301/5931/

وزارت جهاد کشاورزی -سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

تاریخ 1400/8/30 :

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان دراجرای ماده  2قانون حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی و ذخائرجنگلی کشورمصوب 1371/07/12و تبصره یک ماده  3آئین نامه اجرائی آن مصوب  71/12/16هیأت وزیران بر اساس تفویض اختیار شماره  72/4/27-704/100/90سازمان جنگلها و مراتع کشورمحدوده اراضی ملی
شده و مستثنیات قانونی پالکهای اعالم شده بشرح ذیل:
مشخصات ثبتی

شماره

نام رقبه

1

مزرعه و مراتع دهنو

14

2

قسمتی از گرگاب جامانده
پالک 409

409

متعدد

3

چاله مورچه خورت

292

متعدد

16

4

بختیار دشت

 502و475

متعدد

16

5

میمه-محمد سعید – وزوان
-قاسم آباد -مرغ آباد باال وپائین –احمد آباد-ازان-زیاد
آباد -سعید آباد –زیر آسیاب
ازان –

-11-2-1-149
-19-18-17
-23-22
-30-28-27
-35

ندارد

پالک فرعی

پالک

بخش

شهرستان

حدود اربعه
مساحت

شمال

مشرق

جنوب

مغرب

اجرای مقررات های واشهر و
قالویز کاشان به شماره آگهی
 21620مورخ 77/6/30

به اجرای مقررات پالک
چغاده به شماره آگهی
 30750مورخ 71/9/30

به اجرای مقررات پالک رباط آغا کمال به شماره آگهی
 20450مورخ 71/6/31

به اجرای مقررات پالک رباط آغا کمال به
شماره آگهی  20450مورخ 71/6/31

60/3314

به پالک  409اصلی

به پالک  409اصلی و محدوده قانونی شهر شاهین شهر
و نظریه مورخ  49/6/12به شماره 1570

به پالک  409اصلی و محدوده قانونی
شهر شاهین شهر و نظریه مورخ
 49/6/12به شماره 1570

56/8341

اصلی

ثبتی

متعدد

8

شاهین
شهر و
میمه

16

شاهین
شهر و
میمه

به پالک  409اصلی

شاهین
شهر و
میمه

به اجرای مقررات های خال
سفید پالک  516اصلی 2948
فرعی آگهی 63/6/15 -190559
و چاه شور پالک
 296آگهی 55/10/29-18350

8

مساحت به هکتار
مستثنیات

کالسه پرونده

مساحت منابع ملی

جمع کل

1140/1322

1200/4636

1400-42-113

111/6378

168/4719

1400-42-110

به اجرای مقررات های
حیدر آباد مورچه خورت
پالک  295آگهی -2663
 54/2/28و مورچه خورت
70/6/26- 17802

به اجرای مقررات چاله سیاه آگهی 47/1/26 – 710

به اجرای مقررات چاله سیاه آگهی – 710
47/1/26

85/0262

586/2215

671/2477

1400-42-109

شاهین
شهر و
میمه

به اراضی پالک 301

به اتوبان آزادگان و حریم
شاهین شهر

به محدوده سیاسی شهرستانهای اصفهان و خمینی
شهر

به حد اجرای مقررات چاله سیاه

703/6444

4353/8243

5057/4687

1400-42-112

شاهین
شهر و
میمه

اجرای مقررات قرقچی 1/8326
موضوع آگهی
62/11/15 – 24099

به اتوبان اصفهان  -تهران و
اسناد اداره راه و شهرسازی
به پالک های ، 1/9084
 1/8702و محدوده قانونی
شهرهای میمه و وزوان

اجرای مقررات قاسم آباد موضوع آگهی شماره 2663
 1354/2/28و مراتع سعید آباد آگهی شماره -24099 62/11/15و محمد آباد درب مزرعه آگهی شماره
 67/7/5-15966و ازان پالک  35/3882احمد آباد
و مرغ آباد به شماره آگهی 62/11/15 -24099

به اجرای مقررات ازان 35/3882و مراتع
زیاد آباد پالک  30/3517به شماره آگهی
 62/11/15-24099و مراتع زیاد آباد
پالک  30/3518شماره آگهی -12427
63/6/4

1610/8464

106/0840

1716/9304

1400-42-111

به استثنای مستثنیات تبصره  3پالکهای فوق موضوع ماده  2قانون ملی شدن جنگلها ی کشورکه بوسیله رئیس اداره شهرستان وکارشناس ذیصالح اداره کل

تا شش ماه پس از انتشاراین آگهی درروزنامه سراسری و محلی اعتراض خود را کتباً" همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده

بازدید و مشخصات این رقبات درمتن آگهی قید و سوابق مربوطه دراداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه و اداره کل موجود است جزء منابع ملی

شهرستان مربوطه تحویل تا مورد رسیدگی قرارگیرد .

شده موضوع ماده  1قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبات معترض می باشند

شناسه آگهی1230636 :

میم الف0 :

محمد علی کاظمی-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

5

چارسوق
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تجمع کشاورزان اصفهانی با صدور بیانیهای به پایان رسید ،مشکالت آب اما به قوت خود باقی است

برنامه تدوین شده در خصوص سازگاری
با کمآبی در اصفهان ،تاکید بر موضوع

زایندهرود هنوز تشنه است

صرفهجویی

در

است.

متن

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی

برنامه

تهران اعالم کرد:

سازگاری با کمآبی استان اصفهان آمده

ورود نسل جدید

است« :با اقداماتی همچون جمعآوری
و تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از

اتوبوسهای برقی

پساب به اصالح مصرف و بهبود کیفیت

معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب :اگر امروز دولت سیاستهای گذشته خود را در مورد کشت و

منابع آب به میزان  61میلیون مترمکعب

مدیریت منابع آب ادامه دهد ،همه جای سرزمین شرایط اصفهان را پیدا میکند

به پایتخت تا یکسال آینده

کمک میشود .شایان ذکر است اختالف
بین میزان صرفهجویی مورد نیاز از

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود

منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی،

نسل جدید اتوبوسهای برقی به ناوگان حمل ونقل

معادل  1116.15میلیون مترمکعب و

| عباس کشاورز |

صرفهجویی پیشبینی شده در برنامه
سازگاری

کمآبی

با

 675میلیون

استان

معادل

مترمکعب ،که

معادل

| معاون پژوهشی مرکز
ملی مطالعات راهبردی
کشاورزی و آب |

 441.15میلیون مترمکعب است .این
صرفهجویی در سا لهای  1406تا ،1411

همه جا شرایط اصفهان

در فاز دوم برنامه ،عملیاتی خواهد شد.

را دارد اما بروز پیدا نکرده

پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع

است .اگر دولت امروز باز هم

و مصارف آب استان و بازنگری در بیالن

سیاستهای گذشته خود را در

و آب قابل برنامهریزی ،برای فاز دوم
سازگاری با کم آبی ،هد فگذاری و

مورد کشت و مدیریت منابع

برنامهریزی جزئیتر میشود».

آب ادامه دهد ،همه جای

تغییر شرایط مستلزم تغییر

سرزمین شرایط اصفهان را پیدا

سیاستها

میکند

یکی از مسائلی که حل مسئله آب
در کشور را مدام به تعویق میاندازد،

| همشهری |

پیش عباس کشاورز معاون پژوهشی

«آب زایندهرود و زمان بازگشایی و رهاسازی آب توسط نماینده صنف کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی پس از بررسیهای میدانی و

اجرای اقدامات مقدماتی برای رفع موانع مزاحم برای روان آبی تعیین میشود» اما آیا این راهکارها که نقش مُ سکنی موقت را برای یک

درد عمیق و پیشرفته دارد ،میتواند کارساز شود؟ چه تضمینی وجود دارد که زایندهرود پس از این بستر وقوع حوادث مشابه نباشد؟

متولیان و مسئوالن ارادهای برای تدبیری بلندمدت در جهت حل مسئله آب در این منطقه و میان چهار استان درگیر با بحران ندارند که
تنها به راهکارهای موقت و کوتاه مدت متوسل میشوند؟

را

درصد این سد آب دارد .سیدمجتبی

نامنظم ،بیش از پیش احوال گاوخونی

گرفتهاند و التهاب و درگیری جای

موسوی نائینی به ایسنا گفته در حال

را ناخوش کرد تا جایی که به گفته علی

راهکاری بیندیشیم .اما برخی معتقدند

شعلههای

آتش

جای

چادرها

آرامشی را که کشاورزان معترض در 16

حاضر ذخیره سد زاینده رود نسبت به

ارواحی مشاور مدیریت زیست بو مهای

زاینده رود شاهرگی است که حیات را

روز گذشته برای مطالبات خود داشتند.

سال گذشته  ۵درصد افزایش داشته اما

تاالبی «گاوخونی به شرایط بیبازگشت

در اصفهان به جریان میاندازد و تمام

تجمع کشاورزان با صدور و قرائت بیانیه

ذخیره سد نسبت به میانگین بلند مدت

نزدیک میشود و فرصت محدودی

اقدامات باید به موازات هم برای نجات

این صنف روز پنجشنبه به پایان رسید.

 ۷۳درصد کاهش داشته است .ساخت

برای احیای این تاالب وجود دارد» هر

این شهر پیش رود .هر چند تحقق این

اما آنها همچنان خواهان اجرایی شدن

تونلهای کوهرنگ

خشک

چند تجمعات اخیر اصفهان با محوریت

امر کمی دور از ذهن به نظر میرسد.

منجر به

مصوبات شورای عالی آب هستند و

شدن چشمههایی در باالدست زایند هرود

کشاورزان برگزار شد و مطالبات آنان

یکی از برنامههای بلند مدت درباره حل

مطالبات خود را دنبال میکنند .اختالف

شده و مشکالت عدید های را برای اهالی

پیگیری و مطرح شد ،اما بیتوجهی به

مسئله آب در اصفهان ،برنامه سازگاری

نظر درباره پایان یافتن و نیافتن تجمع

چهار استانی که آب مورد نیاز خود را از

این موضوع تبعاتی به دنبال دارد که

با کمآبی در این استان است.

بین کشاورزان ،با حاشیههایی همراه

این چشمهها تامین میکردند به وجود

غبار آن به چشم همه ما خواهد رفت.

بود و منجر به درگیر یهایی شد ،اما در

آورده است .اما در این بین موضوعی در

نهایت توافقی صورت گرفت و به هر حال

تمام مطالبات به فراموشی سپرده شد

این تجمع  16روزه با تمام بازتا بهای

و اثری از آن در بیانیه کشاورزان هم

حکایت

دیده نمیشود و گویی در شرایط فعلی

زایند هرود و آب اصفهان و استا نهای

چندان مطالبه جدی مردم محسوب

رسانهای

به

پایان

رسید.

مجاور آن اما همچنان باقی است.

نمیشود اما تبعات آن به زودی نمایان

هر چند برخی در این ماجرا به دنبال

شده و زنگ خطری دیگر را در اصفهان

ادامه و اتمام پروژههای انتقال آب برای

به صدا در خواهد آورد .موضوعی که از

حل مشکل اصفهان بودند و هستند ،اما

آن غفلت شده ،حقابه محیط زیستی

سیاستهای از پیش شکست خورده در

زاینده رود است .سال گذشته آبی و در

مدیریتهای سازهای خود را در سدهای

پی کاهش شدید بارشها ،حقابه محیط

خالی و خشکی چشمهها و کاهش دبی

زیستی زایند هرود که باید سهم گاوخونی

رودخانهها به رخ میکشد .چندی پیش

میشد حذف شد .از طرفی فصلی شدن

مدیر سد زایند هرود اعالم کرد تنها ۱۴

رودخانه و تخصیص حقابه به صورت

صرفهجویی و سازگاری با کمآبی
برای حل مشکل آب در اصفهان

برنامههای بلند مدت هم طراحی شده
است ،اما اینکه چقدر این برنامهها
با شرایط موجود قابل اجرا باشند
موضوعی است که باید کارشناسان در
مورد آن اظهار نظر کنند.
برخی از صاحبنظران از جمله مهدی
فصیحی

هرندی

معتقدند

پیش

از

هر چیز در اصفهان باید به نیازهای
اجتماعی مردم توجه شود و پیش
از احیای زاینده رود به فکر احیای
اجتماعی و اقتصادی زندگی کسانی
باشیم که از این مسیر امرار معاش

مجری طرح تامین برق رمزارزها در شركت توانیر اعالم کرد:

حبس و قطع کامل برق
درانتظاراستخراجکنندگان غیرمجازرمزارز
مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت
توانیر با اشاره به برآوردهای صورت گرفته توسط
وزارت نیرو مبنی بر ظرفیت  2هزار مگاواتی
استخراج غیرمجاز رمز در ایران گفت :این میزان
كه در بهار امسال از طریق روش های تحلیلی
شناسایی و برآورد شد ،معادل یا حتی بیشتر
از مجموع مصرف ساالنه برق در سه كالنشهر
مشهد ،اصفهان و تبریز بود .به همین دلیل در
پیشنویس الیحه جدید استخراج رمزارزها،
مجازاتهای سنگینی برای متخلفان پیشبینی
خدادادی گفت :الزام به تامین برق و گاز با قیمت
تکلیفی و یارانهای از مهمترین عوامل شیوع
استخراج غیرمجاز رمزارزها در كشور به شمار
میرود و راهكار بنیادین مقابله با آن ،واقعی
شدن قیمت حاملهای انرژی است .خدادادی
با بیان این كه استخراج غیرمجاز رمزارز ،نوعی
قاچاق سوخت است ،گفت :همانند سوخت كه
اختالف قیمت در داخل و خارج از كشور به ایجاد
پدیده قاچاق سوخت در مرزها میانجامد ،در برق
نیز اختالف به شدت معنادار نرخ برق در ایران و
سایر كشورها به رواج پدیده استخراج غیرمجاز
رمزارز منجر شده است.خدادادی با بیان این كه
بررسی های صورت گرفته همچنین نشانگر آن

گذاری اولین شرکت بخش خصوصی برای ورود

مشکالت ما را حل نمیکند .من در مورد

اتوبوس های برقی با تکنولوژی روز اقدام کرده

این وضعیت در سال  92هشدار داده

است افزود :با این شرکت قرار داد نوسازی ناوگان

بودم و گفته بودم که در اصفهان چنین

اتوبوسرانی با  ۵۰دستگاه اتوبوس برقی نهایی

بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی
سازگاری با کمآبی چندی پیش در
خصوص دلیل مشکالت امروز اصفهان
به «پیا مما» گفته بود« :در اصفهان
مصارف به شدت و نامتناسب با منابع
آب موجود افزایش پیدا کرده است.
حل این مساله هیچ راهی جز مدیریت
مصارف آب ندارد ».هر چند که او معتقد
است بخشی از این مشکل به موضوع
تغییر اقلیم در این منطقه هم مربوط
است اما همچنان تاکید میکند «عامل
اصلی مشکالت امروز اصفهان افزایش
مصارف است ».همانطور که زهرایی
اشاره کرد با توجه به نیازی که این
استان به مدیریت مصرف آب دارد ،در

شد که این اتوبوس های برقی که با باطری تردد

که در این سرزمین دیگر نمیشود برنج

میکنند

تولید کرد ،اگر این اتفاق بیفتد همه

رئیس سازمان چای کشور:

جا میشود اصفهان ،البته باید بگویم
همه جا این شرایط را دارد اما بروز پیدا

کشت چای صرفه

نکرده است.
اگر دولت امروز باز هم سیاستهای

اقتصادی ندارد

گذشته خود را در مورد کشت و مدیریت

داده میشود ردپای همان راهکارها را
دید ،اتمام پروژههای انتقال آب ،تکمیل
تونل کوهرنگ  ،3ساخت سد و ...اما
شاید وقت آن رسیده باشد که پیش
از بحران به هشدارهای کارشناسان
توجه شود تا آنها چند سال بعد در

برنامه سازگاری با کم آبی
استان اصفهان

بود كه حدود  20درصد کسری برق در تابستان

فردی برای اولین بار مرتكب به استفاده از برق یا

امسال ناشی از فعالیت مراكز استخراج رمزارز

گاز یارانه ای برای استخراج رمزارز شود ،جریان

بود گفت :براساس برآوردهای صورت گرفته،

برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به مدت

حدود  10درصد كسری پیشبینی شده برای گاز

سه ماه قطع شده و خسارتی به اندازه حداکثر

در كل كشور در زمستان امسال ناشی از فعالیت

 5برابر هزینه برق یا گاز مصرف شده برای

استخراج غیرمجاز رمزارز است.مجری طرح

استخراج رمزارز با قیمت صادراتی از متخلف

تامین برق رمزارزها در شركت توانیر ،با بیان

اخذ میشود .همچنین در صورتی که متخلف

اینکه در پیش نویس الیحه جدید استخراج

اقدام به تكرار قانون شکنی کند مجازات او عالوه

رمزارز ،اطالعات مربوط به تمامی دستگاههای

بر جرایم فوق ،حبس و قطع دائم و جمعآوری

استخراج رمزارز از لحظه ورود به كشور یا تولید

انشعاب برق و یا گاز محل وقوع تخلف خواهد

در داخل و تا لحظه نصب و بکارگیری در مراكز

بود .مجری طرح تامین برق رمزارزها در شركت

مجاز و قانونی استخراج رمزارز در سامانه

توانیر تاکید کرد اعمال مجازاتهای ذکر شد در

جامع تجارت وزارت صمت ثبت خواهد شد،

پیش نویس الیحه مذكور ،نیاز به تصویب آن

در خصوص جرایم در نظر گرفته شده برای

در مجلس شورای اسالمی دارد.

استخراج غیرمجاز رمزارز گفت :در صورتی که

رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه  ۷۳درصد
از بهره برداران چای زیر پنج هزار متر باغ دارند،
گفت :سطح پایین مالکیتها سبب شده که کشت

با اقداماتی همچون جمعآوری

چای صرفه اقتصادی نداشته باشد .به گزارش مهر،

و تصفیه فاضالب و استفاده

حبیب جهانساز با بیان اینکه در دهه  ۷۰میزان

مجدد از پساب به اصالح
مصرف و بهبود کیفیت منابع
آب به میزان  61میلیون
مترمکعب کمک میشود

سخنان خود به این نکته اشاره نکنند

سطح زیر کشت چای  ۳۴هزار هکتار بود ،گفت:
این دهه میزان تولید به  ۶۰هزار تن نیز میرسید
اما به دلیل آنکه صنعت چای نتوانست با بخش
خصوصی هماهنگ شود از رونق افتاد.او با اشاره
به مشکالت حوزه چای طی سالهای اخیر ،بیان
کرد :واردات چای ارزان قیمت به کشور ،دپوی چای

که ما در سال  1400در مورد این موضوع

سنوات گذشته و رهاسازی آن در بازار موجب شد که

هشدار داده بودیم و کسی توجه نکرد.

کشت چای برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته

همانگونه که عباس کشاورز امروز درباره

باشد .رئیس سازمان چای در ادامه به عوامل تغییر

هشدارهای خود در سال  92با افسوسی

کاربری اراضی چای نیز اشاره کرد و گفت :نداشتن

در سخنانش یاد میکند و میگوید

صرفه اقتصادی این محصول برای چایکار یکی از

اگر سیاستها تغییر نکند ،همه ایران

دالیل بود که البته تمام تغییر کاربریها تبدیل به

شرایط اصفهان را پیدا میکنند.

ویال نشده و بسیاری در طرح هادی توسعه روستا و
شهر استفاده شده است.

مدیرکل دفتر بهسازی نیروگاههای حرارتی اعالم کرد:

انرژی

شده است .به گزارش پایگاه خبری توانیر ،محمد

ترفع با بیان اینکه با این شیوه جدید سرمایه

قبلی

وعد ههایی که به مردم برای حل بحران

به سرمایه گذاری در حمل ونقل عمومی کنیم.

کمک شرایط سرمایه گذاری به صرفه تر باشد.

رویکردهای گذشته

هنوز میتوان در جلسات مدیریتی و

رفته و با حمایت هایمان سرمایهگذاران را تشویق

اتوبوس را به سرمایه گذاران می دهیم تا با این

همه سیاستمداران و مدیران ،جامعه،

شرایط اصفهان را پیدا میکند ».اما

به ما کمک میکند که به یاری بخش خصوصی

تبلیغات بدنه و ایستگاه های طول مسیر برای

سال ریاضت آب کشاورزی کشور است،

منابع آب ادامه دهد ،همه جای سرزمین

در توسعه ناوگان حمل و نقل گفت :این مصوبه

هایی از سوی شهرداری تهران همچون ارائه

فاجعهای اتفاق میافتد و باید بدانیم
میکردند و بعد برای احیای فیزیکی آن

در مورد تعیین حدود مشارکت عمومی_خصوصی

خصوصی ،اقتصادی تر می کنیم همچنین کمک

باید راهکارهای پیشین خود را فراموش

را

ترفع با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر تهران

رقابت پذیر شرایط را برای سرمایه گذار بخش

کنیم گفته بود« :ده سال پیش رو ،ده

فراموش

میان هزینه و درآمد سرمایهگذار منطقی شود.

وجود دارد یا ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید

و آب با تاکید بر اینکه اگر میخواهیم

کنند،

باید تدابیری اندیشیده میشد تا این اختالف

طریق ردیف و تبصره هایی که در بودجه دولت

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی

نسخههای

شورا و فرمانداری به نفع مردم تعیین میکند و

های مختلف حمایت می شود ،ادامه داد :ما از

تغییری در این شرایط به وجود بیاید

صورت گرفت و وعدههایی برای حل مسائل داده شد .هنوز بستر زایندهرود خشک است ،اما در بند اول بیانیه کشاورزان آمده است:

شاهد استقبال کم بخش خصوصی برای سرمایه
گذاری در این بخش بودیم چراکه نرخ کرایه را

سرمایه خود ،از سوی شهرداری و دولت به روش

در حوزه آب کشور نیستند .چند روز

کارشناسان

حمل ونقل عمومی سود ده نیست به همین دلیل

تعیین شده است و سرمایه گذار با تزریق

کارشناسان دیگر جوابگوی بحران موجود

باید

تکنولوژی روز به ناوگان حمل و نقل عمومی گفت:

عمومی_ خصوصی  ،شیوه جدید واگذاری

خود را پس داد هاند و به تعبیر برخی

کشاورزی ،شورای میرآبها ،آببران و مسئوالن استانی و ملی بود پایان پیدا کرد .هنوز مشکل به قوت خود باقی است اما توافقاتی

اعالم خبر ورود نسل جدید اتوبوسهای برقی با

ترفع با بیان اینکه در این مدل قرارداد مشارکت

توسل به راهکارهایی است که امتحان

چادرهای کشاورزان به هر ترتیبی که بود ،از بستر زایندهرود جمعآوری شد .اجتماع چند روزه هم با صدور بیانیهای که حاصل توافق صنف

عمومی خبر داد .به گزارش ایسنا محمود ترفع با

ممنوعیت مصرف مازوت در نیروگاههای نزدیک کالنشهرها
مصرف مازوت در نیروگاهها به عنوان یکی از

افتاد و بنزین با کیفیت یورو  ۴و یورو  ۵در بازار

متهمین اصلی آلودگی هوا در حالی مطرح

عرضه شد .اما صنایع به دالیلی ناگزیر به استفاده

میشود که سالهاست در نیروگاههای اطراف

از مازوت هستند ،عبدالرضا شیخان دبیر انجمن

هیچ کالنشهری مازت مصرف نمیشود و باید

صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد میزان

برای سوخت پاک صنایع فکری اساسی شود.

مصرف مازوت در صنایع سیمانی ،میگوید :گاز

به گزارش مهر علی اصغر عبدلی ،مدیر کل

بخشی از کارخانجات سیمان در فاز اول و دوم و

دفتر بهسازی نیروگاههای حرارتی میگوید :در

از هفته گذشته قطع شد و گاز مابقی کارخانجات

نیروگاههای کالنشهر تهران از سوخت مازوت

نیز در فاز سوم و از فردا قطع میشود؛ به صورت

استفاده نمیشود و نه تنها در سال جاری ،بلکه

دقیقتر گاز  ۶۰کارخانه سیمان قطع میشود

بیش از  ۷سال است هیچ مازوتی در نیروگاههای

و  ۱۶کارخانه همچنان با استفاده از گاز تولید

تهران مصرف نشده است .او با اشاره به افزایش

خواهند کرد .در زمان ساخت کارخانههای

آلودگی تهران در سالهای اخیر میگوید :این

سیمان ،مخازن نگهداشت مازوت تعبیه میشود

بحث نشان میدهد که منشأ آلودگی هوای تهران

از این رو وزارت نفت میتواند از ابتدای سال

مصرف مازوت در نیروگاهها نیست .به گفته

اجازه دهد که کارخانهها مازوت مورد نیاز خود

مدیرکل دفتر بهسازی نیروگاههای حرارتی به طور

را ذخیره سازی کنند تا در این مقطع که گاز

کلی سوخت اصلی نیروگاهها گاز طبیعی است

قطع میشود ،از ذخایر استفاده کنند و مشکلی

که سوخت پاک بوده و آلودگی ندارد و در صورت

ایجاد نشود .کارخانهها در حد  ۱۵روز ذخیره

محدودیت در تامین گاز ،نیروگاهها به ناچار و

سازی دارند؛ وزارت نفت باید بدون سخت

به منظور تامین برق مورد نیاز شبکه ،از گازوئیل

گیری از اول سال اجازه ذخیره سازی میداد و

که گوگرد پایینی دارد و آلودگی چندانی ایجاد

مخازن پلمب میشد و در اختیار شرکت پخش

نمیکند در نیروگاههای نزدیک به کالنشهرها

فراوردهای نفتی قرار میگرفت؛ در این صورت

استفاده میشود و از مازوت تنها در نیروگاههایی

دیگر مشکلی به وجود نمیآمد .با فشاری که به

مورد استفاده قرار میگیرد که با کالنشهرها

نیروگاهها و صنایع آمده ،ترابری حمل مازوت

فاصله طوالنی دارند .سوخت مازوتی که به

دچار مشکل میشود .با وجود آنکه دیده شده

نیروگاهها تحویل داده میشود در حدود  ۳درصد

صنایع ،مخصوص ًا صنایع سیمانی به مصرف این

گوگرد دارد که میزان نسبت ًا باالیی است و این

سوخت در زمستان نیاز دارند ،خبری مبنی بر

میزان در پاالیشگاهها با فرایندهای گوگردزدایی

ممنوعیت مصرف سوخت مازوت در تمام صنایع

قابل کاهش است .مشابه آنچه برای بنزین اتفاق

و نیروگاههای کشور منتشر شد.
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ادامه آلودگی هوای
شهرهای صنعتی

رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران
مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی
کشور از بارش پراکنده و گاهی رعد و برق طی
 ۲۴ساعت آینده در برخی نقاط و ادامه آلودگی
هوا تا روز چهارشنبه در شهرهای صنعتی و
پرجمعیت کشور خبر داد.صادق ضیاییان
به ایسنا گفت :بر اساس تحلیل آخرین
نقشههای پیشیابی طی  ۲۴ساعت آینده در
گیالن ،شمال آذربایجانهای شرقی و غربی،
برخی نقاط خوزستان ،چهارمحالوبختیاری،
کهگیلویه و بویراحمد ،جنوب لرستان ،شمال
فارس ،جنوب غرب اصفهان ،شنبه در شمال
کرمان ،کهگیلویه و بویر احمد و شمال فارس
بارش پراکنده گاهی رعد و برق پیش بینی
میشود.او با بیان اینکه یکشنبه در اغلب
مناطق کشور آسمان صاف و جوی آرام خواهیم
داشت ،درباره وضعیت بارشها در روزهای
و سهشنبه شرایط برای رگبار و رعد و برق و

| ایسنا |

دوشنبه و سهشنبه ادامه داد :روزهای دوشنبه
وزش باد شدید موقت در کرمان ،هرمزگان
و جنوب سیستان و بلوچستان مهیا است.به
گفته ضیاییان به دلیل پایداری جو در اغلب

با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی مردم ایران در کدام نقطه از «خط فقر» قرار دارند؟

مناطق کشور ،افزایش غلظت آالیندههای جوی
و آلودگی هوا تا روز چهارشنبه در شهرهای

کنشگری برای عبور ازفقر

در روز یکشنبه ( ۷آذرماه) نیمه ابری به

امش وجدان ،در بیحاصلی و بازیگری در
برگزیده و به هزار گونه دلیلتراشی برای آر ِ

در برابر بیشتر بحرانها و ستمهایی که بر خود دیده،

صنعتی و پرجمعیت ادامه خواهد داشت و
خلیج فارس نیز در روزهای شنبه و یکشنبه
مواج است رئیس مرکز ملی پیشبینی و
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره

آه آوازیست که برای نمایش درد ،رنج ،افسوس ،دریغ و اندوه از سینه برآرند؛ این واکنشی است که عموم مردم ایران طی چند دهه گذشته

وضعیت جوی تهران نیز گفت :آسمان تهران

| سعید خضر |

تدریج غبار محلی و هوا ناسالم برای گروههای
حساس با حداقل دمای  ۶و حداکثر دمای ۱۵

| کارشناس اقتصاد |

درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.

قلعه پرتغالیهای هرمز
بازگشایی میشود

وزیر

میراثفرهنگی،

که سرنوشت جامعه و انسان درون آن را به تباهی کشانده و انباشتی از خشم و غم رقم زده ،نمایشی تکراری در ارتباطات اجتماعی است.
نمایشی به درازای قرنها عقب افتادگی و درماندگی در حل مشکالت اساسی یک ملت .پرسشهای اساسی که در این یادداشت میکوشم
به آنها پاسخ دهم این است که :چرا مردمی فقیر هستیم؟ و چگونه از این فقر رهایی یابیم؟

وزیر میراث فرهنگی:

گردشگری

ان بیعمل نسبت به جامعه و همنوعان خود ،پرداختهاند .برآشفتگی از جایگاه ناخوشایند کنونی ،ناله از جفای چرخ گردون
ردای سیاهلشگر ِ

و

صنایعدستی در بازدید از قلعه پرتغالیهای
جزیره هرمز که هماکنون بهدلیل اجرای
عملیات مرمت در بخشی از این قلعه،

رهایی از چنگال بدسگال فقر

تعطیل است ،دستور داد که با توجه به

تنها با تشکلیافتگی جامعه

مطالبات مردمی ،این محل بازگشایی شود

مدنی در برابر سیاستگذاری

و گردشگران بتوانند با رعایت پروتکلها و
قواعد مرمت از این محل بازدید کنند.عزتهللا

عمومی ممکن است

ضرغامی گفت :بازدید مردم از این قلعه حتی
در بخشی که مرمت انجام میشود ،مشکلی
ندارد و به شرط رعایت پروتکلها ،مرمت
یکی از جاذبههای گردشگری و باعث آشنایی
مردم با شیوههای بازسازی بناهای تاریخی
است.او با اشاره به اینکه جزیره هرمز یکی
از قطبهای گردشگری ایران است ،افزود:
این قلعه را  ۵۰۰سال قبل پرتغالیها ساختند
و در اینجا توپهای زیادی کار گذاشتند،
از کشتیها باجگیری میکردند و کسی

برای شروع بهتر است نمایی از فقر را ترسیم

منحصر به خود را دارند .بانک جهانی معیاری

ابتدای روبهرو شدن
ِ
کنیم؛ به گمان چیزی که در

برای شناسایی فقر مطلق و فقر نسبی معرفی

سالها  97و  98به ترتیب  24و  35درصد اعالم

با کلمه فقر از ذهن میگذرد نگارهای از شخصی

کرده است که به «خط فقر» مشهور است بر این

کرده است .با توجه به رفتار مشابه متغیرهای

است که غذای کافی برای خوردن نداشته،

اساس کسانی که با کمتر از  1.9دالر در روز زندگی

کالن اقتصادی بهویژه نرخ تورم ،نرخ بیکاری و

خانهای ندارد یا در خانهای خراب زندگی میکند

میگذرانند فقیر مطلق و کسانی با درآمد  1.9تا

نرخ رشد اقتصادی در سال  99نسبت به دوسال

و در خرید کاالها و خدمات ابتدایی گذران زندگی

 3.1دالر ،فقیر نسبی هستند .در بیشتر کشورها

درصدی نسبت جمعیت زیر
ِ
گذشته تخمین 51

ناتوان است .این تصویر درستی از فقر است اما

برای شناسایی فقر مطلق از معیار خط فقر مطلق

خط فقر به کل جمعیت کشور ،در سال 1399

پیچیدگی پدیده فقر شما را شگفتزده میکند.

بانک جهانی استفاده میشود و فقر نسبی را

خارج از تصور نیست .همچنین با پیشبینی

فقر فقط در بیپولی نیست ،بلکه شامل مواردی

اینگونه تعریف میکنند« :افرادی که درآمد

ادامه کالن روندهای حاکم بر نظام سیاسی و

بسان
ِ
از جمله عدم دسترسی مناسب به خدماتی

آنها کمتر از نسبت معینی (بهمانند  50درصد)

اقتصادی کشور در سال جاری بروز نسبتی حدود

مراقبتهای بهداشتی ،آموزشی و حاشیهنشینی و

از متوسط درآمد سرانه کشور باشد ».این تعریف

 74درصد برای جمعیت زیر خط فقر ،گریز ناپذیر

محرومیت از انواع آزادایهای مدنی است.اساساً،

ارتباط نزدیکی با رشد اقتصادی دارد بهطوری که

به نظر میرسد .بدینسان و در پاسخ به پرسش

فقر به کمبود منابع کافی برای تامین مایحتاج

با رشد و یا افول اقتصادی معیار خط فقر نسبی

مطرح شده میتوان مردم ایران را ،مردمی فقیر

زندگی  -غذا ،آب تمیز ،سرپناه و لباس -اشاره

تغییر میکند.

-با تعریف متداول خط فقر مطلق -دانست.

دارد .اما در دنیای امروز گستره فقر را میتوان در

برای پاسخ به پرسش اول ابتدا باید به این

پژوهشهای گوناگونی در پی پاسخ به پرسش

دسترسی به خدمات بهداشتی ،آموزشی ،حمل

پرسش پاسخ داد که آیا مردم ایران فقیرند؟

چرا فقیر هستیم؟ بودهاند و گوشههای مختلف

و نقل و آزادیهای مدنی دنبال کرد .در محافل

گزارشهای متفاوتی از نسبت جمعیت زیر خط

آن را واکاویدند این یادداشت به دنبال بازآوری

دولتی فقر در دو دستهبندی فقر مطلق و فقر

فقر مطلق در ایران وجود دارد که مستندترین

آنها نبوده با اشارهای کوتاه به آنها تالش میکند

نسبی قرار میگیرند که برای هر کدام تعاریف

گزارش رسمی مربوط به مرکز پژوهشهای

از نگاهی دیگر به پاسخگویی برآید .برآوردِ چرایی

درخواست از دانشگاهها برای ارائه راهکار احیای زایندهرود

غربیها وقتی میخواهند کارهای خودشان
را بزرگ کنند فیلمهایی مثل «توپهای
ناوارون» را میسازند تا نشان دهند
پارتیزانها چگونه توپهای ناوارون را از بین
بردند ،عنوان کرد :این در حالی است که اینجا
یک قهرمان ملی و جهانی مثل امامقلیخان
با رشادت با پرتغالیها جنگید و موفق شد
پرتغالیها را شکست دهد.

اصالحیه آگهی به شماره کالسه 1112

رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست

به گزارش ایسنا ،در نامه محمدصادق

«احیای زایندهرود و ارائه راهکارهای عملیاتی

جمهوری در نامهای به روسای تعدادی از

خیاطیان خطاب به رؤسای دانشگاههای

حل مسائل این حوضه آبریز» از سوی رئیس

دانشگاهها ،از این دانشگاهها خواست که

اصفهان ،آزاد اسالمی ،تهران ،شهرکرد ،صنعتی

جمهور به مرکز بررسیهای استراتژیک

نظرات ،پیشنهادات و راهکارهای خود را

امیرکبیر ،صنعتی اصفهان ،صنعتی شریف،

ریاستجمهوری محول شده است.

درباره «احیای زایندهرود و حل مسائل این

علم و صنعت ایران و یزد عنوان شده است

این دانشگاهها میتوانند «در راستای استفاده

حوضه آبریز» به این مرکز ارسال کنند.

که ماموریت تدوین و برنامهریزی راهبردی

حداکثری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی»،

قوه قضائیه

پیرو آگهی چاپ شده مورخ  1400/09/03بدینوسیله شادروان "محمد حسن بهار

نسری" و وارث شماره " ۴فاطمه بهار نسری" اصالح میگردد.

تحج

اصالحیه آگهی به شماره کالسه 1114

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
شماره5/1400/3621 :

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای  /خانم عبدالرئوف سعیدی رباط

پیرو آگهی چاپ شده مورخ  1400/09/03بدینوسیله وارث شماره " ۳آمنه شیر دل

فرزند ابراهيم بموجب دو برگ استشهادیه شهادت

تحج

ششدانگ یکباب منزل مسکونی بشماره پالک  2فرعی

قشر باطی" اصالح میگردد.

اصالحیه آگهی به شماره کالسه 1111

شهود تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نوبت اول

از  - ۱۳۹۳اصلی بخش  ۱۳مشهد را نموده و مدعی

است سند مالکیت مزبور به دلیل جابجایی مفقود

پیرو آگهی چاپ شده مورخ 1400/09/03بدینوسیله وارث شماره " ۶ملیحه ناصری

گردیده است که به حکایت سامانه مدیریت کشوری

تحج

 ۳۷۹۱۳صفحه ۲۵۷دفتر  ۲۲۳بنام مجید طیبی نصر

متولد  "۱۳۵۷اصالح میگردد.

تعیینتکلیف

 140060312480008689هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه

بالمعارض آقای /خانم طاهره اریس بشناسنامه  724کدملی  2121270965صادره از
گرگان فرزند علی اکبر متقاضی کالسه پرونده  140011441248000436در ششدانگ

عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک  1656فرعی از  – 107اصلی بخش

 3می باشد بمساحت  488/68مترمربع از پالک  3866فرعی از  -107اصلی واقع
در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق باباصادقیان بخش  3حوزه ثبت ناحیه 2

گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود ازاین

رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره

تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،

دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به این

امالک مالکیت سامانه مدیریت کشوری ذیل ثبت
آبادی ثبت و سند مالكيت  ۰۹۵۵۶صادر وسپس بربر

خالصه معامله شماره  1375/2/26- ۱۰۹۶۳۲دفتر ۵
جام به عبدالرئوف سعیدی رباط انتقال قطعی گردیده

رشد منفی و پایین اقتصادی .2رشد نامتوازن

بستر مناسبی برای گسترش عقاید افراطی مانند

اشتغالزایی .4عدم

.3ضعف در میزان و کیفیت

کمونیزم ،فاشیسم و… هستند .هجوم گسترده

موفقیت در توسعه کامل بخش کشاورزی .5

افراد کمدرآمد از روستاها و شهرهای کوچک

تورم باال در دورههای بحران .6سطوح باالی رشد

به کالن شهرها و حاشیهنشینی پدیدهای است

جمعیت .7شکاف زیاد نابرابری درآمدی و ثروتی

که تبعات منفی اقتصادی ،اجتماعی و محیط

و تداوم نابرابری که سبب کاهش کارآمدی نتایج

زیستی جدی را برای تمام افراد جامعه ایجاد

مثبت توسعه اقتصادی میشود .8شوکهای

کرده است .و سرانجام بیان اینکه در دهه نود

پیاپی و روبهرو شدن با خطراتی مانند بحرانهای

خورشیدی میلیونها ایرانی از طبقه متوسط

اقتصادی-سیاسی ،درگیریها و جنگ ،بالیای

به طبقه فقیر سقوط کردهاند نشان دهنده این

طبیعی و فقر محیط زیستی .9حاشیه نشینی

واقعیت است که حتی افرادی که اکنون غیر

و بینمایندگی(خروج از روند تصمیمگیری)

فقیر محسوب میشوند سخت دستخوش آفات

.10تغییرات آب و هوایی (پیشبینی بانک

ناشی از گسترش فقر هستند ،برآیند اینکه جدا

جهانی از فقیر شدن  100میلیون نفر در دهه

از مسئولیت اخالقی و انسانی در برابر فقر ،تأمین

آینده به سبب تغییرات آبوهوایی خبر میدهد)

منافع فردی نیزبایستگیکنشگری جدی دربرابر

 .11دسترسی نداشتن به آموزش (یونسکو :اگر

آن را آشکار میکند.

همه بزرگساالن تحصیالت متوسطه را به پایان

حال پرسش این است که چرا کوششی جدی

برسانند ،میتوانیم نرخ فقر جهانی را به بیش از

در چارچوب اقدامی جمعی نسبت به فقر صورت

نصف کاهش دهیم ).و ...موارد آمده ،در ایران

نمیگیرد؟ «درماندگی آموختهشده» به شرایطی

هم آشکارا قابل رهگیری است.

اشاره میکند که در آن افراد طبق تجربیات

پاسخ مشترک این یادداشت به پرسشهای

گذشته -مانند سرکوفتها و ناکامیهای مستمر

چرا مردمی فقیریم؟ و چگونه از این فقر رهایی

و طوالنی و مداوم -به این نتیجه میرسند که

یابیم؟ در دو سطح روبنایی و زیربنایی طرح

میان کوشش با پیشرفت ارتباطی وجود ندارد،

میشود در سطح روبنایی انتخاب سیاستهای

آنها آموختهاند که دستیابی به موفقیت تنها

نامناسب که چرایی عوامل فقر بیان شده در بند

با معجزه و جدا از اختیار عمل و تالش آنها

پیشین و بایستگی جایگزینی سیاستهای

ممکن است.

مناسب است و پاسخ زیربنایی در دگردیسی

عقبنشینی جامعه ایرانی به داخل دژ درونی

میان برآشفتگی نمایشی و دستزدن به کنش

فشردگی تا آستانه ممکن ،در دنیای
ِ
خود و

جمعی مردم ایران در برابر پدیده فقر نهفته است.

خصوصیاش برای حفظ حیات درونی ،حالت

تغییر در زیربنا ناگزیر به تغییر در رو بنا منجر

دفاعی و انفعالی است که اعضای جامعه با

خواهد گشت ،باورمندی به بی نقص بودن شیوه

تصور نداشتن شانسی برای تغییر اوضاع ،برای

حکمرانی ،منجر به بینیازی از «خود ارزیابی» و

حفظ و پاسداری از آرامش و صفای باطنی

تن ندادن به اصالح را موجب شده است.

خود در آن فرو رفته است .در این موقعیت ،از

راه خروج ،گذار از برآشفتگی نمایشی که

دستدادن حقوق اساسی و مسلم انسان ذوب

سرانجامی جز بینشانی در دگرگونی سرنوشت

شده در جامعه از جمله دارایی مالی ،جسمی

گرفتار شده در آن ندارد و نیک اندیشیدن

و حتی حیات در نظام ترجیحات فرد ،جایگاه

اسارت در دامِ فقر،
ِ
در ریشه و سرچشمهی

واالیی نداشته و فرد به سبب پنداشتی درونی

برای یافتن چاره و خروج از عمق بیانتهای

از نداشتن توانایی در اثرگذاری بر سرنوشت،

ناامیدی جمعی است .انتخابی جز بدگویی و

دایره آسیبپذیری خود

سعی در محدود کردن

گله از آسمان« ،تصادفی» پنداشتن موقعیت،

از این شوربختی کرده و دست به عقبنشینی

گناهکارشماریدن دیگران و در خروشی شاعرانه

استراتژیک میزند.

«کجرو» و «دونپرور» دانستن سپهر و در یک

نشینی ناشی از فشار بیرونی ،فرد را
ِ
این عقب

کالم برآشفتگی نمایشی؛ آن انتخاب چیزی جز

در ترسیم عقالیی ترجیحاتش دچار مشکل

دستزدن به کنشی جمعی در برابر فقر نیست.

جدی کرده و حاصل آن گیجی و تحمیق جمعی

اما چرا تمام افراد جامعه باید نسبت به فقر

در درک ،تعیین و پیگیری حقوق و مطالبات

کنشمند باشند؟

حیاتی و اساسی جامعه است.

در پاسخی کوتاه به این پرسش ،سویههای

پنداشت درونی کردن
ِ
ژرفایش
ِ
گسترش و

مختلفی که تمام افراد جامعه از فقر و گسترش

سعادتمندی ،احساس خوشبختی و قطع ارتباط

آن زیان میبینند و سبب خردمندانه بودن

و اثرپذیری آن از شرایط بیرونی به انتحاری

کنشگری نسبت به آن میشود ،آشکار میشود.

حقیقی منجر شده و انفعال جامعه و سیاستگذار

با عدم شکوفایی استعدادها ،فقیربا جبربه انتخاب

نسبت به رویدادهای بیرونی همچون فقر را در

فعالیتهای مخربی برای امرار معاش چون

پی داشته است.

تکدیگری سازمانیافته ،اعتیاد ،خودفروشی،

در چنین وضعیتی رهایی از چنگال بدسگال

سرقت ،و سایر فعالیتهای مجرمانه به سالمت

فقر تنها با تشکلیافتگی جامعه مدنی در

جامعه آسیب میزند .پژوهشهای زیادی بیانگر

برابر سیاستگذاری عمومی ممکن است.

شدت باالتر گسترش بیماریها در جوامع فقیر

کنشی هدفمند با پیمانه هر کس به اندازه

دارد که هزینههای گزافی برای تمام جامعه به

خودش ،بازآرایی کرامت انسانی را به همراه

همراه میآورد .شرایط سخت زندگی و ناامیدی

خواهد آورد.

م.الف 9426

بایستی ظرف  ۱۰روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند

مالکیت رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی

است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر

و یا وصول اعتراض بدون ارایه سند مالکیت یا سند
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی
نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/09/06 :

مالک فعلی :عبدالرئوف سعیدی رباط فرزند ابراهيم
نوع ملک :منزل مسکونی

رونوشت :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
هادی نیکوفر

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
شماره5/1400/3620 :

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای  /حسن بهرامی فرزند على بموجب
دو برگ استشهادیه شهادت شهود تقاضای صدور
سند مالکیت المثنی نوبت اول ششدانگ یکباب
منزل مسکونی بشماره پالک ۲۵فرعی از ۴۲۷
اصلی بخش  ۱۳مشهد را نموده و مدعی است سند
مالکیت مزبور به دلیل جابجایی مفقود گردیده است
که به حکایت سامانه مدیریت کشوری امالک مالکیت
سامانه مدیریت کشوری بشماره دفتر الکترونیکی
حسن بهرامی ثبت و سند مالکیت ۵۶۴۸۳۳د ۹۴
صادر و تسلیم گردیده پرونده ثبتی و دفتر امالک
بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد تبصره یک

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
شماره5/1400/3623 :

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای  /خانم سمیه کریمی فرزند غالمرضا
بموجب دو برگ استشهادیه شهادت شهود تقاضای
صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول پانصد و شش
ممیزنودوپنج صدم سهم مشاع از یک هزار و سیصد و
هشتاد و چهار سهم یک قطعه زمین بشماره پالک ۵
فرعی از  ۸۴۱اصلی بخش  ۱۳مشهد را نموده و مدعی
است سند مالکیت مزبور به دلیل جابجایی مفقود
گردیده است که به حکایت سامانه مدیریت کشوری
امالک مالکیت سامانه مدیریت کشوری به شماره
الکترونیکی  ۱۳۹۷۲۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۴۲۷بنام سمیه کریمی

ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی
و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی

ثبت و سند مالکیت ۸۷۳۰۹۷ب ۹۴صادر و تسلیم
گردیده پرونده ثبتی و دفتر امالک بیش از این حکایتی

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی

این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند

آگهی فقدان سند مالکیت

نزد خود است بایستی ظرف  ۱۰روز از تاریخ انتشار
مالکیت یا سند مالکیت رسمی به این اداره تسلیم
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض
در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارایه سند
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی
اقدام خواهد شد.

شماره5/1400/3623 :

نظر به اینکه آقای  /خانم محمد عیسی مسلم نژاد
برابر وکالتنامه شماره  1400/2/4-۶۵۸۲۷دفتر  ۱۰تربت
جام ازصغری زیر کی فرزند غالمرضا بموجب دو برگ
استشهادیه شهادت شهود تقاضای صدور سند مالکیت
المثنی نوبت اول ششدانگ یکباب منزل مسکونی
بشماره پالک  ۵۵فرعی از -۱۸۱اصلی بخش  ۱۳مشهد

تاریخ انتشار1400/09/06 :

را نموده و مدعی است سند مالکیت مزبور به دلیل

مالک فعلی :حسن بهرامی فرزند على

جابجایی مفقود گردیده است که به حکایت سامانه

نوع ملک :منزل مسکونی

مدیریت کشوری امالک مالکیت سامانه مدیریت

رونوشت :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
هادی نیکوفر

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

کشوری ذیل ثبت ۵۴۸۱۶صفحه ۸دفتر  ۲۸۱بنام

تربتجام

صافی

میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای

انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

صغری زیرکی ثبت و سند مالکیت ۷۱۸۵۹۷صادر و
تسلیم گردیده پرونده ثبتی و دفتر امالک بیش از این

نظرات ،پیشنهادات و راهکارهای خود را

چالش ،راهبردها :مسیرهای اصلی اصالح یا

تا امروز ،چهارم آذرماه جاری و حداکثر در

رفع عوامل ایجاد چالش ،راهکارها :راهحلها

دو صفحه به مرکز بررسیهای استراتژیک

و ابتکارات کلیدی مشخص به منظور اجرای

ریاست جمهوری ارسال کنند.

راهبردها ،نتایج کوتاهمدت :نتایج قابل حصول

به نقل از دانشگاه تهران ،محورهای پیشنهادات

در بازه زمانی یکساله ،نتایج میانمدت:

به این شرح است :چالشها :مسائل کلیدی

نتایج قابل حصول در بازه زمانی دو ساله و

حوضه آبریز زایندهرود ،عوامل :علل ریشهای

نتایج بلندمدت :نتایج قابل حصول در بازه

اولویتدار و پدیدآورنده و استمرار دهنده

زمانی چهارساله.

ندارد .لذا به استناد تبصره یک ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون
ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است بایستی ظرف
 ۱۰روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را
به پیوست اصل سند مالکیت یا سند مالکیت رسمی
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون
ارایه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی
اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/09/06 :
مالک فعلی :سمیه کریمی فرزند غالمرضا
نوع ملک :زمین
رونوشت :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
هادی نیکوفر

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

حکایتی ندارد .لذا به استناد تبصره یک ماده  ۱۲۰آیین

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  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۶۶۳هیات دوم مورخه  1400/05/17موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
حجت کروکی فرزند رضا بشماره شناسنامه  141صادره از بم به شماره ملی ۳۱۱۱۰۰۰۷۱۰
در یک ششدانگ باب خانه دوبلکس به مساحت  297/5مترمربع که مقدار 107/52
مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است تحت پالک  22196فرعی از 1783
اصلی واقع در بلوار شیراز خیابان بوستان کوچه  19ساختمان  7خریداری از مالک
رسمی آقای ماشاهللا بنازاده 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 باشید 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 1074
تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/08/22
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه 1400/09/06
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد

قوه قضائیه

داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است بایستی

آگهی حصروراثت

شورای حل اختالف استان خراسان رضوی

هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام
ظرف  ۱۰روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند مالکیت رسمی
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون
ارایه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی
اقدام خواهد شد.

نظر به اینکه آقای محمدکاظم علومی بایگی دارای شناسنامه شماره  4812به
شرح دادخواست به کالسه  1400/68از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاتون علومی بایگی به شناسنامه  113در
تاریخ  1400/6/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به:
-1محمدکاظم علومی بایگی فرزند محمدباقر شناسنامه شماره  4812متولد 1329
برادر متوفی

تاریخ انتشار1400/09/06 :

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور

مالک فعلی :صغری زیرکی فرزند غالمرضا

حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی

نوع ملک :منزل مسکونی

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوررا تقدیم دارد و اال گواهی صادر

رونوشت :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
هادی نیکوفر

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

خواهد شد .شماره 1118

تربتجام

حجت هللا تجری  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو گرگان  -ازطرف محمدامین

آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر

است تسلیم گردیده پرونده ثبتی و دفتر امالک بیش

 ۱۳۹۶۲۰۳۰۶۰۰۷۰۰۲۱۸۴بنام

تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/09/22 :

از این حکایتی ندارد .لذا به استناد تبصره یک ماده ۱۲۰

تربتجام

وساختمان های فاقدسندرسمی برابرماده 3وماده 13آیین نامه قانون

اداره ارائه نمایند .

صورتپذیرفته شامل این موارد است.1 :تداوم

حمایت و نجات باز میکند بنابراین ،جوامع فقیر

تربتجام

حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

تاریخ انتشارنوبت اول 1400/09/06 :

مجلس است .مطابق این گزارش نرخ فقر را در

المللی
ِ
ایجاد فقر در بیشتر پژوهشهای بین

موجود در جوامع فقیر ،راه را برای مدعیان

عنوان باکس

حریفشان نمیشد .ضرغامی با بیان اینکه

برابررای شماره

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

قاضی شورا شعبه  10شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه
تحج

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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| گیالن |

شهردار مشهد:

سمیه باقرزاده/شهردار مشهد الرضا علیه السالم گفت :امیدواریم نتیجه مثبت
اینگونه نشستهایی که با هدف استفاده از خرد جمعی در مدیریت شهری و
مدیریت عالمانه طراحی شده است ،به مردم برسد و با استفاده از تمامی ظرفیت
ها و کسانی که دل در گرو توسعه مشهد الرضا علیه السالم دارند ،شهری در خور
شأن زائران و مجاورین آقا علی بن موسی الرضا علیه السالم داشته باشیم.
سید عبدهللا ارجائی در حاشیه نشست شهرداران ادواری مشهد ،اظهار کرد 14 :تن از
شهرداران مشهد مقدس که توفیق خدمت به مردم ما را داشتند و  43سال تجربه
مدیریت شهری در این جلسه حدودا دو ساعته مرور شد و نکات بسیار ارزشمندی
توسط این بزرگواران مطرح شد که قاعدتا هرکدام از آنها برای این دوره مدیریت
شهری یک راهبرد است و قدر این نکات را میدانیم.
او افزود :امیدواریم نتیجه اینگونه نشست هایی که با هدف استفاده از خرد جمعی
در مدیریت شهری و مدیریت عالمانه طراحی شده است ،نتیجه مثبت آن به مردم
برسد و با استفاده از تمامی ظرفیت ها و کسانی که دل در گرو توسعه مشهد الرضا
علیه السالم دارند ،شهری در خور شان زائرین و مجاورین آقا علی بن موسی الرضا
علیه السالم داشته باشیم.

مهندس سبطی از گرمخانه شهرداری

سرپرست معاونت خدمات شهری

استفاده از خرد جمعی هدف نشست
ادواری شهرداران است

| گلستان |

7
شهردار تهران:

گرگان بازدید کرد

شهرداری رشت منصوب و معارفه شد

 ۶۰درصد معتادان
در تهران هستند

سیده حبیبه مومنی /گلستان |به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری رشت

گرگان ،مهندس محمدرضا سبطی روز گذشته به اتفاق معاون خدمات شهری از

جلسه تودیع بابک رمضانی معاون سابق و معارفه محمدرضا شیرزاد

گرمخانه مددسرای امید شهرداری گرگان بازدید کرد.

سرپرست جدید معاونت خدمات شهری شهرداری رشت برگزار شد.در

شهردار تهران با تاکید بر این نکته که شهر ما

مهندس سبطی در جریان این بازدید اظهار داشت :توجه به آسیب های اجتماعی

این جلسه که با حضور شهردار رشت ،معاونان و مدیران شهرداری برگزار

شهری است که غیر از پایتخت بودن هویت

یکی از وظایف شهرداری است و این گرمخانه به منظور ساماندهی و اسکان دادن به

شد ،ضمن معارفه محمدرضا شیرزاد به عنوان سرپرست جدید معاونت

دیگری ندارد ،گفت :با شهری مواجه هستیم

معتادان و افراد بی سرپناه که چهره شهر را مخدوش می کنند ،راه اندازی شده است.

خدمات شهری شهرداری رشت ،از زحمات و تالشهای معاونت اسبق در

که هر گوشه آن را که نگاه میکنیم نیازمند

او تصریح کرد :این مرکز در دو طبقه و  26تخت تجهیز شده و ما به شیوه های تلفنی

طول مدت خدمت تشکر و قدردانی شد .در حکم شهردار رشت خطاب به

تغییر و تحول است .توجه ما به این است

و یا حضوری از ساعت  19الی  8صبح روز بعد پذیرش داریم.

معاون خدمات شهر آمده است:با عنایت به منویات مقام معظم رهبری

مسیری را برویم که خود مردم پرچم تغییر و

شهردار گرگان گفت :البته این مکان نیازمند توسعه بیشتری است و امیدواریم با کمک

و مفاد گام دوم انقالب ،انتظار میرود با برنامهریزی دقیق ،اهداف و

تحول را به دست بگیرند و شهرداری نیز یک

جلب مشارکت های مردمی بتوانیم موجبات رضایت بیشترشهروندان را فراهمکنیم.

سیاستهای تعیین شده در اولویت برنامههای آن معاونت قرار گیرد.شهردار

نهاد خدمتگذار اجتماعی باشد .باید تحول را

این گرمخانه هفته گذشته با تاکید مهندس سبطی و پیگیری حوزه معاونت خدمات

رشت همچنین در حکم انتصاب خود برای این مدیر جدید اظهار امیدواری

در قالب روح و جسم شهر توامان دنبال کنیم.

شهری ،راه اندازی و تجهیز شد .معتادان و افراد بی سرپناهی که در فضای باز کارتن

کرده است که با با اتکاء به اسناد باالدستی و با بهره گیری از استعداد

زاکانی با تاکید بر این نکته که به شدت

خوابی می کنند ،در این مکان پذیرش می شوند .محل این گرمخانه در ساختمان

و توانمندی کارکنان خدوم شهرداری رشت و نخبگان شهر و ظرفیتهای

نسبت به مسئولیتهای خود احساس وظیفه

مددسرای امید در جرجان  ۱۸واقع شده و شهروندان می توانند در صورت مشاهده

تخصصی ،موجبات خدمترسانی به رشتوندان عزیز و تحقق اهداف عالی

می کنیم و

افراد کارتن خواب و بی سرپناه با سامانه تلفنی  ۱۳۷تماس حاصل نمایند تا نسبت

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و مؤید باشید.

 ۲۱هزار معتاد  ۶۰درصد آن در تهران است

به انتقال این افراد به گرمخانه اقدامات الزم صورت پذیرد.

که یک هزار نفر آنها از بانوان هستند و در
ادامه

مددی /مدیرکل سازمان استاندارد استان

می گیرد ،کالس سی ۲۵۰در پیاده رو ها،

کمتر و ظرفیت تحمل بار  ۳۰تن بیشتر از

همدان از طراحی و تولید دریچههای

کالس دی  ۴۰۰در خیابان ها و بزرگراهها

حد استاندارد شده که در عین حال تغییر

آدمرو و آبگیر با تحمل بار بیشتر از حد

و کالس اف در بنادر و فرودگاه ها کاربرد

شکل یا مانایی دریچه نزدیک به صفر است.

ذوبریزان

دارند ،عنوان کرد :شرکت ذوبریزان همدان

مدیرکل اداره استاندارد استان همدان در

همدان خبرداد.محمد مددی با عنوان اینکه

سال  ۱۳۹۴به عنوان اولین شرکت در کشور

ادامه با تصریح اینکه دریچههای تعبیه

شرکت ذوبریزان همدان موفق به طراحی

موفق به دریافت پروانه کاربرد عالمت

شده میتواند هم برای واحد تولیدی مثمر

و تولید دریچههای چدنی آدم رو و آبگیر

استاندارد برای فرآورده دریچههای آدم رو و

ثمر باشد و هم در کاهش هزینه های

با کالس دی  ۴۰۰و دارای تحمل بار ۳۰۰

آبگیر در نواحی پرتردد و خیابان های شلوغ

اقتصادی مشتریان و تولید ملی و صرفه

کیلونیوتن (۳۰تن) بیشتر از حد استاندارد

شده است .مددی با عنوان اینکه مدیران

جویی در منابع ملی تاثیر گذار است ،اضافه

شده است ،عنوان کرد :دریچههای کالس

کنترل کیفیت همیشه در کارخانه ها و

کرد :مشتریان با هزینه کمتر میتوانند

دی  ۴۰۰در خیابانها و بزرگراهها مورد

واحدهای تولیدی نقش بسزایی در تولید

دریچه های آدم رو و آبگیری تهیه کنند که

استفاده قرار میگیرد .مددی با عنوان اینکه

محصوالت با کیفیت و مطابق با استانداردها

در سطحی فراتر از حد مجاز استاندارد قرار

کالس بندی دریچههای آدم رو و آبگیر از

دارند که این مهم میتواند در واحدهای

داشته و در جهت حمایت و صرفه جویی

آ تا اف تقسیمبندی و تعریف شده است،

تولیدی بسیار کمک کننده باشد ،یادآوری

از منابع ملی نقش بسزایی داشته باشند

اضافه کرد :هر کالس کاری در محل ها و

کرد :در همین راستا مسئول کنترل کیفیت

ضمن اینکه درصورت عدم داشتن ایمنی

مکانهای خاص مجاز به استفاده هستند.

شرکت ذوب ریزان با کمک نرم افزاری

کافی

و

با بیان اینکه به طور مثال کالس آ

استاتیکی و دینامیکی موفق به طراحی

خسارتهای جانی و مالی برای مشتریان

دریچهها در پارکینگها مورد استفاده قرار

دریچه های چدنی با کالس دی  ۴۰۰با وزن

و مردم به دنبال داشته باشند.

مجاز استاندارد

او

در شرکت

دریچهها

میتوانند

مخاطرات

تهران است و تا به امروز شهرداری به عنوان
مثال با معضلی به نام معتاد متجاهر کاری

اصالح شبکه آبرسانی رودبار ،لوشان و منجیل

نیازمند تامین اعتبار

نداشت و نسبت به آ نها میگفتند اینها را به
حال خود رها کنید و کاری به آنها

 - 1مشاركت  -پاره جگر - 2سیب
مازندرانی  -از اجزای وضو  -نت سوم،
نت مخمور ،پیشوند فعل مضارع  -جام
معروف - 3با سور می آید ،همنشین سور
 گله گوسفندان  -سرازیری - 4استادان -لگام بی ته  -خداوند ،چاشنی غذا - 5لقب
شیطان ،سنگسار شده ،رانده شده ،نفرین
شده،ملعون  -بنجل و نامرغوب  -نوعی
بست - 6ظرف فلزی  -مشهور ،بلند آوازه

نداشته

باشید و این نیز سبکی زندگی است که آنها
دنبال میکنند اما اعتقاد ما این است که

اصالح شبکه آبرسانی شهرهای رودبار ،لوشان و منجیل به

خط انتقال از جنس چدن  400میلی متری و احداث یک

 53میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

باب مخزن زمینی  1000مترمکعبی در محدوده شهر لوشان

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب

در دستور کار شرکت آبفای گیالن است ،تصریح کرد :قرارداد

و فاضالب استان گیالن؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

اجرای لوله گذاری ،منعقد شده و مخزن هم در مرحله برآورد

شرکت در این جلسه با اشاره به اینکه پروژه های مختلفی

اعتبار و مناقصه قرار دارد .او گفت :در منجیل نیز در سال 99

جهت تامین پایدار آب شرب شهرهای رودبار ،لوشان و

از ردیف اعتبارات خشکسالی  2500متر لوله چدن  500میلی

منجیل در حال اجراست ،گفت :با توجه به فرسودگی شبکه

متری خریداری شد که با اعتبارات سال جاری ،این پروژه

آبرسانی شهر رودبار ،طی یک هفته گذشته بیش از  20فقره

اجرا می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن افزود:

شکستگی شناسایی و ترمیم شد.سید محسن حسینی با

در مجموع  5میلیارد تومان اعتبار از محل خشکسالی طی

بیان اینکه  8تیم عملیاتی بهطور شبانه روزی جهت رفع

سال جاری برای اجرای پروژه های رفع تنش آبی لوشان

شکستگی های شبکه آبرسانی شهر رودبار مشغول به کار

و منجیل اختصاص یافته است .حسینی با بیان اینکه رفع

هستند ،افزود :تمام تالش ما بر این است تا وضعیت

نواقص و مشکالت شبکه آبرسانی شهرهای رودبار ،لوشان

آبرسانی این شهر به حالت تعادل برسد.وی از اجرای  600متر

و منجیل به  53میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ،گفت :در این

لوله گذاری خط انتقال در مسیر کوشک به خلسر خبر داد

راستا مقرر شد تا پایان سال جاری سازمان مدیریت و

و گفت 1.5 :میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص

برنامهریزی استان جهت اصالح و بازسازی شبکه آبرسانی

یافته است .او با اشاره به اینکه اجرای  1200متر لوله گذاری

این شهرها  3میلیارد تومان اختصاص دهد.

آنها خواهر ،مادر ،برادر و پدران ما هستند.
براساس گزارش پایگاه خبری شهر ،زاکانی
تاکید کرد :شهرداری وارد میدان شده است
و خود را مسئول میداند و شهرداری پای کار
است تا معتادان متجاهر را ساماندهی کند
و  ۵-۴سال پای آ نها بماند زیرا زمانی که
معتاد پاک میشود باید دست آن به دست
فردی برسد که داخل مسجد است تا از او
صیانت شود و مسجد برای ما رکن است
در محور فعالیتهای اجتماعی  ۵۲فعالیت
تعریف کردیم تا مساجد با هم رقابت کنند و
برای این اقدا مها نیاز به الگو داریم که مسجد
جامع صفا نیز یکی از این الگوهاست.
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

جدول شماره 2163

افقی

معضالت

اجتماعی

نیز باید

بگویم

 ۳۰ ،هزار زندانی داریم که خانواده آنها در

گیالن

طراحی و تولید دریچههای آبگیر در شرکت ذوبریزان همدان

وظایف بزرگی داریم گفت :از

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین

 -همه ،آقای آلمانی ،همه را شامل شود- 7

آلوده شده ،آغشته ،آشفته  -معادل فارسی

رایگان ،پسر طهماسب  -یازده ،دو یار هم قد

آیفون - 12گودی ،گودی و ژرفا ،ژرفا  -از

 -جدید  -نت چهارم ،نت قبل از سل ،کلید

غالت ،اتمسفر  -سگ بیمار ،گردنبند مروارید

آن در موسیقی معروف است - 8عطا دادن

 -بانگ جغد  - 13درخت زبان گنجشك

 -از سبزی های معطر  -آزاده ،آزاده كربال،

 -از آثار ویلیام سارویان - 14حس وارونه

نخستین شهید كربال  -دست عرب ،هالوژن

 -سبزی نقلی ،ریشه خوردنی  -نهان نا

نمک طعام ،از هالوژنها - 9حزب سیاسی

تمام ،نهان نا تمام ،نهان نا تمام  -پادگان

کوچک  -فیلمی از محمدرضا اعالمی- 10

تهران ،نام قدیمی اصفهان ،اصفهان قدیم15

جانب  -اتحادیه ترابری هوا یی  -برهنه،

 -گلستان ،باغ  -چشم  -نان كلفت

عریان ،همسر اسكارلت - 11نسیم شب ،باد
خنك ،نام غالم سلطان محمود  -آمیخته ،

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۷۶۸۰هیات دوم مورخه
 1400/8/16موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت

ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم

فاطمه نظری رباطی فرزند رضا بشماره شناسنامه  ۴۴۱۰صادره
از کرمان در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه جهت الحاق به
پالک  ۱۳۰۱۵فرعی از  ۲۷۸۷به مساحت  5/93متر مربع تحت

پالک  ۲۴۷۳۹فرعی از  ۲۷۸۷اصلی بخش  3کرمان واقع در

کرمان خیابان ابوذر جنوبی کوچه  ۴۰خریداری از مالک رسمی

آقای محمود پورزاده حسینی 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

عمودی

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

 - 1صدای بلند و واضح ،صدای واضح

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت

 -طعم  -سوره قران - 2اسیر کردن -

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند

مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1191

حشیش  -كشوری عربی ،كشور مبارك3

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/9/6 :

 -اجاره نشین ،اجاره دار ،مقابل موجر -

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/21 :
محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

آوانس دادن ،منفعت رساندن  -جهت ،دید
چشم ،نور اندک ،در زبان ترکی به آب می

قوه قضائیه

گویند - 4محصول آب و صابون  -قسمتی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

از چرخ خودرو  -کشت و زرع ،خمير نان

اداره کل ثبت اسناد و امالک

را با دست ماليدن  -ناب و بدون ترکیب،

استان خراسان رضوی

خالص - 5از انواع بستنی  -بزرگ -

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

کشیدن ،زدنی در بازی ،کشمکش و نزاع6

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

 -گریزحیوان ،مرکز ایتالیا ،شهر بی دفاع،

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع

شهر فراری  -بچه دان  -دوستی- 7

ماده 3

درخت تسبیح ،سهولت و آسانی  -حرص

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد

قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین

سند رسمی

و طمع ،زیاده خواهی ،از حروف اضافه
 -خود آرایی  -زمین گیاه دار ،چراگاه،

 -از ماههای سریانی - 10ناپیدا ،مفقود -

ترسیده  ،مراعی  - 8حمال ،باربر  -نشانه

تابلویی از لوكاس كراناك  -شهر همدان11

 -طاقچه باال ،بام فرنگی  -گلی برای

جمع ،بله شیرازی ،بله بی ادب  -فرقه ای

 -محاسن صورت ،جراحت ،زخم  -خدای

تسکین اعصاب ،گل ابوالعرق - 13اندازه

مذهبی در عربستان - 9از موادنفتی حالل

دراویش ،خدای قلندر  -اثر شجریان  -به

دست  -جوشهای ریز بدن  -عنوان مردانه،

طور ناگهانی ،به یكباره - 12خار سر دیوار

سید - 14حس بویایی ،بوئیدن  -از
اعضای تنفسی  -عود  -موجود نامرئی،
همنشین انس - 15خفاش ،نوعی حشره
ی بالدار  -خنثی  -چربی

نظر به دستور مواد ۱و ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رأی شماره 139960306013001596
مورخ  1399/08/24هیأت اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی رحیم

سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۷۷۵۸هیات دوم مورخه  1400/8/18موضوع 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
حمزه محمدرضاخانی فرزند احمد بشماره شناسنامه  ۲۷۱صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/35مترمربع
تحت پالک  ۲۴۶۳۶فرعی از  ۲۷۸۷اصلی بخش  ۳کرمان واقع در خیابان ابوذر جنوبی کوچه  ۴۰نبش سه کوچه خریداری از مالک
رسمی آقای /محمود پورزاده حسینی 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 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 1178
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه  -1400/9/6تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه 1400/9/20
محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

مساحت  146/78متر مربع از پالک شماره  ۱۱۴فرعی از

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی برابررای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۵۶۲هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفرسالم
فریمانی فرزند حسن بشماره شناسنامه۱۰۵۶صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۷۳۹۷،۵۷مترمربع
پالک فرعی از ۲۷۵اصلی واقع دربخش۱۳خریداری ازمالک رسمی آقای علی اصغرعرفانی محرزگردیده است .لذابه
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم
وپس ازاخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول1400/۹/06:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/۹/20:

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک

فریمان

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  3قانون
و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی -برابر رای شماره
 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۷۷۵۷هیات دوم مورخه  1400/8/18موضوع 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 اسمعیلی
باقرآبادریگ فرزند حاجی بشماره شناسنامه  ۵صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۲۵۰مترمربع که مقدار
 83/33متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق به وقف است تحت پالک  ۷۰۱فرعی از  ۱۷اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳۹
فرعی از  ۱۷اصلی بخش  ۶کرمان واقع در کرمان روستای باقراباد ریگ بلوار کشاورز خیابان امام رضا سمت چپ درب دوم خریداری
از مالک رسمی آقای صفر شهریار پناه 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 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 1166
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه  -1400/9/6تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه 1400/9/20
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  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد

زاده فرزند عبدالرحیم در ششدانگ یکباب منزل به

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

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض

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

رسمی -برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۳۱۹۰۷۸۰۰۷۴۹۰هیات دوم مورخه  1400/8/11موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم

سمیرا مهرابی فرزند دستگیر بشماره شناسنامه  ۳۱۸۰۰۶۰۰۴۲صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر دکان (کاربری

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

سند رسمی -برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۷۶۸۴هیات دوم مورخه  1400/8/16موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

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

فاقد سند رسمی -برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۷۷۶۰هیات دوم مورخه  1400/8/18موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

۳۹۶۸اصلی بخش  ۲کرمان واقع در کرمان بزرگراه امام کوچه  8سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای خدامراد سپهری محرز

 ۲۲۲۶۴فرعی از  ۱۷۸۳اصلی بخش ۳كرمان واقع در خیابان  ۲۴آذر بعداز بانک رسالت خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا ثمره

در کرمان شهرک صنعتی بعداز طور و طناب خریداری از مالک رسمی آقای سیدجالل عمرانی محرز گردیده است .لذا به منظور

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را

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

نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1174

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1181

عرصه مسکونی ) به مساحت  270/2مترمربع تحت پالک  ۱۶۷۵۹فرعی از  ۳۹۶۸اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۸۹۹فرعی از

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

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 1164
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه  -1400/9/6تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه 1400/9/20

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

عرصه مسکونی) به مساحت  ۷۳مترمربع که مقدار  26/38متر مربع از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است تحت پالک

هدایت زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم

تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه -1400/9/6تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه 1400/9/20

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

 ۲۴۸مترمربع تحت پالک  ۱۶۶۸۰فرعی از  ۳۹۶۸اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۸۹۹فرعی از  ۳۹۶۸اصلی بخش  ۲واقع

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تند ،یم نمایند .بدیهی است در صورت
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه  -1400/9/6تاریخ انتشار نوبت دوم  :یکشنبه 1400/9/21
محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

ملک گناباد خریداری شده از خانم زهرا رحیم زاده مالک
رسمی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی
در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق این روزنامه و محلی
 /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند
معترض مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/06 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/21 :

سید ضیا الدين مهدوی شهری  -رئیس ثبت
اسناد و امالک گناباد

گناباد

خانم مریم غریب پور فرزند محمداسمعیل بشماره شناسنامه  ۶۸۴۴۸صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه و مغازه (کاربری

متقاضی آقای حسین محمدی تهرودی فرزند مراد بشماره شناسنامه  ۱۳صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت

 ۲اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :میالد علوی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

اقتصاد و گردشگری :فرزانه قبادی

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

عکس :یاسر خدیشی (دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یاسمن طاهریان ،فروغ فکری

مدیر هنری :تیوا صمدیان

یزاده
مرضیه قاض 

شبکه های اجتماعی :سپهر زند

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

جدول :شیوا کرمی

ندا صفاریان

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:
گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839
09391999161

@payamema

0903 333 8494

@payamema

www.payamema.ir

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

وبسایت

آییننامه

اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

شنبه  6آذر 1400

سال شانزدهم

شمارهپیاپی 2163

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

شهر :سوگل دانائی

تماس مدیرمسوول:

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| سینما |
سیوچهارمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند آمستردام (ایدفا)،
برندگان بخشهای مختلف خود را معرفی کرد .به گزارش ایسنا ،در این
رویداد که به عنوان معتبرترین جشنواره سینمای مستند جهان شناخته
میشود ،فیلم «آب ،باد ،خاک ،نان» ساخته مهدی زمانپورکیاسری
تقدیر ویژه هیات داوران بخش مستند کودک و جوان را دریافت
کرد و «چهره پرداز» ساخته جعفر نجفی نیز جایزه فیپرشی (انجمن
بینالمللی منتقدان فیلم) را همراه با جایزه نقدی  ۵هزار یورویی به خود
اختصاص داد .مستند «من سعی میکنم فراموش نکنم» ساخته پگاه
آهنگرانی درنخستین نمایش جهانی خود دربخش مسابقه مستندهای
کوتاه جشنواره ایدفا ،مستند «مشق شب» ساخته عباس کیارستمی در
بخش «تمرکز :زمان آینده» و مستند «مشق امشب» ساخته مشترک
اشکان نجاتی و مهران نعمتاللهی حاضر در بخش « »Luminousنیز
دیگر نمایندگان سینمای ایران در این رویداد سینمایی بودند.

| معماری |
هفدهمین دوساالنه معماری ونیز با وجود تعویق یک ساله و
مقررات سختگیرانه همهگیری با بیش از ۳۰۰هزار بازدیدکننده
به پایان رسید .در سال  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۸به ترتیب  ۲۷۵هزار
و۲۶۰هزار نفر از دوساالنه دیدن کردند .به گزارش هنرآنالین،
در این دوساالنه  ۱۱۲کمپانی از  ۴۶کشور جهان حضور داشتند
که بیشترین سهم مربوط به اروپا و ایاالت متحده آمریکا
بود که در مجموع با  ۹۸کمپانی در این رویداد شرکت کردند.
در بخش ملی نیز  ۶۱کشور جهان با پاویون اختصاصی در این
رویداد بینالمللی حضور داشتند .کشورهای عراق ،ازبکستان
و گرانادا برای نخستین بار مهمان دوساالنه معماری ونیز
بودند .ایران امسال در دوساالنه معماری ونیز غایب بود .این
رویداد با موضوع «چگونه با هم زندگی کنیم» با مدیریت
هاشم سرکیس در جیاردینی ،آرسناله و خیابانهای ونیز از

جشنواره انار «صد دانه یاقوت» در فرهنگسرای اشراق /آژانس عکس تهران

| پوست در بازی |

چه دولت بود یا رب دوش من در خواب میدیدم
که نخل مدعا را پر بر و شاداب میدیدم

| نویسنده  :نسیم نیکالسطالب
مترجم  :سعید رمضانی  ،هادی بهمنی |
کتاب «پوست در بازی» Skin in
طالب» در دسامبر سال  2017منتشر
و میزان ریسکپذیری است یعنی به

به تاریکی شب سرچشمه آن آب میدیدم

صعوه است و از نظر رفتار در هوا و روی زمین ،تا

عبارت سادهتر وقتی گفته میشود

و هم در معرض مضراتش (منفی)
است .درک سازوکارهای پوست در بازی
باعث میشود معماهای پیچیدهای که در
زیرالیههای شکیل واقعیت وجود دارند،
نمایان شوند و تصویر جدیدی از ریسک
در دنیای اقتصاد ،دین و سیاست نمایان
شود« .نسیم نیکالس طالب» نویسنده
و تحلیلگر ریسک لبنانی آمریکایی این
اثر را با دقت و براساس سالها تحقیق و
مطالعه نوشته و اطالعات تاملبرانگیزی
از ریسکپذیری ارائه کرده است .او بر
این باور است پوست در بازی نهتنها
برای انصاف ،بازدهی تجاری و مدیریت
ریسک ضروری است بلکه برای شناخت
دنیا نیز واجب است .در قسمتی از
این کتاب میخوانیم «:بیایید به بحث
(mathemataیادگیری

از طریق درد) برگردیم و معکوس آن را

به دقت دیده شود ،به آسانی شناخته میشود.
سر وزیرتنه خاکستری ،روتنه و پرهای پوششی

قیامت مینمود از قامت و میگفت قد قامت
به روی خویشتن حیران شده محراب میدیدم

که درتضاد با پوشش قهوهای بالها قرار دارد .در

ندانم یا دو زلفت پر ز پیچ و تاب میدیدم

یعنی هم در معرض منافع (مثبت)

اندازهای شبیه چکاوک است .پرجثه است و اگر

بالها (جبه یا شنل) نخودی خاکستری است

شب یلدا به روی روز رستاخیز شد پیدا

کسی در کاری پوست در بازی دارد

صعوه کوهی

یا خطوط نقطه نقطهای عرضی سیاه رنگ

سکندر بهر آب زندگی ظلمت برید و من

مژه نشتر وش و کاکل چو مشک ناب میدیدم

شد .این اثر درباره تقارن در انجام کارها

نوک پایین) به رنگ روشن ،گلو آشکار سفید

این پرنده 18 ،سانتیمتر طول دارد و بزرگترین

نگه مل ،چهره گل ،خط سنبل و قد سرو و لب شکر

 the Gameنوشتهی «نسیم نیکالس

pathemata

 ۲۲می تا  ۲۱نوامبر  ۲۰۲۱میزبان مخاطبان بود.

انتهای پرها لک ه سفیدی وجود دارد که روی بال
به صورت دو خط مشخص بالی دیده میشود.
روتنه خط خط و در پهلوها و حاشیهی دو طرف

زین تشبیههای نامناسب صد معاذهللا

سینه؛ خطوط مشخصی به رنگ بلوطی روشن

و خشنودی .مردم دو مغز دارند ،یکی

که بالله در جهان مانند او نایاب میدیدم

( که در پرندهی جوان مشاهده نمیشود)

در هنگام پوست در بازی و دیگری در

به خاک پاش میغلتیدم و شکرانه میکردم

در نظر بگیریم :یادگیری از طریق لذت

شرایطی که خبری از پوست در بازی
نیست .پوست در بازی باعث میشود
مسائل کسلکننده ،کمتر کسلکننده
باشد .وقتی پوست در بازی دارید،
کارهای

خستهکننده

نظیر

بررسی

مسائل ایمنی هواپیما دیگر حوصله سر
بر نخواهند بود ،زیرا امکان دارد مجبور
به سوار شدن در آن هواپیما شوید.
اگر سرمایهگذار یک کمپانی باشید،
انجام کارهای بسیار خستهکننده نظیر
مطالع ه پانویسهای یک اظهارنامهی
مالی (جایی که اطالعات واقعی در
آنجا پیدا میشوند) دیگر بهطور تقریبی
خستهکننده نیست».

دیده میشود .همچنین قاعدهی منقار (نیم

است .زیر دم رگه رگه سفید و در انتهای دم
لکهلک ه سفیدی دیده میشود .صدای این
پرنده بلند و آهنگین شبیه «ت چیلری ری
پ » و گاهی نیز «درللت» شنیده میشود.
این پرنده باالتر از حد درختان ،در کوهستان،
البهالی صخرهها و سنگها ،صخرههای آلپی،
چمنزارها ،شیبهای فرسایش یافته به سر
برده و به ندرت در بوتهزارهای مخروبه دیده
شده و در سوراخهای صخرهها یا زیر گیاهان
آشیان میسازد .در ایران ،بومی و فراوان است
و اخباری مبنی بر تولید مثل آن در کوههای
کیتداغ گزارش شده است .این پرنده نیازی
به حفاظت ویژه ندارد /.کویرها و بیابانهای
ایران

تو گویی خویش را بر بستر سنجاب میدیدم
ز شوق شمع رویش جمله اعضایم به رقص آمد
ز هر مویش به بند جان دو صد قالب میدیدم
ندیدم زان شب فرخنده صبحی پرتو افکن تر
اگرچه کلبه را بیشمع و بیمهتاب میدیدم
تنم یکباره شد چشم از برای دیدن رویش
به هر عضوی جمال آن گل سیراب میدیدم
اشارت بر بشارت بود خالد خواب دوشینم
که من بیمارم و گلشکر و عناب میدیدم

آلودگی آب ()۲۶
آبهای سطحی بر اثر تخلی ه مستقیم مواد آالینده و فاضالبها در آنها آلوده
میشوند .منابع متمرکز آلودگی مشخص و محدودند ،بهطور مثال فاضالبهای
شهری یا صنعتی که به رودخانه میریزند .به طور کلی ،آالیندههای متمرکز را میتوان
از راه تصفیه یا دفع ،در همان محل تولید آلودگی مهار کرد و با تعیین مقررات و

در روز ۶ام آذر  ،۱۳۹۹روزنامه سراسری «پیامما» گزارشی با عنوان
«اصرار به ساخت زیرگذر در حریم باغ شاهزاده» منتشر کردهاست که
به اصرار به ساخت زیرگذر در حریم باغ شاهزاده ماهان اشاره دارد.
همچنین گزارش دیگری با تیتر «دشت شازند کشش صنعت آببر
ندارد» در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

صدور مجوز بر این آلودگیها نظارت کرد .فاضالب از عوامل اصلی آلودگی آبهای
سطحی است .بنابراین ،با مدیریت فاضالب ،یعنی جمعآوری ،دفع و پاالیش درست
آن میتوان از آلودگی بیشتر آب جلوگیری کرد .پخش آالیندهها بر سطح خاک
از عوامل آلودگی آبهای سطحی است .رواناب شهری خیابانها و میدانها از
جمله کانونهای غیرمتمرکز آلودگی معمول شهری است .این گونه رونابها همه

خالد نقشبندی

گونه آالینده ،از فلزات سنگین گرفته تا مواد شیمیایی و رسوبات را در خود دارند.
در روستاها کانونهای آلودگیهای غیرمتمرکز بیشتر به کشاورزی ،معدنکاوی و
جنگلداری مربوط هستند /.دانشنامه محیط زیست

آبخوان
آبشار دربند گتهده ،طالقان
آبشار دربند گتهده در موقعیت جغرافیایی

سفالهای نخودی و قرمز و نقش استامپی

 E510350 N360919در استان البرز واقع

و زیرلعاب از دوران تاریخی و مختلف

است .این آبشار در  2کیلومتری جنوب

اسالمی یافت شده است که همگی آنها

روستای گتهده ،در درهای سرسبز و در میان

حکایت از استقرار دائم جمعیت در این

تخته سنگهای عظیم قرار گرفته است.

روستا میکند .در فاصله  ۲۰۰متری غرب

روستای گتهده با ارتفاع  2340متر از سطح

روستای گتهده قبرستان تاریخی وجود

دریا از روستاهای بخش باال طالقان از شهر

دارد که انبوه سنگ قبرهای موجود در آن

طالقان بوده و از سمت شمال با روستاهای

حکایت از گستردگی و تعداد امواتی میکند

آسکان و دهدر از سمت شرق با روستای

که در قرون متمادی در آن دفن شدهاند.

دراپی از سمت جنوب با کوه کهار و از سمت

برخی از قبرها متعلق به دوران اسالمی و

غرب با روستای جوستان همجوار است.

برخی نیز دوره قبل از اسالم بوده و آثاری

یکی از دو شاخه اصلی رودخانه طالقان که

از سفالهای دوران تاریخی در آن یافت

از این روستا میگذرد به نام همین روستا

شده است .در قبرستان یاد شده ،حداقل

بایزرود نامیده میشود .شاخه دیگر به نام

پنج سنگ قبر متعلق به دوره صفویه وجود

روستای باستانی و مخروبه عالی زن نامیده

دارد که دارای تاریخهای متفاوت هستند.

میشود که نشان از بسیار قدیمی بودن گته

برای مثال یکی از آنها متعلق به ۱۰۷۵

دارد .مسیر دره جنوبی روستا به آبشار دربند

هجریقمری است .به نظر میرسد با توجه

و قله کهار منتهی میشود .عالوه بر آبشار،

به موقعیت این مکان که در معرض سیل

در مرکز روستا دو خانه مخروبه وجود دارد

بوده ،چندین بار برای قبرستان در قرون

که به نظر میرسد از خانههای اعیانی دوره

مختلف استفاده شده است .با توجه به

قاجار بوده است .در میان خانههای ویرانه

نمونه سفالهای یافت شده ،میتوان قدمت

و در محلهایی از کوچههای روستا که بنا

قبرستان را دوران تاریخی و اسالمی تعیین

به ضرورت اهالی حفاری صورت گرفته

کرد /.کویرها و بیابانهای ایران

کارزار
تقاضای رسیدگی به آلودگی هوای اراک و شازند
کارزاری با نام تقاضای رسیدگی به آلودگی هوای اراک
و شازند در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ
#هوای_پاک میشود .در بخشی از متن این کارزار خطاب
به رئیس جمهوری اسالمی ایران ،استاندار استان مرکزی،
دادستان استان مرکزی و ریاست سازمان محیط زیست
اراک آمده است« :با توجه به اینکه اراک شهری صنعتی
با کارخانجات مختلف و نیروگاه و پاالیشگاه است ،متاسفانه
پروتکلهای محیط زیستی متناسب با این حجم آلودگی
صنعتی رعایت نمیشود و این امر موجب قرار گرفتن اراک
جزو هشت کالنشهر آلوده کشور با هوای سمی شده است
که متاسفانه ارمغان این آلودگی برای مردم مظلوم این منطقه
چیزی جز انواع بیماریهای ریوی ،سرطان ،سردرد ،سوزش
چشم و ...نبوده است .در همین راستا از رئیسجمهور محترم،
استاندارجدید و شایسته استان و مسئوالن مربوط در استان
مرکزی درخواست داریم به قید فوریت موضوع آلودگی هوای
شهرهای استان را بررسی کرده و اقدامات الزم را انجام دهند.
امید است با حل این مشکل و دغدغه مردم شریف دعای خیر
بدرقه راه مسئولین مربوطه در همه امور باشد».
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «حل
آلودگی هوای اراک» شوند.
این کارزار از  ٢٣آبان  ١٤٠٠آغاز شده و تا  ٢٣دی  ١٤٠٠ادامه
دارد .همچنین این کارزار از کارزارهای محیط زیستی بوده و از
سوی بیش از  ۳هزار و  ۱۳۰نفر امضا شده است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ب1400/27 - 52/

وزارت نیـرو

نو
بت

شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور
(مادرتخصصی)

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل  800با واشر مربوطه را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به شماره  2000005963000100برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/09/06می باشد.
مبلغ برآورد 60.009.664.600 :ریال
مبلغ تضمین شرکت درمناقصه  3.000.483.230 :ریال بصورت ضمانت بانکی ( فرایند ارجاع کار) دروجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت  3ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه آینده نیز قابل تمدید باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :مورخ  1400/۰۹/06لغایت 1400/09/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  ۱۹روز سه شنبه تاریخ 1400/09/30
آخرین مهلت تحویل پاکت (الف)  :بصورت حضوری ساعت  15روز سه شنبه مورخ  1400/09/30به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان
تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  10:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/۱۰/01
محل تامین اعتبار  :عمرانی اسناد خزانه اسالمی به سررسید  1403/05/22با حفظ قدرت خرید
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:
آدرس :کرمان بلوار  ۲۲بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان -تلفن۰۳۴-33222960 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 - ۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۸ :و ۸۵۱۹۳۷۶۸
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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