
سخنگوی قوه قضائیه سرانجام آمار بازداشت شدگان 
اعتراضات به کم آبی در اصفهان را اعالم کرد

بازداشت 130 نفر در اعتراضات اصفهان
تحصن  و  تجمع  با  ماه  آبان  هشتم  و  بیست  آبی  به کم  اصفهان  اعتراضات 
کشاورزان بر بستر خشکیده زاینده رود آغاز شد. اعتراضات تقریبا 15 روز در 
جریان بود تا اینکه در نشستی شبانه میان استانداری و نهادهای استان اصفهان 
با نمایندگان کشاورزان توافق شد تا کشاورزان چادرهای خود را جمع آوری کنند. 

نگاهی به سیاست های ایران و 
 همسایگانش برای بازگشت دوباره

 به دنیای گردشگری:

آیا ایران از قافله 
گردشگری جا مانده است؟
 امید دوباره در حال زنده شدن در گردشگری است. دو 
سال سخت در این حوزه سپری شد. دو سالی که در 
بخش گردشگری ایران پر از وعده، بی تفاوتی، بد عهدی، 
بی عملی و رکود و سکوت و انزوا بود. چند روز دیگر رکود 

دنباله دار گردشگری ایران درست دو ساله می شود.

 باستان شناسان ایرانی و ایتالیایی 
در تخت جمشید به آجرهای لعاب دار 

با نقوش اسطوره ای برخوردند

بیرون کشیدن اژدهای 
مردوک از دل پارسه

بار در کاوش های شهر  |پیام ما|باستان شناسان این 
تاریخی پارسه، به جانوری افسانه ای رسیده اند. آنها، 
یعنی هیات کاوش ایرانی و ایتالیایی، در این فصل 
کاوش در تپه باستانی تل آجری، آجر های لعاب دار 
برجسته ای را از دل خاک بیرون کشیده اند که نقش گاو 

نر و ماراژدهای »موشخوشو« رویشان حک شده.

نگاهی به 100 دقیقه حضور رئیس دولت 
سیزدهم در دانشگاه صنعتی شریف 

دانشگاه ناراضی است
زمان  از  بار  دومین  برای  رئیسی  ابراهیم  سید 
تکیه اش بر صندلی ریاست دولت سیزدهم، به میان 
دانشجویان رفت اما اینبار چون دفعه قبل، خبری از 
به  را  اظهاراتش  رئیسی  نبود.  منتقدان  سانسور 
مذاکرات  و  ایران  اقتصادی  وضعیت  و  دانشگاه 
هسته ای و مسائلی از این دست اختصاص داد اما 
منتشر  اظهاراتش  دانشجویان که  از  یکی  حداقل 
شده، به تندی از تحدید انتخابات در ایران، شیوه 
مواجهه با اعتراضات مردمی و انتصاب نظامیان در 

مناصب دولتی انتقاد کرده است. نسخه بلندمر تبه ساز ی در معابر باریک
شربیانی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران: به نظر می رسد که معاون شهرداری تهران نظر شخصی شان را گفته است 

معاون شهردار تهران می گوید محدودیت ساخت و ساز سه طبقه در جنوب شهر تهران لغو می شود 

| مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس |

| حمید ظهرابی |

مرثیه اینانلوها

طول  در  وقایعی که  تاسف بارترین  از  یکی 
داستان  مواجه شدم،  آن  با  دوران خدمتم 
و  مستندساز  اینانلو،  محمدعلی  به  تهمت 
طبیعت گرد مشهور کشورمان بود، شک ندارم 
مرگ  و  فروشکستن  باعث  ماجرا  همین 
ایران  طبیعت  بزرگ  سرمایه های  از  یکی 
زمین شد. جامعه نخبه کش شایعه دوست و 
ماجراجوی کشورم نه فریاد و فغان آن مرد 
تنها را شنیدند و نه حرف های من برای بازگو 

کردن واقعیت ها را باور کردند.
بودم.  سمنان  زیست  محیط  مدیر 
یکی  که  گرفتند  تماس  محیط بانان 
شکار  حین  را  اینانلو  آقای  بستگان  از 
ساله  سه  قوچی  کرده ایم؛  دستگیر 
شکار کرده بود. دستور دادم با قاطعیت 
جمع آوری  را  مستندات  کنید،  برخورد 
قضایی  مرجع  به  فرصت  اولین  در  و 

کنید. گزارش 
فعاالن محیط زیست در آفریقایی جنوبی برای جلوگیری از اقدامات اکتشافی شرکت شل اعتراض کردند 
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سفر  یک  انجام  برای  که  سوریه  خارجه  وزیر 
با  دیروز  صبح  بود،  کرده  سفر  تهران  به  رسمی 
شورای  دبیر  و  رهبری  نماینده  شمخانی  علی 
و  دیدار  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  عالی 
مناسبات  و  منطقه  تحوالت  آخرین  درباره 
این  در  شمخانی  کرد.  گفت وگو  او  با  دوجانبه 
گفت:  منطقه  بر  حاکم  شرایط  تبیین  با  دیدار 
و  و عراق  در سوریه  فروپاشی داعش  از  آمریکا 
پیروزی جبهه مقاومت که موجب افزایش قدرت 
راهبردی این جبهه شده به شدت عصبانی است 
او،  و به دنبال بحران آفرینی های جدید است. 
یک  را  سوریه  در  امنیتی  بحران  ایجاد  توطئه 
طرح آمریکایی - صهیونیستی ذکر کرد و نسبت 
امنیت  تواند  می  آن که  خطرناک  پیامدهای  به 
کل منطقه را دچار آسیب کند، هشدار داد. دبیر 
اینکه  بابیان  ملی کشورمان  امنیت  عالی  شورای 
اشغالگری از سوی هر کشوری در سوریه موجب 
خشونت   دامنه  گسترش  و  ناامنی  استمرار 
خواهد شد، خاطر نشان کرد: »سرنوشت هرگونه 
نشینی  عقب  جز  تاریخ  در  اشغالگری  و  تجاوز 

است.«  نبوده  دیگری  چیز  بار  خفت  و شکست 
مستمر  تجاوز  محکوم کردن  با  رهبری  نماینده 
این حمالت  به خاک سوریه  رژیم صهیونیستی 
به  رژیم  این  وحشیانه  تجاوزات  استمرار  در  را 
فلسطین و لبنان برشمرد و تصریح کرد:»مقاومت 
غده ی سرطانی  دفع  راه  تنها  قهرآمیز،  و ستیز 
اشاره  با  شمخانی  است.«  منطقه  از  صهیونیسم 
ایران و سوریه در حوزه های  به روابط راهبردی 
به سایر بخش ها  آن  امنیتی، تسری  و  سیاسی 
داد  قرار  تاکید  مورد  را  اقتصادی  حوزه  ویژه  به 
اعالم  این زمینه  را در  آمادگی کامل کشورمان  و 
کرد. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه نیز در این 
مالقات با تشکر از حمایت های همه جانبه تهران 
از مردم و دولت سوریه اظهار کرد: »با شکست 
در  نسبی  ثبات  ایجاد  و  تروریسم  متحد  جبهه 
سوریه فصل جدیدی در همکاری های دو کشور 
اولویت مناسبات اقتصادی آغاز شده است.«  با 
سوریه  در  آمریکا  قانونی  غیر  نظامی  حضور  او 
تمامیت  به  تجاوز  و  حاکمیت  اصل  ناقض  را 
»آمریکا  افزود:  و  کرد  عنوان  کشور  این  ارضی 

برای  تروریستی   های  هسته  احیای  دنبال  به 
جلوگیری از ایجاد ثبات پایدار در سوریه است.« 
فیصل مقداد تداوم شرارت رژیم صهیونیستی در 
منطقه و تجاوز نظامی مکرر به سوریه را مصداق 
اقدامی تحریک آمیز  واقعی تروریسم دولتی و 
نظامی  تجاوز  اظهار کرد: »تروریسم،  و  ذکر کرد 
و تحریم های ظالمانه نمی تواند خللی در اراده 
و  زورگویی  برابر  در  مقاومت  برای  سوریه  ملت 

آورد.« بوجود  دشمنان  خواهی  زیاده 

موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  جلسه  اولین 
امروز  ظهر  از  پیش  سیزدهم  دولت  در  تولید 
رییس  اول  معاون  ریاست  به  شنبه(  )سه 
این  در  مخبر  محمد  شد.  برگزار  جمهوری 
بخش  اینکه حل مشکالت  بر  تاکید  با  جلسه 
برنامه  و  مشکالت  یابی  ریشه  نیازمند  تولید 
گفت:  است،  مسائل  حل  برای  دقیق  ریزی 
آسیب  و  یابی  ریشه  با  کنیم  تالش  »باید 
بخش  اصلی  مسائل  مشکالت،  شناسی 
شاهد  تا  کنیم  مرتفع  و  شناسایی  را  تولید 
در  تولیدی  و  اقتصادی  بنگاه  هیچ  تعطیلی 
جمهوری  رییس  اول  معاون  نباشیم.«  کشور 
و  ترین  اصلی  احصاء  و  بررسی  ضرورت  بر 
تولید  بخش  روی  پیش  مسائل  مهمترین 
ایران  »اقتصاد  کرد:  خاطرنشان  و  تاکید 
در  ها  بانک  نقش  و  است  بانکی  اقتصاد 
بسیار  تولید  بخش  نیاز  مورد  نقدینگی  تامین 
پراهمیت است که ضرورت دارد عملکرد بانک 
آنها گذاشته  عهده  بر  تکالیفی که  براساس  ها 
زنجیره  از  او  گیرد.«  قرار  ارزیابی  مورد  شده 
از مهمترین بخش های  توزیع به عنوان یکی 

مرتبط با تولید یاد کرد و گفت: »تا زمانی که 
حل  شاهد  نشود،   ساماندهی  توزیع  زنجیره 
در  تولید  بخش  روی  پیش  موانع  و  مسائل 
کشور نخواهیم بود.« در این جلسه که وزرای 
کشاورزی،  جهاد  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
اتاق  رییس  جمهور،  رییس  حقوقی  معاون 
بازرگانی ایران، تعدادی از مدیران عامل بانک 
ذیربط  اجرایی  های  دستگاه  نمایندگان  و  ها 
نیز حضور داشتند، گزارشی از تاریخچه فعالیت 
موانع  رفع  با  مرتبط  ستادهای  و  ها  کارگروه 
تولید و نیز عملکرد کالن کارگروه های استانی 
ارائه شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت  ستاد 
نیز در این جلسه درباره اهم موانع و مشکالت 
ارائه  توضیحاتی  تولید  بخش  شده  شناسایی 
با  مرتبط  مشکل  و  مسئله   ۲15 و گفت:  کرد 
ریزی  برنامه  و  شده   شناسایی  تولید  بخش 
 ۲1 طریق  از  مسائل  این  برای حل  الزم  های 
این  در  است.  گرفته  صورت  پروژه  و  اقدام 
مطالبات  امهال  سازوکار  شد  مقرر  نشست 
 1۴۰1 شهریور  پایان  تا  تولیدی  واحدهای  از 
مورد  اعتبار  و  پول  شورای  جلسه  اولین  در 

پس  جلسه  این  در  گیرد.  قرار  تصمیم گیری 
راهکارهای  خصوص  در  نظر  تبادل  و  بحث  از 
رفع موانع تولید، تصمیماتی نیز اتخاذ و مقرر 
شد معاونت نظارت بانک مرکزی به همراه هر 
یک از بانکها میزان تسهیالتی که بانک ها باید 
ظرف  را  می کردند  پرداخت  قانون  اساس  بر 
کوتاهی  صورت  در  و  کرده  بررسی  ماه  یک 

شود. جبران  فوریت  با  عامل،  های  بانک 

روایت شمخانی از تالش آمریکا برای احیای داعش در خاورمیانه

روایت مخبر از ارزیابی عملکرد بانک ها در دولت سیزدهم
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3ادامه در صفحۀ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

آکهی مناقصه 
عمومی

صفحه 6
صفحه 3

آگهی مناقصه عمومي 
یک مرحله اي 

همراه با ارزیابی کیفی  به شماره 1400/77/28

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان چهار محال و بختیاری

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي  
شماره 14/ 1400 

مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق كرمان

موضوع مناقصه: خرید 2400 عدد فیلتر هوا)كاالی پیشنهادی بایستی مطابق با استانداردهای ملی و یا بین المللی باشددر غیر این صورت مناقصه گزار 
حق خواهد داشت پیشنهاد ارائه شده رامردود اعالم نماید.( 

2- زمان خرید اسناد مناقصه:  وقت اداری 
1۴۰۰/۰9/۲3 لغایت 1۴۰۰/1۰/۰۲ با ارائه فیش واریز 

وجه خرید اسناد و معرفینامه
3- مبلغ خرید اسناد: ۰۰۰، 87۲ ریال واریز به حساب جاری 1۰158۰597۲ بانك رسالت بنام شركت مدیریت تولید برق كرمان
4- محل خرید و تحویل اسناد: كیلومتر ۲۰اتوبان كرمان- رفسنجان- نیروگاه سیكل تركیبی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

كرمان- اداره تداركات و قراردادها
5- مبلغ تضمین شركت در مناقصه: مبلغ ۰۰۰، 7۲۰، 7۲۰ ریال )به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه یا سپرده، ضمانتنامه های بانكی 

اشتباه یا سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(
6- زمان تحویل پاكات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری شنبه 1۴۰۰/1۰/18 

یا  دهندگان  پیشنهاد  حضور  می باشد كه   1۴۰۰  /1۰/19 مورخ  یکشنبه  صبح   1۰ ساعت  پیشنهادی:  پاكات  گشایش  زمان   -7
۲نفر( )حداكثر  می باشد.  آزاد  پیشنهادات  گشایش  جلسه  در  آنان  نمایندگان 

8- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل  می شود. 
نخواهد شد. اثر  ترتیب  مطلقا 

به سایت های  اسناد  و خالصه  آگهی  است. جهت مشاهده  مندرج  مناقصه  اسناد  در  مربوطه،  و جزئیات  اطالعات  سایر   -9
شماره  با  اطالعات  برای كسب  و  مراجعه   mporg.ir آدرس  به  مناقصات كشور  ملی  پایگاه  و    tender.tpp.ir, kpp.co.ir
تلفن های 4-32521221- 034 داخلی 2065 آقای نورالدینی و 2078 آقای یزدانی و همچنین نمابر 33372990-034 تماس 

فرمایید. حاصل 

شرکت مدیریت تولید برق کرمان شناسه آگهی : 1236815

نوبت اول

تعداد شرح كاال

۲۴۰۰  عدد فيلتر هوای ایراینتیک

آب جارو نیست

ری و حمل و نقل جاده ای  سازمان راهدا
چهارمحال و بختیاری
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رئیسی  ابراهیم  سید  که  بار  نخستین 
میان  به  رئیس جمهوری  قامت  در 
ماه  مهر   نوزدهم  رفت،  دانشجویان 
تهران  دانشگاه  مقصدش  روز  آن  بود. 
دانشجویان  از  خالی  اما  سالن  بود. 
مختلف  رسانه های  خبرنگاران  بود. 
مرجع  تنها  تا  بودند  نشده  دعوت  هم 
اطالع رسانی  پایگاه  نشست،  انتشار 
دانشجویان  باشد.  جمهوری  ریاست 
گالیه  خود  سانسور  از  نشست  آن  در 
همکاری  با  دانشجویی  بسیج  داشتند. 
مستقل تر  دانشجویی  تشکل های 
روز  آن  کرد.  برگزار  اعتراضی  تجمعی 
در  تا  داد  وعده  دانشجویان  به  رئیسی 
آنان  جمع  به  دوباره  مناسب  فرصتی 
خواهد  را  اظهاراتشان  و  آمد  خواهد 
او  نداد.  رخ  هرگز  اتفاق  این  اما  شنید 
دیروز برای دومین بار در قامت رئیس 
اینبار  رفت.  دانشجویان  میان  به  دولت 
نام  بود.  شریف  دانشگاه  مقصدش 
دانشگاه شریف با اعتراضات دانشجویی 
اعتراضات  آخرین  است.  خورده  گره 
دانشگاه  این  مقابل  شده  برگزار  پرشور 
هواپیمای  انهدام  از  پس  روزهای  به 
برمی گردد.  اوکراینی  مسافربری 
رئیس جمهوری  از  انتقادها  هم  دیروز 
از  اظهارات یکی  به جز  بود ولی  پابرجا 
اجتماعی  شبکه های  در  دانشجویان که 
چندان  دیگران  اظهارات  شد،  منتشر 
برخی  حذف  از  انتقادها  نشد.  دیده 
دیدار  از  منتقد  و  معترض  دانشجویان 
بود.  برجا  پا  هم  رئیس جمهوری  با 
جمهوری  ریاست  اطالع رسانی  پایگاه 
اظهارات  به  فقط  داد  ترجیح  نیز 
اشاره ای  و  بپردازد  رئیس جمهوری 
خبرگزاری های  نکند.  دانشجویان  به 

دوران  در  که  هم  تسنیم  و  فارس 
انتقادات  کوچکترین  از  روحانی  حسن 
به سادگی  دولتش  و  او  از  دانشجویان 
خبرگزاری  چون  اینبار  نمی کردند،  عبور 
ذکر  به  دادند  ترجیح  ایرنا  و  ایسنا 
 1۰۰ رئیسی  که  کنند  بسنده  نکته  این 
بوده  دانشجویان حاضر  در جمع  دقیقه 
نظراتشان  نقطه  و  اظهارات  شنیدن  و 

است. پرداخته 

آنچه رئیسی گفت
در  و  صبح   8:15 ساعت  رئیسی 
شریف،  صنعتی  دانشگاه  به  ورود  بدو 
احترام  ادای  دانشگاه  این  شهدای  به 
فاتحه  آنان  درجات  علو  برای  و  کرده 
رئیس جمهوری  سپس  کرد.  قرائت 
فناورانه  توانمندی های  نمایشگاه  از 
نوآوری،  »پیشران  شعار  با  دانشگاه 
نزدیک  از  و  بازدید  خودباوری«  تجلی 
با محققان و پژوهشگران گفت وگو کرد. 
ون  خودروی  نمایشگاه  این  حاشیه  در 
برقی ساخته شده به دست دانشجویان 
معرفی  رئیسی  به  شریف  دانشگاه 
شد. در ادامه استادان دانشگاه میزبان 
دیدار  این  در  بودند.  رئیس جمهوری 
را  خود  دغدغه های  استادان  برخی 
از  نیز  رئیس جمهوری  و  کردند  مطرح 
برداشتن  و  نخبگان  از  ضرورت حمایت 
گفت.  دانشگاه  و  دولت  بین  فاصله 
اظهارات  بخش های  مهم ترین  از  یکی 
به  اشاره اش  دیدار،  این  در  رئیسی 
رهبری  بود.  انقالب  رهبری  سخنان 
به  دانشجویان  تشویق  از  پیش  چندی 
آن  از  و  انتقاد کرده  ایران  از  مهاجرت 
بودند.  کرده  یاد  »خیانت«  عنوان  به 
به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیز  رئیسی 
ندارد  بنا  دولت   « گفت:  اظهارات  این 

معظم  رهبر  بیانات  و  دغدغه ها  کنار  از 
انقالب در خصوص حفظ نخبگان صرفا 
بلکه  شود،  رد  توصیه  یک  عنوان  به 
تنگاتنگ  همکاری  در  است  مصمم 
حفظ  و  جذب  زمینه های  دانشگاه  با 
اظهارات  این  کند.«  تقویت  را  نخبگان 
در شرایطی مطرح شده که اخیرا تعداد 
از سخت تر  دانشجویان  از  توجهی  قابل 
شدن روند گرفتن مدارک تحصیلی، ریز 
نمرات و سایر گواهی هایشان به واسطه 
از مهاجرت خود در شبکه های  ممانعت 

بودند. کرده  انتقاد  اجتماعی 
که  بود   1۰:۲۰ حدود  ساعت 
دانشجویان  میان  به  رئیس جمهوری 
شنیدن  از  پس  دیدار  این  در  او  رفت. 
فقط  دانشجویان که  از  تن   8 اظهارات 
منتشر  نفرشان  یک  اظهارات  فقط  و 
اقتصادی  وضعیت  درباره  شده، 
داریم  دقیق  خبر   « ایران گفت:  امروز 
همزمان  تالشند  در  شبانه روز  عده ای 
و  ببرند  باال  را  ارز  نرخ  مذاکرات،  با 
تا  بزنند  گره  اقتصاد  به  را  مذاکرات 
تحمیل  ملت  به  را  خود  خواسته های 
پیگیر  اطالعاتی  دستگاه های  کنند. 
معرفی افراد هستند. برخی از این افراد 
در داخل و برخی نیز در خارج از کشور 
واقعی  و  مجازی  فضای  و  محافل  در 
هستند.  ارز  قیمت  بردن  باال  دنبال  به 
نیست  کننده  نگران  کشور  ارزی  منابع 
ثابت کردیم  تهدید  و  تحریم  علیرغم  و 
میعانات  و  نفت  صادرات  می توانیم  که 
اقتصاد،  دهیم.  انجام  قبل  از  بیشتر  را 
به مذاکرات  نان و سفره مردم را هرگز 
عده ای که  برخالف  و  زد  نخواهیم  گره 
نشان  تاریک  را  آینده  می کنند  تالش 
کشور  روشن  آینده  به  شدیدًا  دهند، 

امیدوار هستم.« او در جمع دانشجویان 
مهاجرت  درباره  رهبری  بیانات  به  هم 
»بیانات  گفت:  و  کرد  اشاره  نخبگان 
توصیه  یک  صرفا  انقالب  معظم  رهبر 
پیدا  اجرایی  و  عملی  جنبه  باید  و  نبود 
برای  الزم  جاذبه های  ایجاد  با  و  کند 
دغدغه های  نخبگان  آینده  و  شغل 
بخش  در  رئیس  شود.«  برطرف  آنان 
انتصابات  اتهام  اظهاراتش  از  دیگری 
و گفت:  رد کرد  را  دولتش  در  فامیلی 
گروه،  حزب،  به  وابستگی  »هیچ گونه 
در  و  نداریم  سیاسی  جریان  و  دسته 
کردیم  تالش  خود  همکاران  انتخاب 
روحیه  از  برخورداری  و  کارآمدی 
اکثر  اینکه  ضمن  باشد  مالک  جهادی 
دانشگاه های  علمی  هیات  عضو  آنها 
کشور هستند. روشن شدن این مطلب 
را  دهه گذشته  سه  دولت های  می توان 
البته کسانی  مقایسه کرد  دولت  این  با 
به  می کنند  مطرح  اتهاماتی  چنین  که 
نادرستی آن نیز اذعان دارند منتها این 
موضوع اسم رمزی برای تخریب دولت 
را تحت الشعاع  دولت  اقدامات  تا  شده 

دهند.« قرار  آن 

رئیسی شنید آنچه 
دانشجویان  با  رئیسی  دیدار  در 
نمایندگان 8 تشکل دانشجویی صحبت 
بیشتر  آنان  از  تن   3 اظهارات  کرده اند. 
جنبه حمایتی از رئیس جمهوری داشت. 
۴ نفر هم چندان انتقادات تند و تیزی 
نداشتند  ایران  اداره  در  موجود  روند  به 
دانشگاه  اسالمی  انجمن  نماینده  اما 
صنعتی شریف در اظهاراتی به تندی از 
عنوان  به  رئیسی  انتخاب  چون  و  چند 
برخوردهای  سیزدهم،  دولت  رئیس 
 96 دی  از  معترضان  با  گرفته  صورت 
خوزستان  حوادث  تا  98 گرفته  آبان  و 
دولتی  مقام های  واگذاری  اصفهان،  و 
کرد.  انتقاد  نظامی  چهره های  به 
که  اظهاراتی  در  بیات  محمدحسین 
صورت  به  »خبرپارتی«  تلگرامی  کانال 
به  اشاره  با  کرده،  منتشر  را  آن  کامل 
مردمی  اعتراض های  با  تند  برخورد 
داشت  انتظار  می توان  »چگونه  گفت: 
سخن مردم به گوش حاکمیت برسد؟«

دبیر  اعتراضات  بخش های  از  یکی 
دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  انجمن 
به  دانشجویان  بازداشت  به  شریف 
مرادی  امیرحسین  و  یونسی  علی  ویژه 
»شما  بیان کرد:  او  داشت.  اختصاص 
نگران  که  شما  مایید،  عزت  نگران  که 
دغدغه  که  شما  مایید،  قانونی  حقوق 
شعار  که  شما  دارید،  را  نخبگان  فرار 
می  متخصص  نیروی  از  استفاده 
و  بازداشت ها  و  احضارها  از  آیا  دهید، 
و  دانشجویان  برای  پرونده سازی ها 
می دانید  آیا  دارید؟  خبر  دانشگاهیان 
که  است  سال  دو  از  بیش  که  که 
یونسی  علی  ما،  هم دانشگاهی  دو 
در  همچنان  مرادی،  امیرحسین  و 
دانید  می  آیا  می برند؟  سر  به  حبس 
درگیر  همچنان  دانشجویان  از  بسیاری 
پرونده هایی هستند که به بهانه فعالیت 
نهادهای  قالب  در  دانشجویی  قانونی 
بهانه  به  یا  و  دانشجویی  دار  مجوز 
دانشجویی  آمیز  مسالمت  اعتراضات 
تشکیل  برایشان   98 آبان  و   96 دی 
از پرونده سازی های بی اساس  شد؟ 
خبر  پژوهشگران کشور  و  اساتید  برای 
دارید؟ آیا از رشد روزافزون فرار نخبگان 
مطلعید؟« اخیر  ماهه  چند  همین  در 

نگاهی به 100 دقیقه حضور رئیس دولت سیزدهم در دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه نار اضی است

جزئیات نشست نمایندگان 
 کمیسیون امنیت ملی 

با وزیر امور خارجه
ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای  دیروز 
با  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین 
چند  درباره  و  دیدار  وزارتخانه  این  محل  در 
کردند.  رایزنی  برجامی  مذاکرات  چون  و 
محمود عباس زاده مشکینی، سخنگوی این 
کمیسیون درباره جزئیات رایزنی های صورت 
گرفته در این نشست گفت: »این جلسه از 
تا 16:3۰ در محل وزارت خارجه  ساعت 1۲ 
خارجه،  وزیر  نشست  این  در  شد.  تشکیل 
داشتند.  حضور  نیز  دستیارانش  و  معاونان 
وزیر خارجه گزارش مفصلی در خصوص ابعاد 
همکاری های  و  خارجی  سیاست  مختلف 
بین المللی از جمله مذاکرات اخیر وین ارائه 
کرد. برداشت کمیسیون از این گزارش این 
تالش  دوره  این  در  مذاکره  طرفین  بود که 
انتظارات  و  از سقف و کف مطالبات  کردند 
متقابل ارزیابی داشته و با برنامه در مراحل 
جمع  همین  با  لذا  یابند.  حضور  بعدی 
پایتخت های  به  تصمیم گیری  برای  بندی 
نیت  حسن  با  ایران  کردند.  مراجعه  خود 
وارد مذاکره شده و طرف ۴+1 و  و جدیت 
توافق  و  برای مذاکره  باید  ویژه غربی ها  به 
از  باشند. دور دوم مذاکرات  داشته  جدیت 
به  توجه  با  می شود.  شروع  پنجشنبه  روز 
نظر  به  ایران  اسالمی  جمهوری  داشته های 
می رسد زمینه های الزم برای توافق برد – برد 
وجود دارد. چون ایران به هیچ وجه تن به 
مذاکره برد – باخت نخواهد داد. طبق گزارش 
معاونان وزارت خارجه و ارائه آمار سفرهای 
حاشیه  کشورهای  با  ارتباط  دیپلماتیک، 
و  امارات  با  ویژه  به  فارس  خلیج  جنوبی 
عربستان سعودی به دلیل استقبال متقابل 
با جدیت و سرعت ادامه دارد. وزیر خارجه 
همچنین در این جلسه گزارش جامعی در 
و  تقویت  و  ترمیم  و  عادی سازی  خصوص 
گسترش روابط با جمهوری آذربایجان داد که 
نهایتا منجر به دیدار روسای جمهور ایران و 

شد.« آباد  عشق  در  آذربایجان 

سخنگوی قوه قضائیه سرانجام آمار 
بازداشت شدگان اعتراضات به کم آبی 

در اصفهان را اعالم کرد

 بازداشت 130 نفر 
در اعتراضات اصفهان

اعتراضات اصفهان به کم آبی بیست و هشتم آبان ماه 
با تجمع و تحصن کشاورزان بر بستر خشکیده زاینده 
رود آغاز شد. اعتراضات تقریبا 15 روز در جریان بود 
تا اینکه در نشستی شبانه میان استانداری و نهادهای 
تا  شد  توافق  نمایندگان کشاورزان  با  اصفهان  استان 
کشاورزان چادرهای خود را جمع آوری کنند. یک شب 
آتش  در  مشکوکی  طرز  به  چادرهای کشاورزان  بعد 
اوباش«  و  »اراذل  نقش  از  انتظامی  نیروی  سوخت. 
سمت  به  را  اتهام  انگشت  برخی کشاورزان  اما  گفت 
طرف دیگری گرفتند. جمعه همان هفته اما دوباره نوبت 
به مردم اصفهان رسید تا با برپایی تجمعی خواستار 
بازگشت آب به زاینده رود شوند. اینکه این مطالبه در 
شرایط بی آبی فعلی ایران چطور می تواند محقق شود، 
پرسش دیگری است اما آنچه آن روز، پنجم آذر بر بستر 
خشکیده زاینده رود و خیابان های اطراف اتفاق افتاد،  از 
برخوردهای تند با تجمع کنندگان حکایت دارد. براساس 
فیلم ها و اخبار منتشر شده، آن روز تعداد قابل توجهی 
هم بازداشت شدند. دیروز و با گذشت 11 روز از واقعه، 
ذبیح هللا خداییان در قامت سخنگوی قوه قضائیه شمار 
بازداشت شدگان اعتراضات یک روزه اصفهان را  13۰ نفر 
استان  دادگستری  رئیس کل  او،  از  اعالم کرد. پیش 
اصفهان اعالم کرده بود که برخی از این بازداشت شدگان 
آزاد شده اند. او اما تعداد آزاد شده ها را اعالم نکرده بود. 
سخنگوی قوه قضائیه گفته است: » مردم اصفهان هم 
تجمع و اعتراضاتی را  داشتند و چندین روز ادامه داشت 
و آرام و مسالمت آمیز بود و مشکلی ایجاد نشد و همین 
تجمع مسالمت آمیز و شعور مردم اصفهان، دشمنان را 
عصبانی کرد و باعث شد تحت تاثیر دشمنان افرادی در 
صفوف مردم نفوذ کنند و دست به اغتشاش بزنند.  ما 
نمی توانیم اسمشان را مردم بگذاریم و آنها اقدام به 
سلب امنیت مردم و تخریب اموال مردم کردند و  مانع 
طرح صحیح خواسته مردم شدند. خود مردم اصفهان 
وارد عمل شدند و با کمک نیروی انتظامی آن را خاتمه 
دادند. 13۰ نفر بازداشت شده بودند و قرار برایشان صادر 
دیروز هم  و  آزاد شدند  بالفاصله  برخی  و  بودند  شده 
اکثر آنها آزاد شدند. جز افرادی که تیراندازی مسلحانه 

داشتند بقیه با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده بودند.«

آخرین وضعیت پرونده عراقچی
وضعیت  آخرین  درباره  پرسشی  به  ادامه  در  او 
و دستور  مرکزی  بانک  معاون سابق  عراقچی،  احمد 
رهبری برای بازنگری در پرونده او اشاره کرد و گفت: » 
در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری 
ارسال می شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادر 
اینکه  تاکید داشتند و  بر اجرای قانون  کرده همیشه 
حقی از کسی  چه در مرحله صدور و چه در مرحله 
بر  تاکید  مورد  همین  در  نشود.  اجرای حکم ضایع  
اجرای قانون و اینکه  حق محکوم علیه تضییع نشود 
تاکید شد. محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند و 
پرونده در دیوان عالی مطرح می شود و ما منتظریم 
که دیوان عالی چه تصمیمی اتخاذ می کند. می دانید  
وارد دانست رای  را   اعاده دادرسی  اگر دیوان عالی  
نقض می شود  و اگر وارد تشخیص ندهد رای تایید 

اجرا می شود.« و 

انتقاد رئیس قوه قضائیه 
از مصلحت اندیشی 

برخی قضات
قوه  رئیس  محسنی اژه ای،  غالمحسین 
سالگرد  چهلمین  با  همزمان  دیروز  قضائیه 
در  حضور  با  اداری  عدالت  دیوان  تاسیس 
یک  در  دیوان  این  عمومی  هیات  جلسه 
جریان  در  کرد  شرکت  هیات  این  جلسه 
همین نشست یکی از مصوبات دستگاه های 
با  او  ابطال شد.  دولتی به نفع یک شاکی 
مصلحت اندیش  نباید  »قضات  اینکه  بیان 
باشند بلکه باید تا آنجا که می توانند در فهم 
در  باشند«، گفت: »اگر  قانون دقت داشته 
تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت اندیشی 
صورت گرفته  وظیفه  از  تعدی  شود،  عمل 

است.«

اعالم حمایت مجلس از 
کسب و کارهای اینترنتی

شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  رئیس 
اسالمی تاکید کرد که پارلمان تالش می کند 
کند.  حمایت  اینترنتی  کسب و کارهای  از 
محمدباقر قالیباف گفته است: » جوسازی 
علیه مجلس صورت گرفت مبنی بر این که 
در طرح حمایت از کاربران، مجلس شورای 
اسالمی به دنبال تعطیلی پلت فرم ها است. 
این حرف بی خودی است مجلس به دنبال 
خصوص  به  مشاغل  حمایت  و  توسعه 
زندگی  است که  اینترنت  در  خرد  مشاغل 
در  مردم  کسب و کار  و  مردم  آسایش  و 
اقتصاد  حوزه  شامل  این  و  دارد  قرار  آنجا 
اگر یک روزی خدمات  کالن هم می شود. 
در  امروز  بود،  اول کشور  اولویت  مهندسی 
حوزه  مهندسی،  و  فنی  خدمات  حوزه 
است  اولویت های کشور  از  یکی  آی سی تی 
که مجلس شورای اسالمی به آن توجه ویژه 
دارد.« او خطاب به وزیر ارتباطات اظهار کرد: 
بنا  داریم که  کشور  در  بی درمان  درد  »یک 
برنامه هفتم به آن توجه کنیم و  داریم در 
در  نیمه تمام  پروژه های  تکلیف  تعیین  آن 
کارهای ساختمانی و کاربردی است، اکنون 
پروژه های  که  هستیم  شاهد  متاسفانه 
هوشمندسازی  مسائل  حوزه  در  نیمه تمام 
دیجیتال  عصر  در  آغاز شده،  هم  کشور  در 
ندارد.  معنایی  نیمه تمام  پروژه های 
از  هزینه ها  یعنی  معناست  بدان  نیمه تمام 
بین رفته و بهره ای هم حاصل نشود و در 
کارت  هنوز  شود.  بیشتر  مشکالت  نهایت 
چه  این  است  بالتکلیف  هوشمند  ملی 
شفاف سازی،  از  حرف  وقتی  دارد.  معنایی 
و  مردم  مشکالت  حل  و  اقتصادی  امنیت 
یعنی  می زنیم  مردم  کسب و کار  در  تسهیل 

حل کنیم.« را  موارد  این  باید 

دبیر انجمن اسالمی 
دانشگاه شریف خطاب به 
رئیس جمهوری: شما که شعار 
استفاده از نیروی متخصص 
می دهید، آیا از احضارها و 
بازداشت ها و پرونده سازی ها 
برای دانشجویان و دانشگاهیان 
خبر دارید؟ آیا می دانید که که 
بیش از دو سال است که دو 
هم دانشگاهی ما، علی یونسی و 
امیرحسین مرادی، همچنان در 
حبس به سر می برند؟

معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
ایران با اعالم خبر از سرگیری 
مذاکرات احیای برجام از روز 
پنجشنبه در وین، از تالش ایران 
برای لغو تحریم ها و احیای 
حق و حقوق قانونی خود گفت

سید ابراهیم رئیسی برای دومین بار از زمان تکیه اش بر صندلی ریاست دولت سیزدهم، به میان دانشجویان رفت اما اینبار 
چون دفعه قبل، خبری از سانسور منتقدان نبود. رئیسی اظهاراتش را به دانشگاه و وضعیت اقتصادی ایران و مذاکرات 
هسته ای و مسائلی از این دست اختصاص داد اما حداقل یکی از دانشجویان که اظهاراتش منتشر شده، به تندی از تحدید 

انتخابات در ایران، شیوه مواجهه با اعتراضات مردمی و انتصاب نظامیان در مناصب دولتی انتقاد کرده است.
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ایران و کشورهای 1+4 از روز پنجشنبه مذاکرات احیای برجام را دوباره از سر خواهند گرفت

امیدوار به حل اختالفات
هفته پیش بود که مذاکرات احیای برجام 
هشتمین  رئیسی،  ابراهیم  سید  دولت  در 
شد.  گرفته  سر  از  ایران  جمهوری  رئیس 
این هفتمین دور از مذاکرات احیای برجام 
ترامپ  دونالد  دولت  خداحافظی  از  پس 
قبلی  مذاکرات  دوره   6 بود.  سفید  کاخ  از 
جمهوری  رئیس  روحانی،  حسن  دولت  در 
سابق ایران برگزار شده بود. روحانی پیش 
بود  گفته  پاستور  با  خداحافظی اش  از 
دولتش  و  او  می شد،  داده  اجازه  اگر  که 
پیش از نوروز 1۴۰۰ موفق به لغو تحریم ها 
اما  رئیسی  دولت  در  و  حاال  می شدند. 
براساس  نیست.  گذشته  چون  چیز  همه 
به  خارجه  امور  وزارت  شده،  منتشر  اخبار 
دارد  قصد  امیرعبداللهیان  حسین  ریاست 
کند  مرور  را  قبلی  مذاکرات  6دوره  نتایج 
را  صورت گرفته  توافقات  برخی  همزمان  و 
نیز رد کند. علی باقری کنی، معاون سیاسی 
اظهارات  این  هم  ایران  خارجه  امور  وزیر 
مذاکرات  هفتم  دور  است.  کرده  تایید  را 
برخی  البته  و  اقدامات  همین  واسطه  به 
طرف های  سوی  از  صورت گرفته  اقدامات 
البته  و  فراوان  اختالفات  با  اروپایی، 
همه  نمایندگان  یافت.  پایان  نتیجه  بدون 
پایتخت های  به  وین،  در  حاضر  کشورهای 
خارجه  امور  وزیر  ایران.  جز  برگشتند  خود 

در  وین  در  ایرانی  تیم  حضور  تداوم  ایران 
شرایطی که نمایندگان هیچ یک از کشورها 
در آنجا حضور ندارند را به معنای »جدیت« 
اظهارنظر  این  دانست.  مذاکرات  در  ایران 
مواجه  ایران  داخل  در  فراوانی  انتقادات  با 
شد. حاال و براساس اعالم معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه ایران، طرفین قرار است از 
روز پنجشنبه هفته جاری دوباره و برای  از 

برگردند. وین  به  گفت وگوها  سرگیری 
به  خبر  این  اعالم  با  کنی  باقری  علی 
دور  است: »در  خبرگزاری صداوسیما گفته 
از  مهمی  مرحله  وارد  جدید گفت وگوها، که 
ایران  اسالمی  جمهوری  شدیم  مذاکرات 
پیشنهادهای بسیار مفید و سازنده ای در دو 
اقدامات هسته ای  موضوع رفع تحریم ها و 
را  گفت وگوها  روند  می تواند  که  کرد  ارائه 
در  هدایت کند.  جلو  سمت  به  جدی  بطور 
بتوانیم گفت وگوها  این مقطع برای این که 
در  باشیم هم  داشته  بیشتری  با شتاب  را 
دوره  این  در  مختلف  های  طرف  با  وین 
تعامل  و  گفت وگو  کارشناسی  سطح  در 
داریم و هم الزم دیدم با مقام های روسیه 
بتوانیم  پنجشنبه  روز  تا  کنیم  رایزنی  هم 
گفت وگوها را در یک فضای سازنده و رو به 
قبلی  6 دور مذاکرات  ادامه دهیم. در  جلو 
در وین طرفین به چند متن رسیده اند که 

و  دیدگاهها  آخرین  آن  متن   ۲ مورد  در  ما 
توافق  به  نسبت  موارد کاستی  و  اصالحات 
9۴ را جبران کردیم  و اصالحات را در متن 
دیدگاه ها  طرف  دو  مذاکره  در  وارد کردیم. 
نتیجه  یک  به  تا  می گذارند  اشتراک  به  را 
این  که  است  این  مهم  برسند.  مشترک 
اگر مبنا داشته  باشد.  گفت وگو مبنا داشته 
مذاکره  و  می شود  مذاکره  به  تبدیل  باشد 
سمت  به  را   طرفین  که  است  مسیری 

می کند.« هدایت  توافق 
می برد،  سر  به  روسیه  در  که  کنی  باقری 
درباره  روسیه  در  خود  همتای  با  همزمان 
برجام و چند و چون مذاکرات رایزنی کرده 
روسیه  ایران،  مشترک  منافع  از  او  است. 
و چین هم گفته و تاکید کرده است: »ما 
و  رایزنی  روسیه  با  مختلف  موضوعات  در 
وین  درباره گفت وگوهای  و  داریم  مشورت 
نیز از قبل با مقامات روسی مشورت هایی 
وین  گفت وگوهای  جدید  دور  داشتیم.در 
رایزنی  روسیه  با  مختلف  طرق  به  نیز 
جدید  ابتکارات  با  که  این  برای  داشتیم 
این  شویم.  عرصه گفت وگوها  وارد  موثر  و 
تعامل با طرف چینی هم وجود داشته و در 
طرف ها  دیگر  با  وین  حاشیه گفت وگوهای 
در  اظهارات  این  داشتیم.«  مذاکراتی  نیز 
این،  از  پیش  که  شده  مطرح  شرایطی 

ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
اظهاراتش  صوتی  فایل  انتشار  جریان  در 
درباره مذاکرات برجام و معضالت سیاست 
طرف  سنگ اندازی های  از  ایران،  خارجی 

بود. تندی گالیه کرده  به  روسی 
در  روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل 
سازمان های بین المللی در وین در واکنش 
وزیر  عبداللهیان،  امیر  حسین  اظهارات  به 
درباره  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور 
توافق  این که »ما  بر  مذاکرات وین، مبنی 
کشور  برای  خوب  توافق  یک  را  موقت 
چنانکه  باشد  جامع  باید  توافق  نمی دانیم، 
از  ملموس  صورت  به  ایران  مردم  و  ایران 
تحریم ها  رفع  و  برجام  اقتصادی  مزایای 

منافاتی  »البته  نوشت:  باشند«،  برخوردار 
میان توافقی موقت و توافقی جامع وجود 
است که  ایران  مسلم  حق  این  اما  ندارد. 
این  کند.احتماال  تشریح  را  مواضعش 
دارد  انتظار  تهران  که  است  آن  از  حاکی 
پیدا  معطلی،  هیچ  بدون  جامع،  راهکاری 
شود.« اظهارات اولیانوف در پی این مطرح 
دور  هفتمین  گذشته  دوشنبه  که  می شود 
وین  در  هسته ای  توافق  احیای  مذاکرات 
پس از وقفه ای چند ماهه آغاز به کار کرد. 
لغو کلیه  هدف  با  است  تاکید کرده  ایران 
ناعادالنه آمریکا و  تحریم های غیرقانونی و 
مذاکرات  این  در  خوب  توافقی  به  رسیدن 

می شود. حاضر 
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احداث نمازخانه بین راهی گوشنگلی واقع در

 محور بروجن – لردگان  
رتبه 5 ابنیه 18۰۲۲/891/817/۰831/1۴۴/59۰/85۴ روز

زمان و بازگشایی پیشنهادهامهلت تحویل پیشنهادهامهلت خرید اسناد مناقصه

از روز چهار شنبه مورخ  1۴۰۰/۰9/17 تا ساعت 13:۰۰
روز سه شنبه  مورخ 1۴۰۰/۰9/۲3

تا ساعت 13:۰۰ روز سه شنبه مورخ 
1۴۰۰/1۰/۰7

ساعت 9:۰۰ صبح روزچهار شنبه
مورخ 1۴۰۰/1۰/۰8

http://www.setadiran.ir  :محل دريافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
محل تحويل ضمانت نامه) پاکت الف و اسناد ارزیابی کیفی (: دبيرخانه محرمانه ) اداره حراست ( اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال 
و بختیاری  وسایر اسناد) تصویرپاکات الف. ب . ج و اسناد ارزیابی کیفی (  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد. درضمن کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام 
خواهد شد.

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.

وکالت  با  صابونی  مسعود  درخواست  به  بنا 
337۰5ـ1۴۰۰/۰6/۲7 از سوی امیرحسین قنبر 
مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم 
ذیل  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو 
شماره 6۲1۴15 مورخ 1۴۰۰/۰6/۲6 در دفترخانه 
اسناد رسمی 131۰ تهران به ضمیمه درخواست 
مورخ   1۴۰۰۲17۰1۰6۰۰11683 شماره  واره  به 
مالکیت  سند  صدور  تقاضای  1۴۰۰/۰6/3۰ که 
المثنی بنام متوفی نموده است مراتب در اجرای 
ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل آگهی 

میگردد.
1ـ نام و نام خانوادگی مالک : امیرحسین قنبر 

۲ـ میزان مالکیت : ششدانگ یک قطعه زمین 
به شماره ۲96 فرعی از ۲35 اصلی قطعه ۴5 
تفکیکی مفروز از ۲۲3 فرعی بهنام عرب ذیل 

بنام   ۲53 صفحه   11۰ دفتر   ۲3673 ثبت 
امیرحسین قنبر ثبت و سند به شماره چاپی 

3۰8399 الف 9۰ صادر گردید. 
3ـ  علت از بین رفتن : جابجایی

امالک  ثبتی و ثبت دفتر  ۴ـ بحکایت سوابق 
تاکنون نسبت به مورد ثبت معامله ای صورت 
نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت 
مراتب  المثنی  درخواست  و  الذکر  فوق  ملک 
اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 
1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند انتقال ، تسلیم نماید و چنانچه 
نشود سند  واصل  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف 
مالکیت المثنی طبق قانون و مقررات صادر و 

تسلیم خواهد شد . 

ثبتی  پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 
شماره 15 فرعی از 3158 اصلی بخش 
جلد 78  امالک  دفتر  شاهرودردر  یک 
صفحه 16 ذیل ثبت 1۰753 بنام آقای 
فرج اله عسکری صادر و تسلیم گردیده 
برگ  دو  ارائه  با  مالک  سپس  است. 
سند  صدور  تقاضای  استشهادیه  فرم 
را  جابجایی  علت  به  المثني  مالكيت 
برابر تبصره یک ماده  نموده است. لذا 
1۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یکبار 
کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در 
به صدور سند  تا هرکس نسبت  آگهی 
مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالكيت 
در دست وی می باشد و یا مدعی انجام 

معامله ای است، مراتب را حداکثر ظرف 
مدت 1۰ روز پس از انتشار آگهی کتبا به 
اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم 
نماید. در غیر اینصورت پس از انقضای 
مالكيت  سند  اعتراض،  قانونی  مهلت 
المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد. 
شماره چاپی سند دفترچه ای 668۴۰5 

می باشد.
تاریخ انتشار 1۴۰۰/۰9/17

رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

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

شماره نامه: 140085629010011146
قوه قضائیه- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

حوزه ثبت ملک شاهرود- آگهی فقدان سند مالکیت

محمود داودیـ  رئیس ثبت اسناد ورامین 
شناسه آگهی: 1237067- میم الف: 430

مصطفی بخشی- رییس ثبت اسناد 
و امالک شهرستان شاهرود

شناسه آگهی: 1237028 میم الف: 0

آگهی مفقودی
405GLX- پژو  خودروتاکسی  کارت 

CNG-XU7 مدل1396 زرد خورشیدی 
با نوار شطرنجی مشکی –روغنی رنگ به 
وشماره   124K1040754موتور شماره 
شاسی NAAM11VE6HK756840 به 
شماره پالک 45ایران 199ت 34 متعلق 
به محمود چمانچی فرزند محمد شریف 
گردیده  ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

است .منوجان 

ری و حمل و نقل جاده ای  سازمان راهدا
چهارمحال و بختیاری

ری و حمل و نقل جاده ای  سازمان راهدا
چهارمحال و بختیاری

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند كمپاني خودروي 
تي  جي  صبا  تيپ  پرايد  سواري 
شماره  به   1379 مدل  ايكس 
شاسي   شماره  و   00148119 موتور 
شماره  به   S1412279626305
پالك 79 ايران 167 س 97 به نام 
آبادي  علي  نظري  ابوالفضل  آقاي 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود 

ساقط مي باشد.

 به خطر افتادن جان آبزیان مهاجر
نوامبر جمعیتی ۲۰۰  اولیه در ماه  اعتراضات  در 
زیست  محیط  فعاالن  و  شهروندان  از  نفری 
اعالم  شل  طرح  این  اجرای  با  خود  مخالفت 
اجرای  زمان  آنها  نگرانی های  از  یکی  کردند. 
این عملیات است که در فصل مهاجرت نهنگ 
گوژپشت )نهنگ کوهان دار( به این منطقه انجام 
می شود و جان الک پشت های جوان مهاجر را نیز 

می اندازد. خطر  به 
شل  داچ  رویال  کمپانی  زیرمجموعه  که  شل 
آمریکایی است با اجرای این عملیات قصد دارد تا 
از مساحتی بیش از 6هزار کیلومتر مربع داده های 
سه بعدی کسب کند. شلیک این کشتی ها هر 1۰ 
ثانیه یک بار انجام می شود تا امواج صوتی به ۴۰ 

کیلومتر زیر آب نفوذ کنند.

 واکنش افکار عمومی 
و فعاالن محیط زیست

به هزار  نزدیک  روز یکشنبه  رویترز،  به گزارش 
نفر از شهروندان آفریقایی به سواحل کیپ تاون 
عملیات  به  نسبت  را  خود  اعتراض  تا  رفتند 
اعالم کنند.   Wild Coast اکتشاف در سواحل
این منطقه دارای آبزیان مهاجر منحصر به فردی 
از  یکی  آن  ساحلی  خط  زیبایی های  و  است 
محیط  دنیاست.فعاالن  توریستی  جذابیت های 
از  جلوگیری  برای  بسیاری  تالش های  زیست 
وقوع این عملیات اکتشاف انجام داده اند. چند 
سبز  صلح  زیستی  محیط  سازمان  پیش  روز 
شکایتی را در دادگاه تنظیم کرد تا جلوی این 
عملیات گرفته شود. در شکایت نامه آنها به کاهش 
آبزیان و کمبود ماهی برای مصارف تجاری اشاره 

شده است. شل هم در پاسخ گفت که به تمام 
قوانین پایبند بوده و تحقیقات مشابهی هم اکنون 
در آب های آفریقای جنوبی در حال اجراست. در 
نهایت این غول نفتی بود که پس از جلسه ای 11 
ساعته توانست برنده شود. وکالی فعاالن محیط 
زیست درباره این پرونده می گویند شل مجوز 
دریافت  پیش  سال ها  را  خود  عملیات  اجرای 
کرده که از آن زمان تاکنون با قوانین جدی تری 
برای حفاظت از محیط زیست جایگزین شده اند. 
این در حالی است که دادگاهی در انگلستان به 
تازگی علیه این کشور صادر کرد و اجازه نداد یکی 
از پروژه های توسعه ای آن در میدان نفتی کامبو 
در دریای شمال اجرا شود. برخی از سازمان های 
مردم نهاد محیط زیستی می گویند که شل برای 
اجرای این عملیات از خالهای قانونی استفاده 

و  نفت  اکتشاف  کرده چون هیچ گونه عملیات 
گاز برای کره زمین خوب نیست. آنها همچنین 
تاکید می کنند که زمان تغییر فرا رسیده و باید 
انرژی های تجدیدپذیر را جایگزین سوخت های 

فسیلی کنیم.

 نقش آفریقای جنوبی 
در گرمایش زمین

به  واکنشی  هیچ  هنوز  شل  شرکت  مسئوالن 
اعتراضات اخیر نشان نداده اما چندی پیش اعالم 
کرد که عملیات اکتشاف تاییده قانونی دارد و اگر 
به نتیجه برسد جهش بزرگی در تامین منابع انرژی 
در آفریقای جنوبی به شمار می رود. اما بومی های 
این منطقه نگرانند که این انفجارها می تواند باعث 
مرگ یا فراری دادن ماهی هایی شود که معیشت 

افراد آن منطقه را تامین می کنند.

این موجودات صدها هزار سال است که در این 
بوم شناسان  گفته  به  می کنند.  زندگی  مناطق 
غذا  آبزیان،  رفتار  روی  اکتشاف  تکنیک های 
خوردن، تولید مثل و مهاجرت آنها تاثیر می گذارند. 
بسیاری از آبزیان مانند نهنگ ها حس شنوایی 
ملوانی که  استراتون،  آلن  دارند.  قوی  بسیاری 
در این اعتراضات شرکت داشته می گوید زمان 
آن رسیده که سوخت های فسیلی کامال حذف 
شوند. به گفته او با اینکه کشورهای توسعه یافته 
به شدت با روش های اکتشاف لرزه ای مخالف 
هستند، فعالیت های ناخواسته خود را به آفریقا 
منتقل کنند. غول نفتی شل قصد دارد به مدت 
اکتشاف  به  منطقه دست  این  در  ماه  تا 5   ۴
بزند. سخنگوی شل ماه گذشته اعالم کرد تالش 
می کند تا  از آسیب رساندن به ماهی ها، آبزیان 
و دیگر موجودات حیات وحش جلوگیری کند یا 

به حداقل برساند.

  کشف منابع جدید نفتی 

برای دنیا زیان  آور است
کارشناسان محیط زیست از شرکت نفتی شل 
و دیگر شرکت های نفتی می خواهند تا اکتشاف 
نفت را متوقف کنند چون اگر دنیا با همین روند به 
سوزاندن ذخایر نفتی ادامه دهد، رسیدن به اهداف 
کربن خنثی تا سال ۲۰5۰ امکان پذیر نخواهد بود، 
چه برسد به زمانی که منابع جدیدی نیز کشف 
شوند.آمارها نشان می دهند که آفریقای جنوبی 
در سال ۲۰۲۰، ۴35 میلیون تن دی اکسید کربن 
منتشر کرده و یکی از بزرگترین کشورهای آالینده 

محیط زیست در جهان است.
در اوایل سال جاری، دادگاهی هلندی رای داد تا 
کمپانی شل، انتشار گازهای گلخانه ای خود را که 
موجب گرم شدن کره زمین می شود را تا سال 
سال  در  آن  میزان  به  نسبت  ۲۰3۰، ۴5درصد 
اعتراض  رای  این  به  شل  دهد؛  ۲۰19 کاهش 
عملیات  این  با  دارد  سعی  شل  است.  کرده 
تصویری از ساختار ژئوفیزیکی کف اقیانوس ها 
بدست آورد تا بتواند نقاط دارای هیدروکربن را 
کشف کنند. این اقدام شل در حالی است که 
ماه گذشته رهبران و نمایندگان کشورهای جهان 
در نشست تغییرات اقلیمی گالسکو موسوم به 
کاپ۲6 گردهم آمدند تا برای رسیدن به محدود 
کردن گرمایش کره زمین تا 1.5درجه سانتی گراد 
رسیدن  برای  به گفته کارشناسان  توافق کنند. 
از زغال سنگ به عنوان  به این هدف، استفاده 
منبعی برای تامین انرژی مورد نیاز کشورها به 
طور کامل ممنوع شود. اما به دلیل پیچیدگی ها 
و مشکالت اقتصادی کشورهای در حال توسعه، 
قرار شد تا دنیا به سمت حذف تدریجی کربن 
آفریقایی جنوبی که  و  هند  رود. چین،  پیش 
عمدتا از زغال سنگ برای تامین انرژی و تولید 
برق استفاده می کنند با حذف کامل آن همواره 
مخالفت کرده اند.در نشست کاپ۲6 کشورهای 
دنیا متعهد شدند تا بودجه ای معادل 8 میلیارد 
و 5۰۰ میلیون دالر را در اختیار آفریقای جنوبی 
قرار دهند تا میزان وابستگی خود به زغال سنگ 
را کاهش دهد.  آفریقا دوازدهمین کشور آالینده 

دی  اکسید کربن در جهان است.

فعاالن محیط زیست در آفریقایی جنوبی برای جلوگیری از اقدامات اکتشافی شرکت شل اعتراض کردند 

شور ش علیه انقر اض
معترضان می گویند با اینکه کشورهای توسعه یافته به شدت با روش های اکتشاف لرزه ای مخالف هستند، فعالیت های ناخواسته 

خود را به آفریقا منتقل کنند

مرثیه اینانلوها 
محیط  شکایت  رونوشت  دریافت  محض  به 
فورا  محکم کاری  برای  شهرستان،  زیست 
نامه ای هم با امضای خودم خطاب به دادستان 
جمله  از  دوستانی  داشتم  انتظار  نوشتم. 
مرحوم اینانلو که سابقه آشنایی شان به تهیه 
مستندهای پارک ملی بمو و بختگان در فارس 
برمی گشت برای شفاعت آن متخلف پادرمیانی 
کنند؛ پس باید قبل از هر سفارشی کار پرونده 
را یکسره می کردم.  اما چه برآورد اشتباهی! 
مرحوم اینانلو هرگز تماس و سفارشی نداشت! 
مثل  خبری  ناگهان  بود که  گذشته  روز  چند 
»محمد علی  شد:  منفجر  رسانه ها  در  بمب 
اینانلو در شاهرود و هنگام شکار سه راس قوچ 
دروغ  زدیم که  فریاد  چه  هر  دستگیر شد.« 
است کسی باور نکرد! مصاحبه کردم گفتم یک 
قوچ سه ساله بود نه سه قوچ یک ساله! گفتم 
یکی از بستگان آقای محمد علی اینانلو شکار 
کرده و خودش دخالتی در این ماجرا ندارد! 
مگر کسی باور کرد؟ رسانه ها، سمن ها، مردم 
و همه آنهایی که اسم اینانلو را شنیده بودند 
این ماجرای هیجان انگیز را نقل می کردند. آخر 
ماجرای جالبی بود؛ محمد علی اینانلو که با 
داده  تاب  سیبیل های  سوخته،  آفتاب  چهره 
تلویزیون و  در  و آن صدای جذابش سال ها 
رسانه از حفظ حیات وحش می گفت، خودش 
شکارچی غیرقانونی است! خبر جذابی است 
باید نقل مجلس باشد! مدیر دولتی هم که 
نیم  زیر  البد کاسه ای  پس  می کند؛  تکذیب 
کاسه است! آنقدر بی رحمانه گفتند و منتشر 
کردند تا اینانلو شکست. بیمار و گوشه گیر شد. 
باالخره بعد از مدت ها تماس گرفت، با صدایی 
ضعیف و لرزان که اصال برایم قابل تصور نبود، 
گفت: »مهندس ظهرابی تماس گرفتم از شما 
قرار  فشار  تحت  خیلی  می دانم  کنم.  تشکر 
گرفته ای. ولی من و شما و خدایمان می دانیم 
این  برای  مبادا  نگرانم که  می کنند.  ظلم  که 
ماجرا شما هم آسیب ببینید.« بغضی داشت 
به اندازه عشقش به طبیعت. کاری از دستم 
بر نمی آمد. دلداریش دادم و گفتم خدا بزرگ 

است، آفتاب پشت ابر نمی ماند.
دستگاه  چند  فاصله  این  در  می گفت  راست 
نظارتی آمدند،  گفتم از محیط بانان بپرسید. 
از  قانع شدند.  نهایتا  و  بررسی کردند  رفتند، 
دفاتر نظارتی سازمان چند گروه بازرس آمد. 
برخی در سازمان دوست داشتند این شایعه 
داشتند  عجیبی  اصرار  باشد؛  داشته  واقعیت 
که »خود شما هم خبر ندارید، ما می دانیم«. 
می گفتم من به محیط بانم اعتماد دارم، رییس 
شهرستان هم آدم صادقی است. همان لحظه 
تماس  من  با  شد  دستگیر  شخص  آن  که 
دروغ  مطلب  این  دارم که  ایمان  و  گرفته اند 
است. اما قرار نبود کسی باور کند. اینانلو باید 
قربانی این ماجراجویی می شد و بدبختانه آن 

شد که نباید می شد.
حاال خبر مرگ یار و همراه همیشگی محمد 
علی اینانلو را شنیده ام؛ آری آرش اینانلو، پسر 

محمد علی اینانلو به پدرش پیوست.
 بعد از آن ماجراها چند باری آرش را کوتاه و 
در حد احوال پرسی دیدم. بعد از مرگ اینانلو 
آرش دیگر آن آرش شاد و پر انرژی و شوخ 
نبود. شکسته بود. هر بار که مرا می دید اول در 
کمال فروتنی از من بابت صداقتم در آن ماجرا 
شما  از  »پدرم  می گفت:  و  می کرد  قدردانی 
راضی بود.« اما خودم هیچ وقت راضی نشدم؛ 
اینانلو،  مرگ  از  بعد  سال ها  وقتی که  حتی 
بانیان این ماجرا، بیانیه دادند و ضمن پوزش 

از مردم پذیرفتند که اشتباه کرده اند.

چند روز پیش سازمان محیط 
زیستی صلح سبز شکایتی را 
در دادگاه تنظیم کرد تا جلوی 
این عملیات گرفته شود. در 
شکایت نامه آنها به کاهش 
آبزیان و کمبود ماهی برای 
مصارف تجاری اشاره شده 

است. شل هم در پاسخ گفت 
که به تمام قوانین پایبند بوده 
و تحقیقات مشابهی هم اکنون 
در آب های آفریقای جنوبی در 

حال اجراست

فعاالن و هواداران محیط زیست مدتی است که سعی دارند جلوی تصمیم شرکت نفتی شل را برای اجرای طرحی 5 ماهه در بندر کیپ تاون 
بگیرند. شرکت شل سعی دارد با ایجاد امواج لرزه ای از طریق شلیک توپ های هوایی از روی کشتی ها منابع نفتی و مواد خام را در آب های این 
منطقه پیدا کند؛ اقدامی که جان آبزیانی مانند نهنگ ها، دلفین ها، فک ها و پنگوئن ها را به خطر می اندازد. از زمان اعالم این تصمیم شل، فعاالن 
محیط زیست در آفریقایی جنوبی دست به اقداماتی برای جلوگیری از قانونی شدن آن زدند. با وجود اعتراضات خیابانی و ساحلی به همراه 
ثبت شکایت رسمی در دادگاه، شل همچنان قصد دارد تا در همین روزها عملیات خود را آغاز کند؛ عملیاتی که قرار بود از اول دسامبر آغاز شود.

در اوایل سال جاری، دادگاهی 
هلندی رای داد تا کمپانی شل، 
انتشار گازهای گلخانه ای خود 

را که موجب گرم شدن کره 
زمین می شود را تا سال ۲۰3۰، 

۴5درصد نسبت به میزان آن 
در سال ۲۰19 کاهش دهد؛ شل 
به این رای اعتراض کرده است. 
شل سعی دارد با این عملیات 
تصویری از ساختار ژئوفیزیکی 
کف اقیانوس ها بدست آورد تا 

بتواند نقاط دارای هیدروکربن را 
کشف کنند
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1ادامه از صفحۀ

نیروگاه شازند با قدرت مازوت می سوزاند
وضعیت اراک خطرناک شد

حال  در  توان  تمام  با  شازند  حرارتی  نیروگاه 
امر  این  است که  مازوت  سوخت  از  استفاده 
می کند. اراک  هوای  وارد  را  بسیاری  آلودگی 
به گزارش ایسنا، نیروگاه حرارتی شازند، از نهم 
آذرماه 1۴۰۰ بر مدار مازوت سوزی قرار گرفته است 
و مشخص نیست که این روند تا چه زمانی ادامه 
داشته باشد، اما هر روز حجم بسیاری از گوگرد 

وارد ریه های شهروندان اراکی می شود.
اداره کل حفاظت  آزمایشگاه های  امور  رئیس 

محیط زیست استان مرکزی با اشاره به اینکه 
روز سه شنبه، اراک در1۲۲ ُامین روز ناسالم خود 
قرار گرفته است گفت: در حال حاضر آالینده 
است  دی اکسید گوگرد  آلودگی  این  مسئول 
که از طریق سوزانده شدن مازوت در نیروگاه 
حرارتی شازند وارد هوای اراک می شود.علیرضا 
اطالعات  اساس  بر  کرد:  اضافه  محرابیان 
دریافت شده از ایستگاه های سنجش آلودگی 
هوای استان، متوسط شاخص کیفیت هوای 

اراک در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت 
9 صبح امروز، برابر با عدد 1۴7 و کیفیت هوا 
است. بوده  حساس  گروه های  برای  ناسالم 

هوا،  پایداری  را  آلودگی  این  تجمع  علت  او 
آالینده های  افزایش  و  دما  وارونگی  پدیده 
داده های  تحلیل  به  اشاره  با  و  دانست  جوی 
از  اراک  هوای  آلودگی  ایستگاه های سنجش 
ساعت 1۰ صبح روز دوشنبه تا سه شنبه تصریح 
کرد: طبق این داده ها، شاهد رشد محسوسی در 

انتشار دی اکسید گوگرد در تمام ایستگاه های 
سنجنده هستیم به طوری که در ساعات یک 
اکسید  دی  میزان  امروز  صبح   6 تا  بامداد 
گوگرد در ایستگاه استانداری باالتر از حد مجاز 
بود و عدد ۲58 را نشان می داد که این رقم 
گویای وضعیت خطرناک پیشرفته است.او با 
ایستگاه  در  معلق  ذرات  داده های  اینکه  بیان 
پردیس  پزشکی،  علوم  دانشگاه  مخابرات، 
باهنر باالتر از استاندارد بوده است، گفت: دی 
اکسید گوگرد عوارض باالیی برای سالمتی دارد 
به طوری که در شرایط ناسالم برای گروه های 
حساس و نارنجی احتمال افزایش بروز عالئم 
اختالالت تنفسی نظیر تنگی نفس در بیماران 

آسمی، در شرایط ناسالم و قرمز و بسیار ناسالم 
و بنفش تشدید بیماری های قلبی و ریوی و در 
شرایط خطرناک نیز احتمال بروز عالئم تنفسی 
در کل جمعیت وجود دارد.به گزارش ایسنا، تا 
عدم  از  و مشخصی  روشن  علت  لحظه  این 
اختصاص گاز به نیروگاه بیان نشده است. گفته 
می شود که استاندار مرکزی شامگاه گذشته با 
وزیر نفت مذاکراتی در خصوص وضعیت هوای 
اراک و نیروگاه شازند داشته است، اما هنوز 
جزئیات این مذاکرات بیان نشده و تنها چیزی 
که مشخص است هوای آلوده اراک است که 
کافی است این روند ادامه دار و هوا نیز پایدار 
باشد تا سالمت جامعه در خطر جدی قرار گیرد.

نیروگاه حرارتی شازند، از 
نهم آذرماه 1۴۰۰ بر مدار 

مازوت سوزی قرار گرفته است 
و مشخص نیست که این روند 
تا چه زمانی ادامه داشته باشد
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پیش  کوروش،  دروازه  نام  با  آجری  ُتل 
شهر  محوطه  در  تخت جمشید  کاخ های  از 
این  است،  شده  ساخته  پارسه  باستانی 
مجموعه  یا  و  تختگاه  از  قدیمی تر  محوطه 
باستان شناسان  است.  تخت جمشید 
دروازه ای  آجری،  تل  که  دریافته اند 
زمان  احتماال  و  هخامنشیان  دوران  از 
آن  ساخت  در  که  بوده  بزرگ  کوروش 
شده  گرفته  بهره  بابلی  فرهنگ  و  هنر  از 
باستان شناسی مشترک  است. کاوش های 
محوطه  این  در  ایرانی- ایتالیایی  هیات 
علیرضا  مشترک  سرپرستی  به  باستانی 
و  شیراز  دانشگاه  از  عسکری چاوردی 
از  کالیری  فرانچسکو  پی یر  پروفسور 
به  است.  رسیده  انجام  به  بولونیا  دانشگاه 
تل آجری  محوطه  عسکری چاوردی  گفته 
ویرانه های  که  است  محوطه ای  همان 
دروازه پارسه در آن کشف شده. این بنای 
فیروزی  باغ  منطقه  در  باشکوه  و  بزرگ 
تختگاه  شمال غربی  کیلومتری   3.5 در 

دارد. قرار  تخت جمشید 
پیش از این در آبان ماه 9۲ خبر آمده بود 
ایتالیا،  و  ایران  باستان شناسی  هیات  که 
یافته اند  تخت جمشید  نزدیکی  در  را  بنایی 
هنرمندان  و  معماران  ردپای  آن  در  که 

وقتی  زمان  آن  در  می شود.  دیده  بابلی 
پارسه  شهر  دروازه های  از  نشانه هایی 
نمایان شد، باستان شناسنان گفتند که این 
کوروش  دوره  از  نیایشگاهی  احتماال  بنا 
است. تل آجری یکی از چندین محوطه و 
و  است  تخت جمشید  اطراف  باستانی  تپه 
منطقه  این  در  باستان شناسی  حفاری های 
همچنان  و  شده  شروع   8۰ دهه  اواخر  از 
ایرانی  سرپرست  دیروز  دارد.  ادامه 
باستان شناسی  نتایج  هیات باستان شناسی 
این فصل از کاوش های باستان شناسی در 
دو  فونداسیون  شناسایی  را  محوطه  این 
برج بزرگ ضلع جنوب شرقی و جنوب غربی 
این دروازه تاریخی اعالم کرد و گفت که در 
این فصل، نمای بخش غربی بنای دروازه 
شناسایی  او  شد.  نمایان  متر   ۴۰ طول  به 
فونداسیون این دو برج را مهم ترین نتایج 
کاوش های  از  فصل  این  باستان شناسی 
دانست  محوطه  این  در  باستان شناسی 
این  کاوش های  روند  »در  کرد:  اضافه  و 
تاریخی  بنای  این  )نقشه(  پالن  فصل، 
مشابه  نسخه ای  صورت  به  پیش  از  بیش 
که  می شود  ظاهر  بابل  ایشتار  دروازه  از 
مانند  بدیعی  و  جدید  ویژگی های  آن  در 
پخته   آجر  دیوارهای  و گلی  خشت  هسته  

به  کاوش ها  این  است.«  شده  نمایان 
و  بولونیا  دانشگاه  با  مشترک  صورت 
پایگاه  ایتالیا،  ایزمئو  موسسه  همکاری 
دانشگاه  تخت جمشید،  میراث جهانی 
پژوهشگاه  مجوز  و  مدیریت  با  و  شیراز 
و  شده  انجام  و گردشگری  میراث فرهنگی 
باستان شناسی  هیات  سرپرست  گفته  به 

تهیه  برای  مرمتی  و  حفاظتی  فعالیت های 
سازه های  از  حفاظت  پالن  جامع  طرح 
معماری این بنای باشکوه در این فصل با 
مکشوفه  سازه های  مرمت  و  مستندنگاری 

است. شده  انجام 

درباره موشخوشو جزئیاتی 
در روند کاوش های این فصل تکه های 
و  بابلی  زبان های  به  میخی  کتیبه های 
ایالمی به همراه آجرهای لعاب دار برجسته 
و  نر  گاو  نقوش  با  تابلوهایی  به  متعلق 
ماراژدهای موشخوشو نماد ایزد َمردوک از 
بدست  دروازه  این  از  باستان  بین النهرین 
چیست؟  موشخوشو  اما  است.  آمده 
واقعی؟  یا  است  افسانه ای  جانوری 
در  سپنتا  شاهین  نوشته  پژوهشی  در 
بابل  ملی  خدای  است:  آمده  ارتباط  این 
مردوک یا مردوخ یکی از خدایان باستانی 
حمورابی  دوره  در  او  است.  بابل  تمدن 
)مشهورترین پادشاه دودمان نخست بابل( 
می رفت  شمار  به  بابل  نگاهبان  به عنوان 
گسترده  او  خدایی  جایگاه  رفته  رفته  اما 
در  شد.  بابل  ملی  خدای  و  شد  تثبیت  و 
ِانکی  فرزند  مردوک  بابلی،  کهن  روایات 
)خدای آب ها( و به تعبیر دیگر ائآ )خدای 
)خدای  »آنوم«  نوه  و  زیرزمینی(  آب های 
خدایان( بود. در روایت بابلی مشهور به » 
ِانوماِلیش« در نبرد بین خدایان نخستین، 
کردن  برپا  و  سیل  برانگیختن  با  مردوک 
شوهر  کانگو  جنگ  به  خشمگین  بادهای 
سومری  و  بابلی  ایزدبانوی  سپاه  سردار  و 
و پس  پیروز شد  او  بر  و  رفت  »تیامات« 
سقف  تیامات  پیکر  از  تیامات،  کشتن  از 
آن  از  مانع  همچنین  و  آفرید  را  آسمان 
گیرد  فرا  را  زمین  دریا،  آب های  که  شد 
یافت.  سروری  خدایان  بین  سرانجام  و 
تیامات برای این نبرد اژدهایی پدید آورده 
و  داشت  انگیز«  هراس  »شکوهی  بود که 
نماد ویرانکاری و ظلمت آغازین بود و غالبًا 
به صورت ماری خشمگین نمود شده است. 
مردوک نیز اژدهایی به نام »موشهوشو« یا 
از آن  »موشخوشو« داشت. موشخوشو که 
می شود،  برده  نام  نیز  بابل  اژدهای  نام  با 
این  بود.  در حقیقت نماد جانوری مردوک 
جانور بر اساس نگاره هایی که از او بر روی 
دیوارهای دروازه ایشتار )این دروازه توسط 
قبل  سال   575 حدود  در  دوم  نصر  نبوکد 
بابل  کهن  شهر  در  شده(  ساخته  میالد  از 
با  دار  فلس  بدنی  دارای  بود،  شده  نقش 
و  بلند  و گردن  پاها  در  بزرگ  چنگال های 
شبیه  زبانی  با  کوچک  سری  و  دراز،  دم 
زبان سوسمار و زائده شاخی شکل بر روی 
سر بوده است. از اسطوره های بابلی چنین 

به نظر می رسد که برعکس اژدهای تیامات 
دارد،  ویرانکار  و  هراس انگیز  چهره ای  که 
چهره ای  »موشخوشو«  مردوک،  اژدهای 
رام و آرام ولی قوی دارد و او را در برقراری 
یاری  مردمان  به  بخشیدن  آرامش  و  نظم 
معبد  دروازه های  بر  روی  این  از  و  می کند 

می بندد. نقش  بابل  در  ایشتار 

ایرانی  باستان شناس های  این  از  پیش 
کاوش های  ششم  فصل  در  ایتالیایی  و 
پارسه  شهر  در  آجری  تل  باستان شناسی 
تا  کاوش ها  ابتدای  از  آن  یافته های  که 
اهمیت  جهانی  مجامع  در  بسیار  امروز  به 
بابلی  میخی  به خط  است، کتیبه ای  یافته  
به دست آوردند که یکی از مهم ترین ابهامات 
تاریخی در مورد تخت جمشید را حل  کرد. 
لعابداری که  آجر  از  بابلی  با کشف کتیبه 
بود،  شده  حک  دروازه  نام  آن  زمینه  در 
مشخص شد که بنای موجود در تل آجری، 
است.  باستانی  دروازه  یک  ویرانه های 
بعدی  کاوش های  در  باستان شناس ها 
را  کتیبه  از  دیگری  بخش  بودند  توانسته 
بر  میخی  خط  به  کشف کنند که کلمه ای 
شاه.  معنی  به  »شارو«،  می شد:  دیده  آن 
آن ها در مطالعات خود دریافتند که دروازه 
در  آجری تخت جمشید  تل  در  پارسه  شهر 
بنا  مسیح)ع(   میالد  از  پیش  ششم  قرن 
شده و پس از ویرانی و گذشت دو هزار و 
5۰۰ سال به تلی از آوار با هزاران قطعه آجر 

است. شده  تبدیل 

باستان شناسان ایرانی و ایتالیایی در تخت جمشید به آجرهای لعاب دار با نقوش اسطوره ای برخوردند

بیرون کشیدن اژدهای مردوک از دل پارسه
سرپرست ایرانی هیأت باستان شناسی: در روند کاوش های این فصل، پالن این بنای تاریخی بیش از پیش به صورت نسخه ای مشابه از 
دروازه ایشتار بابل ظاهر می شود که در آن ویژگی های بدیعی مانند هسته  خشت و گلی دیوارهای آجر پخته  نمایان شده است

در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد انجام شد

تصویب قطعنامه 
استرداد اموال فرهنگی 

به کشورهای مبدا
با همراهی ایران، قطعنامه استرداد اموال فرهنگی 
به کشورهای مبدا در مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد به صورت اجماع تصویب شد.
مجمع  در  ایران  اسالمی  جمهوری  همراهی  با 
تصویب  به  قطعنامه ای  ملل،  سازمان  عمومی 
رسید که آثار و اموال تاریخی کشورها باید به مبدا 
برگردد. اما نکته منفی این قطعنامه، عطف به ما 

سبق نشدن آن است.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماینده 
این  در  سخنانی  طی  ملل،  سازمان  در  ایران 
نشست خواستار آن شد که آثار تاریخی کشورها 
از جمله ایران که در گذشته منتقل یا به سرقت 

رفته اند نیز مشمول این قطعنامه شود.

موزه تنبور در کرندغرب 
ایجاد می شود

استان  فرهنگی  میراث   اداره کل  سرپرست 
کرمانشاه گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه تنبور 
در این استان و ثبت داالهو به عنوان شهر ملی 
ساخت تنبور، موزه  این ساز ایرانی در کرندغرب 
ایجاد می شود. جبار گوهری به ایرنا گفت:  با 
برجسته  و هنرمندان  استادان  به وجود  توجه 
محوریت  با  موزه  این  ایجاد  منطقه،  در  تنبور 
بخش خصوصی و به صورت هیات امنایی در 
دستور کار قرار گرفت. او افزود: این موزه قرار 
است در فضایی به مساحت 18۰ متر مربع در 
بافت قدیم شهر کرندغرب ساخته شود. این 
موزه شامل بخش هایی از قبیل تاریخچه روایی 
تنبور، سازهای کهن تنبور، سازهای واجد ارزش 
هنری، تنبور ملل، نمایش مراحل ساخت تنبور 
کاسه ای و ترکه ای، موسیقی معنوی، استدیو 
اداره کل  سرپرست  است.  هنرمندسرا  و  ضبط 
صنایع  دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  
تاکید کرد: در مسیر ساخت  استان کرمانشاه 
این موزه از متخصصان، معتمدان، هنرمندان و 
خیران دلسوز این شهرستان استفاده می شود.

شهرستان داالهو در دی  ماه 1399 به عنوان شهر 
ملی  شهرهای  فهرست  در  تنبور  ساخت  ملی 
کشور به ثبت رسید. با وجود اینکه تنبور در جهان 
به عنوان یک ساز کامال ایرانی شناخته می شود، 
تاکنون این ساز در سازمان جهانی یونسکو به نام 

ایران به ثبت نرسیده است.
یحیی رعنایی، یک استاد و نوازنده پیشکسوت 
برای  اقدامی  به عنوان  تنبور  از ثبت ملی ساز 
»همدلی قوی میان اهالی فرهنگ« یاد کرد و 
خواستار ثبت آن در یونسکو به منظور معرفی 
او  شد.  جهانیان  به  ایرانی  اصیل  موسیقی 
چندی پیش در آیین رونمایی از آلبوم موسیقی 
»مقامات کهن تنبور« در فرهنگسرای سرو تهران 
اظهار داشت: امیدوارم با ثبت جهانی ساز تنبور 
بتوانیم این ساز را به جهان معرفی کرده و اثبات 
کنیم که این موسیقی متعلق به ایران است. 

تنبور یکی از قدیمی ترین سازهای ایران است 
که جنبه عرفانی و مقامی دارد. این ساز از 13 
تا 1۴ پرده تشکیل شده است و جنس کاسه و 
صفحه آن از چوب توت و دسته اش از چوب 

گردو ساخته می شود.
جمله  از  باستان شناسان  یافته های  براساس 
مجسمه تاریخی کشف شده در شوش، می توان 
ادعا کرد که این ساز قدمتی 6 هزار ساله دارد.

ُتل آجری با نام دروازه کوروش، 
پیش از کاخ های تخت جمشید 
در محوطه شهر باستانی 
پارسه ساخته شده است، این 
محوطه قدیمی تر از تختگاه و یا 
مجموعه تخت جمشید است. 
باستان شناسان دریافته اند که 
تل آجری، دروازه ای از دوران 
هخامنشیان و احتماال زمان 
کوروش بزرگ بوده که در 
ساخت آن از هنر و فرهنگ 
بابلی بهره گرفته شده است

و  ایرانی  آنها، یعنی هیات کاوش  افسانه ای رسیده اند.  به جانوری  پارسه،  تاریخی  بار در کاوش های شهر  این  ما|باستان شناسان  |پیام 
ایتالیایی، در این فصل کاوش در تپه باستانی تل آجری، آجر های لعاب دار برجسته ای را از دل خاک بیرون کشیده اند که نقش گاو نر 
و ماراژدهای »موشخوشو« رویشان حک شده. موشخوشو نماد ایزد »َمردوک« یا »مردوخ« است؛ بازمانده ای از بین النهرین باستان. 
این جانور بر اساس نگاره هایی که از او بر دیوارهای دروازه ایشتار در شهرکهن بابل نقش شده بود، بدنی فلس دار، چنگال های بزرگ در 
پاها، گردنی بلند و دمی دراز، سری کوچک با زبانی شبیه زبان سوسمار و شاخی بر سر دارد. هشت سال پیش هم باستان شناسان به 
نشانه های همین موجود برخورده و موجودات اسطوره ای کشف شده را از مهم ترین یافته های باستان شناسی در تل آجرِی تخت جمشید 

معرفی کرده بودند.

|  
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ث آ
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 م
 |

این کاوش ها به صورت مشترک 
با دانشگاه بولونیا و همکاری 
موسسه ایزمئو ایتالیا، پایگاه 
میراث جهانی تخت جمشید، 

دانشگاه شیراز و با مدیریت و 
مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی 

و گردشگری انجام شده و 
به گفته سرپرست هیأت 

باستان شناسی فعالیت های 
حفاظتی و مرمتی برای تهیه 

طرح جامع پالن حفاظت 
از سازه های معماری این 

بنای باشکوه در این فصل با 
مستندنگاری و مرمت سازه های 

مکشوفه انجام شده است

قوه قضائیه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 139۰/۰9/۲۰ 
و برابر رای شماره 1۴۰۰6۰36۰13۰۰1197 مورخ 1۴۰۰/۰6/۲1 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
در   داوود  فرزند  روشناوند  امامی  امیر  آقای  متقاضی 
از  مترمربع  به مساحت ۲۲۰/۴7  منزل  یکباب  ششدانگ 
پالک شماره ۲۲87 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی 
آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع 
محرز  رسمی  مالک  مخلوقی  اسماعیل  آقای  از  الواسطه 
گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
آگهی  این  مربوطه  نامه  آئین  ماده 13  و  رسمی 

این روزنامه و  از طریق  به فاصله 15 روز  در دو نوبت 
رأی  و در روستاها  محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
اداره  به  را  اعتراض خود  تا دو ماه  الصاق در محل  هیأت 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در  به  تقدیم دادخواست 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  معترض، گواهی  یا 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/۰9/۰۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/۰9/17 
سیدضیاالدین مهدوی شهری ـ رئیس ثبت اسناد و 

بادامالک گناباد 
گنا

دوم
ت 

نوب

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابررای شماره 1۴۰۰6۰319۰78۰۰8398 هیات دوم مورخه 1۴۰۰/9/8 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن قربانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه ۴676 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
163 متر مربع تحت پالک 167۰۰ فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 
فرعی از 3968 اصلی بخش ۲ کرمان واقع در کرمان بزرگراه امام خمینی )ره( بلوار شهیدان 
محمدی کوچه ۲۲ خریداری از مالک رسمی آقای رضا رشید فرخی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1۲61
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/9/17-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/1۰/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰6۰319۰78۰۰833۴ هیات 
دوم مورخه 1۴۰۰/9/6 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مصطفی عسکری فرزند احمد بشماره شناسنامه 876 صادره از 
کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195 متر مربع که مقدار 35/88 متر مربع 
از ششدانگ عرصه متعلق به وقف است تحت پالک ۲۲۲ فرعی از 3۰63 اصلی بخش 
3 کرمان واقع در خیابان شهاب کوچه ۲8 جنوبی 7 خریداری از مالک رسمی آقای میرزا 
علیمحمد هروی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1۲5۴
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1۴۰۰/9/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1۴۰۰/1۰/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰6۰319۰78۰۰8۲87هیات دوم 
مورخه 1۴۰۰/9/3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن سلطانی نژاد فرزند رحم اله بشماره شناسنامه ۲3 صادره از بافت در ششدانگ یک باب 
خانه با کاربری عرصه خدماتی به مساحت 151/۰۲ متر مربع تحت پالک ۲۴73۰ فرعی از ۲787 
اصلی بخش3 واقع در کرمان بلوار رسالت کوچه 15 خریداری از مالک رسمی آقای حسن ودیعتی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1۲77
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1۴۰۰/9/17-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1۴۰۰/1۰/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰6۰319۰78۰۰8۲۴7 هیات دوم مورخه 
1۴۰۰/9/3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد گلستانی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲98۰7۲96۰۴ صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 168/۴ مترمربع تحت پالک 
۲۴77۴ فرعی از ۲787 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان خیابان ابوذر جنوبی کوچه 
11 خریداری از مالک رسمی آقای محمود پورزاده حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 1۲58
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه  1۴۰۰/9/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1۴۰۰/1۰/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  مورخه 1۴۰۰/8/۲7  دوم  هیات   1۴۰۰6۰319۰78۰۰8۰38
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا شفیعی شیب 
ده فرزند حسین بشماره شناسنامه 89 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 135/9۴ مترمربع تحت پالک 167۲3 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی 
کرمان سراسیاب  در  واقع  اصلی بخش ۲ کرمان  از 3968  فرعی  از پالک 8۰9  شده 
خیابان سردخانه شرقی ۲ سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای اسدهللا عليرمضانی 
فرسنگی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 1۲51
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1۴۰۰/9/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1۴۰۰/1۰/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی  
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی                              
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره1۴۰۰6۰3۰6۰۲۲۰۰۰575  برابررای 
ثبت  فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه  اراضی وساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
طرقی  خانم کنیزرضاسرجامی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریمان  ملک 
فرزندرجبعلی بشماره شناسنامه8119 صادره ازمشهد دریک باب  ساختمان به مساحت 
158،۲3مترمربع پالک۴۲98 فرعی از۲76اصلی واقع دربخش13خریداری از مالک 
مراتب  عموم  منظوراطالع  لذابه  است.  محرزگردیده  زاده  قلی  مریم  خانم  رسمی 
به صدورسند  نسبت  اشخاص  میشوددرصورتی که  فاصله 15روزآگهی  به  دردونوبت 
به  آگهی  انتشاراولین  توانندازتاریخ  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست  خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض،  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در 

صادرخواهدشد.               تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰1

انمحمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک
ریم

ف

استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  ای  حسین کمره  امیر  آقای 
محلی مصدق به مهر دفترخانه 59 همدان برابر وارده شماره 
36619/1۴۰۰ مورخ  1۴۰۰/۰9/15مدعی است که سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1۰/۲95/1۴۲98 واقع در 
حومه بخش یک همدان به شماره مسلسل 8586۲ سری هـ 
98 شماره دفتر  امالک الکترونیک 1399۲۰3۲6۰۰1۰۰888۲ 
بنام آقای امیر حسین کمره ای به علت اسباب کشی مفقود 
مورخ   1۴۰۰۰58۲6۰33۰۰3851 شماره  نامه  برابر  و  گردیده 
1۴۰۰/۰9/13 اداره اجرای اسناد رسمی همدان بازداشت می 
باشد، لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 1۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام 

معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی طی مدت 1۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت 
واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه 
اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام 
متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد . مراتب براساس آخرین 
اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.                                                                                                                                 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک 
آگهی فقدان سند مالکیت

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک
از طرف بهرام زارع زادگان

شماره نامه : 140085626001014636
تاریخ ارسال نامه : 1400/09/16 

م الف :1400/09/16-1319
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نگاهی به سیاست های ایران و همسایگانش برای بازگشت دوباره به دنیای گردشگری:

آیا ایران از قافله گردشگری جا مانده است؟
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی: در دوران کرونا، ایران از صنعت گردشگری عقب ماند در حالی که 

امارات گوی سبقت را از ما ربود است
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وزیر ارتباطات:

توسعه شبکه ملی 
اطالعات در اولویت 
وزارت ارتباطات است

تاکید  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
این دوره وزارت  ارتباطات در  کرد: وزارت 
توسعه شبکه ملی اطالعات خواهد بود و 
تمام بخش ها باید وظایف خود را تحت 
شخصا  بنده  و  دیده  شبکه  این  توسعه 
مسئولیت این موضوع را برعهده گرفته ام. 
دیروز  زارع پور  عیسی  ایسنا،   به گزارش 
در جلسه بررسی عملکرد وزارت ارتباطات 
و فن آوری اطالعات در مجلس گفت: ما 
در چند حوزه برنامه تحولی  را پیش بینی 
خدمت  اعتماد  رای  زمان  در  و  کرده 

شد. ارائه  نمایندگان 
 تحقق شبکه ملی اطالعات هوشمندسازی 
دولت، اقتصاد دیجیتال، توسعه ارتباطات، 
امنیت فضای مجازی و صنعت فضایی از 

جمله این حوزه ها است.
 شبکه ملی اطالعات به عنوان زیرساخت 
فضای مجازی کشور یکی از راهبردی ترین 
طرح هایی است که باید به سرعت دنبال 
شود علی رغم زحمات صورت گرفته در این 
این  نداریم.  مطلوبی  وضعیت  ما  حوزه 
طرح عظیم و کالن بیش از 1۰ سال است 
که در کشور  به صورت جدی مطرح شده، 
فضای  عالی  شورای  سال گذشته  در  اما 
در  تکالیف دستگاه های مختلف  مجازی 
مشخص  را  اطالعات  ملی  شبکه  تحقق 

کرد.
فناوری  بحث  در  فعالیت ها  همه  محور   
اطالعات شبکه ملی اطالعات است و بنده 
ارتباطات و فناوری  قول می دهم وزارت 
اطالعات در این دوره وزارت توسعه شبکه 

ملی اطالعات باشد.
را  پروژه  این  مسئولیت  شخصا  بنده    
برعهده گرفته و شورایی پیش بینی شده 
برگزار  این شورا  است هر هفته جلسات 
اجرای  برای  پروژه   1۲۰ از  بیش  و  شده 
و  شده  پیش بینی  اطالعات  ملی  شبکه 
رصد  ها  پروژه  این  پیشرفت  هفته  هر 

می شود.

حداقل عیدی کارگران 
اعالم شد 

سال  در  کارگران  عیدی  حداقل  میزان 
حداقل  اساس  این  بر  شد.  اعالم   1۴۰۰
عیدی کارگران در سال جاری، 5 میلیون 
۴۰۰ هزار تومان است و حداکثر مبلغ  و 
تومان  میلیون   9 حدود  کارگران  عیدی 

است.
آهنی ها،  اصغر  تجارت نیوز،  به گزارش   
عالی  شورای  در  کارفرمایان  نماینده 
عیدی  حداکثر  و  حداقل  که  گفته  کار 
شده  اعالم  سال جاری  در  کارگران 
در  کارفرمایان  نماینده  گفته  به  است. 
عیدی  حداقل  میزان  عالی کار،  شورای 
برابر  با دو  برابر  کارگران در سال جاری 
عیدی  رقم  حداکثر  و  دستمزد  حداقل 
دستمزد  حداقل  برابر  سه  با  برابر  نیز 
کارگران  عیدی  دقیق  رقم  اما  است. 
سال  در  دستمزد  حداقل  است؟  چقدر 
 ۴95 و  هزار   655 و  میلیون  دو  جاری 
با احتساب  تومان است. به این ترتیب 
عیدی  کف  دستمزد،  حداقل  برابر  دو 
 99۰ و  هزار   31۰ و  میلیون   5 کارگران 

است.  تومان 
حداکثر رقم عیدی هفت میلیون و 966 
هزار و ۴85 تومان است. بر این اساس 
عیدی امسال کارگران، بین 5 میلیون و 
۴۰۰ تا 9 میلیون تومان است. هر کدام 
یک  در  کامل  یکسال  که  کارگرانی  از 
حداقل  ماهانه  و  کرده اند  کار  مجموعه 
تومانی  هزار   655 و  میلیون  دو  حقوق 
عیدی  منتظر  باید  کرده اند،  دریافت  را 
باشند.  تومانی  هزار   ۴۰۰ و  میلیون   5
افرادی  شامل  این  از  بیشتر  عیدی  اما 
دارند.  باالتری  حقوق  پایه  که  می شود 
مزد  روز   9۰ معادل  افراد  این  عیدی 
این  اینکه  به  مشروط  اما  است.  روزانه 

نشود. تومان  میلیون   9 از  بیش  رقم 

 گردشگری این روزها در بسیاری از نقاط دنیا 
عادی  حالت  به  تقریبا  نکات،  برخی  رعایت  با 
بازگشته است. بسیاری از رویدادهای بین المللی 
تورهای گردشگری  و  هستند  برگزاری  حال  در 
هم نه به رونق سابق اما تا حدودی دوباره برپا 
شده اند. هنوز مسافران ترس خورده از ویروس 
پا  جسارت  قبل  اندازه  به  کرونا،  جهان پیمای 
گذاشتن به مسیر سفر را پیدا نکرده اند. دولت ها 
و سیاستگذاران اما در حال تدوین برنامه ها و در 
بتوانند  پیش گرفتن سیاست هایی هستند که 
اوج  روزهای  به  دوباره  را  تاثیرگذار  این صنعت 
بازگردانند، به روزهایی که فعاالن گردشگری دنیا 
می گفتند تا پایان سال ۲۰۲۰ تعداد گردشگران 
روزهایی که  می رسد.  نفر  میلیارد   1.5 به  دنیا 
پیش بینی  ها می گفتند این صنعت در سال ۲۰۲5 
قرار است 3.۴ درصد از GDP جهان را به خود 
اختصاص دهد. کرونا اما معادالت را به هم زد و 
قواعد بازی را تغییر داد. حاال هر دولتی که بخواهد 
از این صنعت در اقتصاد خود بهره ببرد ناگزیر به 
در پیش گرفتن سیاست ها و چشم اندازهایی بلند 
مدت برای احیای دوباره گردشگری است، که دو 

سال رکود مطلق را پشت سر گذاشته است.
نشان  خاورمیانه  منطقه  در  دولت ها  رفتار  مرور 
این بحران  از  توانستند  می دهد برخی کشورها 

به  آسیب های  با  تدابیری  پیش گرفتن  در  با 
عقیده  به  اما  ایران  کنند.  عبور  نسبت کمتری 
برخی صاحب نظران از جمله حرمت هللا رفیعی؛ 
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی کشور معتقدند ایران از همسایگانش 
جا مانده است: »در دوران کرونا، ایران از صنعت 
گردشگری عقب ماند. در حالی که کشورهایی 
مثل امارات گوی سبقت را از ما ربودند.« امارات، 
در  هستند که  همسایگانی  ترکیه  و  ارمنستان 
مقایسه با ایران زودتر و با سیاست گذاری های 
بازگردند  گردشگری  به  توانستند  منسجم تری 
و با بهره گیری از برخی شرایط، تهدید کرونا را 
به فرصتی برای احیای گردشگری خود تبدیل 
کردند. مروری بر این سیاست ها و برنامه ها شاید 
موضوع را تا حدودی روشن تر کند و نشان دهد 

که آیا واقعا ایران از قافله جا مانده است؟

ایران
ایران این روزها در فکر استفاده از فرصتی 
است که جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر قرار است در 
اختیارش بگذارد. مدیران دولت قبل برای استفاده 
از این فرصت برنامه هایی داشتند و حاال معاون 
دنبال  به  با کارشناسان  با همفکری  گردشگری 
راهکاری است تا از این فرصت به شکلی بهینه 
استفاده شود. اما او در سومین نشست کارگروه 

ویژه جذب تماشاگران از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ 
قطر به نکته ای اشاره کرد که یکی از مهمترین 
آن  است،  بخش گردشگری کشور  چالش های 
هم همسویی نهادهای مرتبط است. علی اصغر 
این  در  کشور  گردشگری  معاون  ؛  شالبافیان 
نشست گفت: »یکی از فرصت های جام جهانی 
معرفی مقاصد نزدیک کشور میزبان است و ما 
هم باید از این فرصت برای مقابله با ایران هراسی 
اعالم  چارچوب های  به  توجه  با  استفاده کنیم. 
شده از سوی طرف قطری و مقررات فیفا برای 
میزبانی کمپ ها، رویکرد قالب میزبانی گردشگران 
و معرفی ایران خواهد بود. استفاده از این فرصت 
اجماع بین دستگاه های مرتبط را می طلبد و در 
صورتی که این امر صورت نگیرد منتج به نتیجه 

مثبتی برای کشور نمی شود«
متولیان اصلی گردشگری کشور هر چند در دو سال 
گذشته منفعالنه با مشکالت موجود در گردشگری 
برخورد کردند، اما در ماه های اخیر و با تغییرات 
شاهد  حوزه  این  باالی  سطوح  در  مدیریتی 
تغییراتی در تصمیمات اتخاذ شده در خصوص 
به  این تصمیمات  اگر  اما  گردشگری هستیم. 
تعبیر شالبافیان با »اجماع دستگاه های مرتبط« 
همراه نباشد، ثمری برای کشور نخواهد داشت. 
بخش خصوصی گردشگری هم به میدان آمده و 

با برگزاری رویدادهایی در تالش است که دوباره 
پای مسافران را به مقاصد گردشگری باز کند. هر 
چند ایران به دالیل متعدد از جمله آغاز دیرهنگام 
این  به  دیر  کشور،  در  عمومی  واکسیناسیون 
جریان پیوست، اما اتخاذ تصمیم های سازنده و 
اجرای درست آنها شاید بتواند این جا ماندگی را 

جبران کند و در این زمینه راهگشا باشد.

 امارات
ایران در چند ماه گذشته  همسایه جنوبی 
از  بود.  بزرگی  بین المللی  رویدادهای  میزبان 
جمله جیتکس و اکسپو که بسیاری از مسافران 
و سیاست گذاران حوزه گردشگری را به خارمیانه 
کشاند تا در رویدادهای تاثیرگذاری که این کشور 
فرصت میزبانی آن را به دست آورده بود شرکت 
نمی شود.  ختم  جا  همین  به  اما  ماجرا  کنند. 
برای گردشگری  بزرگتری  نقشه های  اماراتی ها 
قصد  دولت  در ساختار  تغییراتی  با  آنها  دارند. 
جاذبه های  مهم ترین  از  یکی  به  تبدیل  دارند 
گردشگری جنوب غرب آسیا شوند. چندی پیش 
شیخ حمدان بن راشد آل مکتوم؛ ولیعهد دبی 
در اکانت توییتر خود نوشته بود: »امارات قصد 
دارد وزارت اقتصاد و وزارت گردشگری را ادغام 
کند. قرار است با ادغام وزارت اقتصاد و وزارت 
گردشگری زمینه جذب ۲5 میلیون گردشگر تا 

سال ۲۰۲5 در دبی فراهم شود. یکی از اهداف 
وزات خانه اقتصاد و گردشگری دبی تبدیل این 
شهر به اولین مقصد گردشگری در دنیا است« 
این ادعا با رفتاری که امارات در دوران پس از 
کرونا داشت چندان فاصله ندارد و تحقق آن دور 
از ذهن به نظر نمی رسد. صدور ویزاهای بلندمدت 
و  نخبگان  و  استارتاپ ها  به  تسهیالت  ارائه  و 
برنامه نویسان، معرفی جاذبه های این کشور در 
سطحی گسترده در جهان، ایجاد تعامل با مراکز 
و موزه های بین المللی و ... از برنامه هایی است 
که امارات برای تحقق سیاست های خود در این 

زمینه دنبال می کند.

ارمنستان
صف های عریض و طویل واکسن در مرز 
ویروس  از  مردمی که  از  نشان  تنها  ارمنستان 
تاجدار وحشت داشتند و در پی ایجاد مصونیت در 
مقابل آن بودند، نبود. این جریان و موج سفرهایی 
که -به ویژه از ایران- به سمت ارمنستان شکل 
گرفت، نشان از هوشمندی مقامات این کشور در 
تبدیل کردن یک تهدید به فرصتی برای احیای 
برخی  چند  هر  داشت.  کشورشان  گردشگری 
کوچک  قصد  خود  سخنان  با  ایرانی  مقامات 
جلوه دادن این هوشمندی را داشتند و معتقد 
رایگان  به  این واکسن های آسترازنکا که  بودند 
دلیل  به  می شود،  ارمنستان  مسافران  نصیب 
عدم استقبال مردم این کشور از واکسیناسیون 
یا نزدیک بودن تاریخ انقضای واکسن هاست و 
اظهاراتی مشابه، اما آنچه مسلم است، ارمنستان 
گردشگری  مقصد  کوتاه  مدتی  در  توانست 
نوظهوری به نام »گردشگری واکسن« باشد. و در 
کنار رفع نگرانی بسیاری از مسافران از کووید 19، 
مقاصد گردشگری خود را به بسیاری از کشورهای 
همسایه که چندان به ارمنستان به عنوان مقصد 

سفر فکر نمی کردند، معرفی کند. 

ترکیه  
گردشگری  شاخه های  در  هرچند  ترکیه 
تفریحی و خرید در منطقه شناخته شده است، 
اما سال هاست که در حوزه گردشگری سالمت 
نیز سرمایه گذاری های جدی انجام داده است و 
مقامات این کشور در دورانی که با بحران کرونا روبرو 
بودند این سرمایه گذاری ها دنبال کردند، تا جایی 
که محمت کانپوالت، رئیس انجمن بین المللی 
گردشگری سالمت ترکیه، می گوید: »پیش بینی 
از  پس  ترکیه  در  سالمت  می کنیم گردشگری 
پایان کرونا بیشتر مورد توجه قرار گیرد« او معتقد 
است دوران کرونا باعث شد بسیاری از کشورهای 
ترکیه  در  سالمت  بخش  توانایی های  با  جهان 
بیشتر آشنا شوند و معتقد است: »به موقعیت 
خوبی در جهان دست یافتیم. ما از بسیاری از 
کشورهای اروپایی بهتر هستیم. در دوران پاندمی 
شاهد فروپاشی سیستم های بهداشتی بسیاری 
از کشورهای جهان بودیم که تصور می کردیم از 
سیستم بهداشتی و سالمت قدرتمندی برخوردار 
باشند.« به گفته کانپوالت: »بعد از پاندمی کرونا 
در جهان شاهد فروپاشی زیر ساخت های بهداشت 
سه کشور برتر در زمینه گردشگری سالمت بودیم. 
در نتیجه پس از پایان این دوران، ترکیه سهم 
خواهد  سالمت  بخش گردشگری  در  بیشتری 
این  در  ایران هم تالش هایی  داشت« هر چند 
رفیعی: »در یک سال  به گفته  و  داشته  زمینه 
گذشته بیش از 5۰ درصد حجم گردشگر خارجی 
این گردشگران را می توان  بوده و  از عراق  ایران 
در حوزه گردشگری سالمت دسته بندی کرد« اما 
برخی کارشناسان معتقدند اتفاقی که با ورود اتباع 
درمان  مراحل  انجام  برای  ایران  به  عراق  کشور 
می افتد، گردشگری سالمت نیست، بلکه آنها تنها 
بیماران بین المللی هستند که به ایران می آیند. چرا 
که طبق تعاریف و استانداردها، گردشگری سالمت 
نیاز به زیرساخت ها و شرایطی دارد که در مورد 
اتباع عراقی که برای درمان به ایران می آیند صدق 

نمی کند.

 امید دوباره در حال زنده شدن در گردشگری است. دو سال سخت در این حوزه سپری شد. دو سالی که در بخش گردشگری ایران پر از 
وعده، بی تفاوتی، بدعهدی، بی عملی و رکود و سکوت و انزوا بود. چند روز دیگر رکود دنباله دار گردشگری ایران درست دو ساله می شود. 
دو سال پیش بود که ثمره قطعی اینترنت، برای بخش گردشگری ایران لغو بی امان تورهای ورودی بود و گردشگران مستاصلی که 
پس از قطع شدن اینترنت در ایران گرفتار شده بودند و راه ارتباطشان با دنیا قطع شده بود. گردشگرانی که شاید همان روزها در میان 
التهاب و بی خبری و نگرانی از سرنوشت سفر خود، برای همیشه فکر سفر دوباره به ایران را برای همیشه از سر خود بیرون کردند. حاال 
اما مرزها دوباره باز شده است. گردشگران آرام آرام نام ایران را در فهرست گزینه های سفر خود قرار می دهند، اما برخی فعاالن این 
حوزه معتقدند دوران رکود گردشگری دنیا بسیار زودتر از ایران به پایان رسید و ما از قافله گردشگری -به خصوص در منطقه و در میان 
همسایگانمان- جا مانده ایم. کشورهای خاورمیانه در این دو سال و در مواجهه با تبعات شیوع کرونا سیاست های مختلفی را در پیش 
گرفته اند که مرور آنها می تواند موید این باشد که ایران از قافله گردشگری جا مانده و حاال با دو چالش روبه رو است: جبران رکودی دو 

ساله و تالش برای جبران این جاماندگی.

یکی از فرصت های جام جهانی 
معرفی مقاصد نزدیک کشور 
میزبان است و ما هم باید 

از این فرصت برای مقابله با 
ایران هراسی استفاده کنیم

امارات قصد دارد وزارت اقتصاد 
و وزارت گردشگری را ادغام 
کند. قرار است با ادغام این 

دو وزارتخانه، زمینه جذب ۲5 
میلیون گردشگر تا سال ۲۰۲5 

در دبی فراهم شود

آگهی مفقودی
اینجانب  دانشجویی  کارت 
دانشجوی  پور  نوری  سلیمان 
رشته مهندسی عمران )گرایش 
صنعتی  دانشگاه  سازه( 
دانشجویی  به شماره  شاهرود 
درجه  از  و  مفقود   9636164

اعتبار ساقط است.

قوه قضائیه- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

آگهی ابالغ اخطاریه 

و  عباس  وکالت  به  تاجگردان  حمیدرضا  اینکه  به  احترامًا،نظر 
تعیین  درخواست  پالک ۲18/۲15  مالکین  اردستانی  مرتضی 
حدود و مساحت پالک مذکور و صدور سند تک برگ را نموده 
اند لذا در اجرای بند 381 و کد 91۴ م ب ث لذا برابر دستور 
وارده شماره مورخه به مالکین مجاور پالک ثبتی ۲18/۲15 از 
بخش بهنام عرب ورامین که مالکین پالک ثبتی ۲18/۲16 و 
۲18/۲۰۴ و ۲18/۲۰ آقایان حسن محمدی فرزند علی و وراث 
مرحوم علی اکبر محمدی کاشانی آقایان و بانوان علی محمدی 
و محمود محمدی کاشانی ورثه عباسعلی محمد کاشانی محمود 
و رضا و حسن و بانوان عفت و مهین و شهین شهرت همگی 

محمدی کاشانی و آقای مرتضی اردستانی و رمضان خاوری و 
اسماعیل تات سدی و مالکین مجاور احتمالی دیگر ابالغ می 
گردد که کارشناسان این اداره در تاریخ 1۴۰۰/1۰/۲7 ساعت 1۰/5 
صبح جهت بازدید از پالک فوق و تثبیت عرصه ملک برابر سند 
مالکیت قبلی به محل پالک فوق واقع در روستای حصار حسن 
بیک مراجعه مینمایند لذا چنانچه نسبت به تثبیت ملک فوق 
معترض می باشید در تاریخ اعالمی در محل ملک فوق با همراه 
داشتن سند مالکیت و مدارک هویتی به جهت عدم تضعییع 
حقوق خود حضور داشته باشید در غیر اینصورت این اداره نسبت 
به ادامه عملیات و صدور سند مالکیت مطابق با وضعیت موجود 

محل اقدام می نماید . 

محمود داودیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین 
شناسه آگهی: 1236596- میم الف: 428

۴1 کانون بحرانی فرسایش بادی در سطح 1۰ 
شهرستان خراسان جنوبی ساالنه بیش از 8۲ 
میلیارد تومان به این استان خسارت می زند. 
اعالم  آمار  بر اساس آخرین  به گزارش مهر 
کانون  هکتار  میلیون   13.5 از  بیش  شده 
فرسایش بادی در کشور وجود دارد که این 
پدیده ساالنه 3 هزار میلیارد تومان به اقتصاد 
نیز  کشور خسارت می زند. خراسان جنوبی 
یکی از استان های در معرض آسیب از پدیده 
فرسایش بادی است، که طی سال های اخیر 
خشکسالی های مداوم تاثیر این پدیده را دو 

چندان کرده است.
طبیعی  منابع  مدیرکل  نصرآبادی  علیرضا 
باره  این  در  جنوبی  خراسان  آبخیزداری  و 
به روز رسانی که در سال  بر اساس  می گوید: 
فرسایش  بحرانی  ۴1 کانون  شد  انجام   98
استان  شهرستان   1۰ سطح  در  بادی 
خراسان جنوبی شناسایی شده است. سطح 
و  هزار  و 135  میلیون  برابر ۲  این کانون ها 
985 هکتار ارزیابی شده است که 6۰3 هزار 
و 836 هکتار دارای شدت زیاد، 868 هزار 
و ۴9۰ هکتار با شدت متوسط و 663 هزار 
و 659 هکتار با شدت کم است. این سطح 
فرسایش  در معرض  استان که  از مساحت 
بادی است 1۴ درصد مساحت استان را در 

برمی گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
این  که  خسارت هایی  به  اشاره  با  جنوبی 
زندگی  شرایط  و  زیست  محیط  به  پدیده 
مردم می گذارد، گفت: مجموع خسارت های 
استان  در  بحرانی  کانون های  این  از  ناشی 
خراسان جنوبی ساالنه بیش از 8۲ میلیارد 
تومان برآورد شده است. بیشترین مساحت 
به شهرستان  مربوط  بادی  فرسایش  کانون 

است. طبس 
بیابانی  سریع  روند  به  اشاره  با  نصرآبادی 
شدن استان تاکید کرد: تخصیص اعتبارات 
شتاب  مقابل  در  بیابان زایی  با  مقابله  برای 
بخواهیم  اگر  است،  کند  بسیار  بیابان 

باید  باشیم  موفق تر  روند  این  مقابل  در 
دهیم.  افزایش  را  مردمی  مشارکت های 
البته همجواری  مساحت خراسان جنوبی و 
با دو کویر لوت و مرکزی دو دلیل مهم برای 
این  در  بیابان زایی  بحث های  به  ویژه  توجه 
استان است که باید به طور ویژه مورد توجه 
قرار گیرد. فرسایش بادی ساالنه 7۰ میلیارد 
اراضی کشاورزی  و  زیرساخت ها  به  تومان 
شش  وجود  می کند.  وارد  خسارت  استان 
حفظ  جنوبی  خراسان  در  قنات  رشته  هزار 
منابع آب و خاک در استان را الزامی می کند 
چراکه توسعه بخش کشاورزی نیازمند حفظ 

است. آبی  منابع 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی مطرح کرد:

خسارت 82 میلیارد تومانی فرسایش بادی در خراسان جنوبی

رئیس مرکز ملی فرش مطرح کرد:منابع طبیعی

دالیل مهاجرت طراحان به کشورهای رقیب
رئیس مرکز ملی فرش ایران رویداد اکسپو 
احیای جایگاه  برای  را فرصتی  ۲۰۲۰ دبی 
تجارت  در  ایرانی  دستباف  فرش  قبلی 
حاضر  حال  در  گفت:  و  دانست  جهانی 
ورود  حوزه  در  دشواری هایی که  دلیل  به 
موقت فرش به کشور وجود دارد، طراحان 
رقیب  به کشورهای  فرش  مرمت کاران  و 
مهاجرت می کنند. به گزارش ایسنا، فرح ناز 
رافع با اشاره به اشتغال بیش از دو میلیون 
در حوزه فرش دستباف، گفت: هدف  نفر 
و کارآفرینی  اشتغال  بردن  بین  از  تحریم 
بوده، چرا که این جمعیت با خانواده های آنها 

یک دهم جمعیت کشور را تشکیل می دهند. 
او همچنین از درخواست و امضای قرارداد 
اکسپو  نمایشگاه  در  فرش  فروش  برای 
خبر داد و اظهار کرد: فروش فرش در این 
نمایشگاه از هفته آینده شروع می شود. در 
دلیل  به  فرش  صادرات  هم  جاری  سال 
تحریم ها و تعهد ارزی کاهش داشته اما در 
حال حاضر تمرکز ما روی نمایشگاه اکسپو 
است تا این شرایط بهبود پیدا کند. رافع با 
اشاره به لزوم همکاری بخش های مختلف 
فرش  صادرات  توسعه  برای  حاکمیتی 
دستباف به دلیل مزیت نسبی آن، تصریح 

کرد: در حال حاضر به دلیل دشواری هایی 
به کشور  فرش  موقت  ورود  حوزه  در  که 
وجود دارد، طراحان و مرمت کاران فرش به 
کشورهای رقیب مهاجرت می کنند. بنابراین 
این قانون باید اصالح شود. در اصل فرش 
دستباف برای ارائه خدمات پس از فروش 
و مرمت باید به کشور برگردد، اما عوارض 
سنگینی از آنها گرفته می شود. اما کشورهای 
آذربایجان هیچ  و  ترکیه  از جمله  همجوار 
عوارضی در این زمینه دریافت نمی کنند و به 
دلیل شرایط مساعد آنها، سرمایه انسانی ما 

به این کشورها مهاجرت می کند. 
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آکهی مناقصه عمومی

لذا كليه پیمانکاران و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای تجربه، تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می 
www. توانند پس از تاريخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس

setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام  نمایند.
-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون 
خانه:  دبیر  فاکس   ،076-31201595 تلفن:  هرمزگان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  قدیم(  )نیروگاه 

076 - 31201402
-مشخصات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان: کد اقتصادی:411143589315   

شناسه شرکت:10101335577  ش ثبت:1954   کدپستی:79136-75115
-محل بازگشایی پاکات : شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها

-به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا ء مدت مقرر در اسناد 
مناقصه واصل مي شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-آدرس دانلود اسناد: خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( میباشد. 
)www.setadiran.ir(

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد خدمات مشروحه ذيل را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/17  -تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/۲۰

شماره مناقصهموضوعردیف

1
تامين برق روستايي سرخا پايين- مديريت برق ناحيه 3بندرعباس (حجم عملیات شامل شبكه فشار متوسط هوايي 7۰۰ متر - احداث پست هوايي سه دستگاه - شبكه فشار 

ضعيف هوايي 17۰۰ متر( از محل اعتبارات داخلی- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۴18.۰۰۰.۰۰۰ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر یک ماه                            پیش پرداخت: ندارد

73-1۴۰۰
)تجدید(

۲
احداث شبكه فشار متوسط هوايي رينگ بين دو خط گافر و مرجان از توابع بشاگرد)حجم عملیات شامل جابجايي يك دستگاه پست هوايي ۴۰۰۰ مترشبكه فشار متوسط 

هوايي با سيم نمره 7۰( بشرح پیوست اسناد از محل اعتبارات داخلی - مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 567.۰۰۰.۰۰۰ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر یک ماه                            پیش پرداخت: ندارد

69-1۴۰۰
)تجدید۲(

اصالح شبکه در مدیریت برق بشاگرد از محل بودجه بند ز تبصره15 سال 1۴۰۰- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۴8۰.۰۰۰.۰۰۰ریال               3
1۴۰۰-11۲مدت زمان انجام کار: حداکثر 3 ماه                            پیش پرداخت: ندارد

اصالح شبکه در  نقاط مختلف مدیریت برق میناب از محل بودجه بند ز تبصره15 سال ۴1۴۰۰
1۴۰۰-113مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۴16.۰۰۰.۰۰۰ریال                 مدت زمان انجام کار: حداکثر 3 ماه                            پیش پرداخت: ندارد

5
خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت پریم 1۴۰۰ کاوا با متعلقات و فیلترهای مورد نیاز آن مطابق جدول پیوست از محل اعتبارات عمرانی به شماره 

طرح)13۰1۰15۰۰۰()13۰1۰15۰۲5()1۰۲ح15۰۲۰16(- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: )3.56۰.۰۰۰.۰۰۰(لاير
مدت زمان انجام کار: حداکثر ۲ ماه                            پیش پرداخت: ۲۰درصد

11۰-1۴۰۰

6
واگذاری خدمات خودرویی بدون راننده در حوزه ستادی و امورهای برق نواحی و ادارات مستقل استان هرمزگان از محل اعتبارات داخلی

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: )1.911.71۰.۰۰۰(لاير
مدت زمان انجام کار: حداکثر 1۲ ماه                            پیش پرداخت: ندارد

1۰5-1۴۰۰

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

نوبت اول 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

آگهی مزایده عمومی 
فروش ملک

 دستگاه مزایده گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
موضوع:  مزایده فروش  ملک   به شرح جدول زیر:

مهلت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت 10 روز 
کاری  از طریق سامانه ستاد ایران

ایران به آدرس  جهت دریافت اسناد مزایده وسایر اطالعات مورد نیاز  به سامانه ستاد 
setadiran.ir مراجعه شود 

ن کرمان

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
شناسه آگهی : 1237069

وضعیت ملککاربرینشانی
ارزش عرصه و 

اعیان
مبلغ تضمین 
فرایند ارجاع کار

خیابان سرباز 
کوچه شماره ۲۰

15/3۰۰/۰۰۰/۰۰۰765/۰۰۰/۰۰۰ششدانگ وقفمسکونی

عامالن قطع درختان جنگلی 
در این شهرستان شناسایی و 
پرونده تخلف آنها به مراجع 
قضایی ارسال شده است

محیط زیست شهری 

عامالن قطع درختان در مریوان شناسایی شدند
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
قطع  عامالن  گفت:   مریوان  شهرستان 
شهرستان  این  در  جنگلی  درختان 
مراجع  به  آنها  تخلف  پرونده  و  شناسایی 

است. شده  ارسال  قضایی 
دنبال گزارش  به  کرد:  اظهار  نامداری  آزاد 
ارزش  با  درختان  قطع  بر  مبنی  مردم 
جنگلی روستای »که له وینجه«؛ ماموران 
به  مریوان  طبیعی  منابع  از  یگان حفاظت 
روستا  اهالی  همکاری  با  و  اعزام  محل 
اما  داشتند  را  متخلفان  دستگیری  قصد 

آنها با مشاهده ماموران و اهالی روستا از 
کردند. فرار  محل 

فرار  حین  در  متخلفان  از  شد:  یادآور  او 
موتوری،  اره  موتورسیکلت،  دستگاه  یک 
به  و  ضبط  غیرمجاز  وسایل  دیگر  و  تبر 
مریوان  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره 

شد. منتقل 
اهالی  از  تشکر  و  تقدیر  با  نامداری   
با گزارش  له وینجه« گفت:   روستای »که 
به  حضور  و  روستا  این  اهالی  موقع  به 
منابع  از  حفاظت  یگان  نیروهای  موقع 

جنگلی  درختان  بیشتر  قطع  از  طبیعی 
شد. جلوگیری  منطقه  این 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
پرونده  با  ارتباط  در  مریوان  شهرستان 
یک  دریافت  پی  در  گفت:  نیز  دیگری 
در  جنگلی  درختان  قطع  از  دیگر  گزارش 
نیروهای  از  اکیپ  سه  باغان  روستای 
بالفاصله  طبیعی  منابع  از  حفاظت  یگان 

شدند. اعزام  محل  به 
صورت  مشاهدات  اساس  بر  افزود:  او   
های  گونه  از  شده  قطع  درختان  گرفته 

ضمن  که  بود  کیکم  افرا  و  چنار  بلوط، 
محوطه  به  شده  قطع  آالت  چوب  حمل 
ب«  »ع.  هویت  با  خاطی  فرد  اداره، 
پرونده قضایی  شناسایی و جهت تشکیل 

شد. احضار  اداره  به 
در  مریوان  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
محموله  یک  ضبط  و  کشف  از  ادامه 
خبر  سردوش  روستای  در  قاچاق  چوب 
جنگل گردشی  حین  در  روز  و گفت:  داد 
منابع  اداره  حفاظت  یگان  مامورین 
شامل  قاچاق  چوب  محموله  یک  طبیعی 
جنگلی  اراضی  در  بید  القطع  ممنوع  گونه 
شد. ضبط  و  کشف  سردوش  روستای 

به  محموله  این  اینکه  بیان  با  نامداری 
یگان  ماموران  توسط  ۲تن  تقریبی  وزن 
اداره  محوطه  به  و  بارگیری  حفاظت 
تخلف،  این  برای  افزود:  شد  منتقل 
پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارسال 
شده است. او از عموم مردم، دوستداران 
ضمن  کرد  تقاضا  طبیعت  همیاران  و 
منابع  از  حفاظت  امر  در  فعال  مشارکت 
تصرف  و  تخریب  گزارش های  طبیعی، 
در  آتش سوزی  و  غیرمجاز  چوب  قطع 
سامانه  به  را  مرتعی  و  جنگلی  عرصه های 
طبیعی  منابع  حفاظت  یگان   15۰۴ تلفنی 

کنند. اطالع رسانی 

گفت وگوی  این  در  تهران  شهردار  معاون 
جنوب  در  فرسوده  بافت  به  تلویزیونی 
و  فرسوده  بافت  در  کرد:  اشاره  پایتخت 
کوچه هایی با عرض 6 یا 8 متر اجازه ساخت 
بیش از 3 طبقه وجود ندارد و این امر هم 
مقایسه  با  صارمی  ندارد.  اقتصادی  صرفه 
ساخت وساز در منطقه یک پایتخت با مناطق 
جنوبی گفته است: در منطقه یک در کوچه 
را  طبقه   15 یا   1۰ ساخت  مجوز  متری  ده 
داده ایم درحالی که در منطقه پایین شهر این 
او  به گفته  ندارد.  وجود  ضوابط  در  انعطاف 

زمانی ساخت وساز در مناطق جنوب پایتخت 
 5 مجوز  حداقل  که  دارد  اقتصادی  صرفه 
طبقه داده شود. معاون شهردار تهران ضوابط 
را به ضرر پایین شهر می داند: رئیس جمهور 
و شهردار تهران اعالم کرده  اند که باید رویکرد 
ببریم  شهر  پایین  مناطق  به سمت  را  خود 
تشویقی  تسهیالت  اعمال  معنای  به  این  و 
با  او  به گفته  است.  مناطق جنوبی شهر  در 
بازنگری در آیین نامه ها باید محدودیت های 
مناطق  در  ساخت وساز  برای  طبقات  تعداد 

را حذف کرد.  تهران  جنوبی 

صحبت  آن  از  شهردار  معاون  تصمیمی که 
پنجمی ها  شورای  سوی  از  پیشتر  می کند، 
رئیس  ساالری،  محمد  بود.  شده  مطرح 
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر 
پنجم در تذکری به شورای عالی معماری و 
شهرسازی کشور از اجرای طرح خط آسمانی 
گفته بود که موجب تحقق عدالت اجتماعی 
در مناطق کم برخوردار می شود. موضوعی که 
چندین  النفع  عدم  می توانست  او  به گمان 
هزار پارسل و ملک در راستای اجرای عدالت 

اجتماعی را برآورده و جبران کند. 

تهران  شهردار  معاون  رویکرد  حال  این  با 
و  فعاالن  انتقاد  با  گذشته،  روز  دو  از 
است. گروهی  شده  مواجه  جامعه شناسان 
معاون  دغدغه  دانستن  واقع بینانه  ضمن 
تحقق  اقتصادی،  صرفه  نداشتن  و  شهردار 
شرط  چند  رعایت  به  ملزم  را  رویکرد  این 
بزرگی  را شوک  آن  دیگری  دانستند. گروه 
و هجوم  دانستند  تهران  به محالت جنوبی 
از  را  مستاجران  شدن  بی جا  و  سرمایه 

دانستند.  آن  تبعات 

معابر  در  عمومی  فضای  مرگ 
باریک شهر 

اما محدودیت های ارتفاع جز در چند بخش 
و   1۲ منطقه  تهران،  شهرداری   11 منطقه 
بافت  دارای  که  یک  منطقه  از  بخش هایی 
باشند، به عرض معابر و  فرهنگی و میراثی 
حد نصاب قطعه وابسته است، رضا ناصری 
که  است  معتقد  دانشگاه  استاد  و  معمار 
جنوب تهران که دارای معابر کم عرض است، 
به  او  است.  داشته  وجود  محدودیت  این 
روزنامه پیام ما درباره تبعات لغو محدودیت  
می گوید:  عرض  کم  معابر  در  ساخت وساز 
»وقتی ارتفاع از یک حدی بیشتر می شود، 
معبر کشش ندارد و اولین مساله آن آمد و 
شد ساکنان است، آن هم در شهری که اساسا 
خودرو محور است. در این شرایط اختاللی 
است که  او معتقد  ایجاد می شود.«  جدی 
به  احتمالی  تصمیم  این  اجتماعی  تبعات 
راحتی قابل سنجش نیست. او معتقد است: 
»شهر خوب، شهری آمیخته است. شهری 
که در هر ناحیه از آن بیشینه پیچیدگی و 
اختالط  یعنی  باشد،  داشته  را  آمیختگی 
ساختمان  اختالط  و  فعالیت ها  و  کاربری 
کهنه و نو را داشته باشیم. چون فعالیت ها و 
اقشار مختلف می توانند در ساختمان ها کهنه 
و نو فعالیت کنند.« اما به گمان این معمار، 
شهردار  معاون  احتمالی  تصمیم  این  اگر 
نرخ  حد  از  بیش  افزایش  به  منجر  تهران 
مخرب  می تواند،  شود  منطقه  در  نوسازی 
اتفاق  فراگیر  نوسازی  منطقه  در  زیرا  باشد 
می کند:  تغییر  جمعیتی  بافت  و  می افتد 
»اگر نرخ نوسازی در منطقه ای پایین است 
یعنی تمام منطقه را ساختمان های 3۰ تا ۴۰ 
ساله گرفته اند، باید نرخ نوسازی باال برود زیرا 
منطقه به ساختمان جدید هم احتیاج دارد 
اما به طور کلی اگر تراکم سکونت در مراکز باال 
برود باید مولفه های دیگری هم در کنار آن 
رعایت شود. به گفته او اگر تراکم در منطقه ای 
باال می رود باید فضای عمومی مورد نیاز برای 
فضای  مرگ  شاهد  تا  برود  باال  هم  تراکم 
نباشیم:  شهر  در  خدماتی  فضای  و  عمومی 
»حتی کیفیت حمل و نقل در شهر را به حدی 

در  از خودرو  استفاده  به   نیاز  ببریم که  باال 
معابر نداشته باشیم،  آنگاه معابر باریک هم 
می توانند کشش جمعیتی باال داشته باشند.« 

 تصمیم معاون شهردار
نگاه شخصی اوست  

این صحبت ها در حالی مطرح می شود که 
رییسه  هیات  عضو  شربیانی،   بندی  جعفر 
معاون  گفته های  تهران،   شهر  شورای 
شهردار را نظر شخصی او تلقی می کند. او 
ما می گوید که تصمیمات  پیام  روزنامه  به 
در شورای شهر تهران و کمیسیون ها اتخاذ 
آن ها  با  صحن  اگر  نهایت  در  و  می شود 
نظر  »به  هستند:  الزم االجرا  باشد  موافق 
می رسد که معاونت محترم شهرداری تهران 
را  شخصی شان  نظر  تلویزیونی  برنامه  در 
گفتند و به مصداقی اشاره کردند،  نه اینکه 
او  کنند.«  صحبت  قانونی  درباره  بخواهند 
در  شهری  مدیریت  اقدامات  به  اشاره  با 
حوزه شهرسازی در ماه های اخیر می گوید: 
و  معماری  حوزه  در  ششم  شورای  »نگاه 
و  حل  بر  مبتنی  نگاهیست  شهرسازی 
و  تهران  شهر  در  مسکن  مشکالت  فصل 
ساخت وساز  موضوع  تسریع  و  تسهیل 
گذشته  ماه   3 این  در  که  تهران  شهر  در 
با  شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  هم 
همکاری شهرداری تهران تصمیمات خوبی 
صحبت هایش  در  که  او  کردند.«  اتخاذ 
در  نظرات  اظهار  نوع  این  منفی  اثرات  به 
تبع  »به  می گوید:  می کند،  اشاره  جامعه 
اظهار  روانی  اثرات  موضوعات  این  در  باید 

کنیم.«  لحاظ  هم  را  نظرات 

 معاون شهردار تهران می گوید محدودیت ساخت و ساز سه طبقه در جنوب شهر تهران لغو می شود

  نسخه بلندمر تبه سازی در معابر باریک 
 شربیانی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران: به نظر می رسد که معاون شهرداری تهران نظر شخصی شان را گفته است 
ناصری، معمار و مدرس دانشگاه: اگر تراکم باال می رود باید فضای عمومی مورد نیاز برای تراکم هم باال برود

بیش از 37 هزار دهیاری 
در کشور فعال است 

شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور  معاون 
و دهیاری های کشور گفت : از ابتدای تشکیل 
نهاد دهیاری تاکنون 37 هزار و ۲۲8 دهیاری 
می کنند.به  فعالیت  و  گرفته  مجوز  کشور  در 
گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری ها؛ علی 
قربانی افزود: وزیر کشور با تاسیس 5۲ دهیاری 
جدید در روستاهای استان خراسان جنوبی و 
موافقت  استان   این  استانداری  به  آن  ابالغ 
کرده است.او ادامه داد: در این ابالغیه ذکر شده 
از  تعدادی  در  دهیاری  تاسیس  پیشنهاد  که 
روستاهای استان خراسان جنوبی با عنایت به 
ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا 
)مصوب1377.۴.1۴( و در صورتی که خارج از 
محدوده شهرهای همجوار باشند، بالمانع اعالم 
سازمان  دهیاری های  امور  معاون  می شود. 
تاکید کرد:  دهیاری های کشور  و  شهرداری ها 
همچنین از استانداری خراسان جنوبی خواسته 
شده که طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به 
تاسیس دهیاری در این روستاها اقدام و شروع 
به کار این دهیاری ها را به سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور اعالم کند. او اضافه کرد: این 
دهیاری ها در روستاهای تابعه شهرستان های 
زیرکوه،  درمیان،  خوسف،  بشرویه،  بیرجند، 
نهبندان  و  قائنات  فردوس،  طبس،  سربیشه، 
تاسیس می شوند.قربانی همچنین با بیان اینکه 
استان  برای  صادره  دهیاری   مجوزهای  تعداد 
خراسان جنوبی به یک هزار و 35 رسید، اعالم 
کرد: تاکنون در سراسر کشور 37 هزار و ۲۲8  
مجوز برای تاسیس دهیاری صادر شده است 
و همچنین در صورتی که روستایی واجد شرایط 
باشد،  برای تاسیس مجوز دهیاری  جمعیتی 
شورای اسالمی روستا باید به نمایندگی از اهالی 

روستا برای این امر اعالم آمادگی کند.

 یک مقام شهرداری اصفهان:
 250  اصله درخت
  برای ویالسازی

 در اصفهان قطع شد 
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
متخلف،  فردی  گفت:  اصفهان  شهرداری 
تا 15 ساله  بید 1۰  اصله درخت  تعداد ۲5۰ 
را برای احداث ویال در یک باغ شخصی به 
کام نابودی کشاند.مجید عرفان منش به ایمنا 
گفت: گشت یگان عملیاتی 11۰ کالنتری 17 
هفتون اصفهان در تاریخ هفتم آذرماه 1۴۰۰ 
در پی گزارش های مردمی مبنی بر تخریب 
گسترده یکی از باغ های حاشیه شهر اصفهان 
در منطقه 15، نیروهای ویژه خود را به محل 
حادثه اعزام کرده است که بر اساس گزارش 
اصله   ۲5۰ تعداد  شخصی  انتظامی،  نیروی 
درخت بید 1۰ تا 15 ساله را برای احداث ویال 
به کام نابودی کشانده است. او افزود: طبق 
این گزارش، سازمان پارک ها و فضای سبز 
و  حفظ  متولی  عنوان  به  اصفهان  شهرداری 
نگهداری عرصه های سبز شهر اصفهان، نسبت 
اقدام کرده  مذکور  فرد  از  تنظیم شکایت  به 
است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: به استناد قانون 
حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از 
نوع  هر  بردن  بین  از  درختان،  بی رویه  قطع 
شهرها  حریم  و  قانونی  محدوده  در  درخت 

است. اجازه شهرداری ممنوع  بدون 

عضو شورای شهر تهران: »به 
نظر می رسد که معاونت محترم 
شهرداری تهران در برنامه 
تلویزیونی نظر شخصی شان 
را گفتند و به مصداقی اشاره 
کردند،  نه اینکه بخواهند درباره 
قانونی صحبت کنند.«

محدودیت ساخت وساز در جنوب تهران حذف می شود. این خبری بود که حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران 
دو روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد. او تاکید کرده است که در مناطق پایین شهر زمانی ساخت وساز صرفه اقتصادی دارد که 
حداقل مجوز 5 طبقه داده شود. تصمیم معاون شهردار در روزهای گذشته واکنش های بسیاری از سوی شهرسازان و جامعه شناسان به 
همراه داشته است، منتقدان به تصمیم معاون شهردار از تبعات اجتماعی می گویند که ممکن است در آینده به ضرر مستاجران تمام شود. 

رضا ناصری، معمار: اگر نرخ 
نوسازی در منطقه ای پایین 
است یعنی تمام منطقه را 

ساختمان های 3۰ تا ۴۰ ساله 
گرفته اند، باید نرخ نوسازی باال 
برود زیرا منطقه به ساختمان 
جدید هم احتیاج دارد اما به 
طورکلی اگر تراکم سکونت در 
مراکز باال برود باید مولفه های 
دیگری هم رعایت شود، یعنی 

اگر تراکم باال می رود باید فضای 
عمومی مورد نیاز برای تراکم هم 

باال برود 
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افقی
 - در  لنگه  پارچه کهنه،   - ندا  مورد   -  1 

درس  بیسواد،   - تنگ چشم۲  پره،  شب 

نخوانده - فرمانده بدن - قلم انگلیسی3 

شالوده   - دسر  نوعی   - عربی  - سپس 

آسیاب،حرف  مبنا، سنگ  و  پایه  بنیاد،  و 

تخته  قلم   - ها۴  نازی  حرف  هیتلری، 

از  دو حرف  ساختمانی،  مصالح  از  سیاه، 

در  ولی  فارسی هست  در  چهار حرفی که 

یک  بچه  کار  یکدندگی،   - نیست  عربی 

مدارا کردن    - سرور5  و  شادی   - دنده 

- حرف فاصله، خمیدگی كاغذ، لنگه بار - 

كالم معتبر - شهر مذهبی، من تبریزی6 

- پرخاش، خشونت - تیم فرانسوی - از 

آذری،  گوشت   - هیچکاک7  های  فیلم 

فراعنه  از   - ترك  اسب  آشغال،  مترادف 

مصر8 - قطع کردن، بریدن، حبس کردن 

- ماه فوتبالی، از ماه های میالدی، خارج 

دوران  از   - بازی  میدان  از  توپ  شدن 

زمین شناسی9 - نیلوفر هندی - حیوان 

نجیب، حیوان مسابقه - وسیله سنجش 

باد، بیهوده كار1۰ - آبگیر - جغد - سنگ 

جادوگری 11 - كجاست؟ - مقابل آینده، 

خواستن،   - انگلیسی1۲  - سگ  گذشته 

در خواست - علت ها، جمع علت - بی 

سر  ضربه   - ته  بی  فوم   - حرمتی13 

كنند  پز  آب  كه  بادمجان  با  خوراكی   -

تیزی   - بخورند  كشك  یا  ماست  با  و 

 - سرزمین   - وراثت  عامل   -  1۴ آقتاب 

جملگی15 - نوعی ماهی  - ملخ دریایی، 

آبزی دریایی - کشت و زرع، خمير نان را 

ماليدن دست  با 

عمودی
زمین،  باالی جو  آتش  1 - بخشنده، كره 

شهر  عراق،  مقدس  شهر   - اتر  دیگر  نام 

كردن،  خاموش   - امیرالمؤمنین  مدفن 

چاق  فرنگی،  چاق   - نشاندن۲  فرو 

حلوا،  نوعی   - چنار  درخت   - خارجی 

کنند3  رسوا  تا  میدهند  افشاگرانه،  خبر 

خشنود   - باال  سر  جواب  منفی،  عدد   -

كردن، راضی كردن، قانع كردن - رو دست 

خوردن - تر و نمناک ۴ - دختر - پژواك 

صدا، انعكاس صدا - عطا دادن5 - طبق 

دستور پزشك مصرف كنید، دوا - دومین 

مهره گردن، آهسته خودمانی - شماردن6 

- امتها - امر از روبیدن - همراه خل7 - 

نوعی شوت در بسكتبال - پست فطرت، 

فرومایه8 - حرف هشتم التین - پایین 

 - خالی9   - فردوسی  آرامگاه   - حوض  

و  لب  - گرداگرد  سوغات گجرات  خرما، 

ناب، قح،  دهان - کاشف پنیسیلین1۰ - 

اصل - مکعب11 - جم وارونه - سخنان 

بیمار گونه - کودک1۲ - چاق بی قواره - 

آبگیر، تاالب - مخفف هم او13 - شگرد، 

صنعت - اثری از میرزاده عشقی - همه، 

 - شود1۴  شامل  را  همه  آلمانی،  آقای 

شهرت   - بدكاران  شرور،  افراد  تبهكاران، 

نجات   - هوو   -  NBA15 در  دنور  تیم 

پیچیده سبزی   - دهنده 
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لرستان

مدیرکل بیمه سالمت لرستان از تحقق 88 درصدی طرح 
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در این استان خبر 
داد و گفت: از اول دی ماه نسخ دستی برای بیمه سالمت 
غیرقابل پذیرش بوده و تمامی موسسات و سازمان های 
طرف قرارداد با بیمه سالمت مکلف به اجرای کامل طرح 

نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک هستند. 
استان  سالمت  بیمه  اداره کل  عمومی  روابط  به گزارش 
لرستان، دکتر شاهدخت فتحی بیرانوند در جمع خبرنگاران 
بیان کرد: طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک 
در استان لرستان به عنوان الزام قانونی بوده و در قانون های 
باالدستی همچون قانون پنجم و ششم به موضوع پرونده 

سالمت الکترونیک تاکید شده است.
الکترونیک  پرونده سالمت  اجزای  از  یکی  داد:  ادامه  او 
اکنون  و  بوده  الکترونیک  نویسی  نسخه  طرح  تحقق 
خوشبختانه به اهداف دسترسی پیدا کرده است. مدیرکل 

درصد  لرستان 88  در  عنوان کرد:  لرستان  بیمه سالمت 
آبان ماه امسال 97 هزار و  اهداف تحقق پیدا کرده و در 
هزار   6۰۰ از  بیش  تاکنون  سال جاری  در  کل  در  و   ۴91
نسخه الکترونیک تجویز شده و امیدواریم با برنامه ریزی 
مناسب شاهد تحقق کامل اهداف باشیم. فتحی بیرانوند 
اظهار داشت: اجرای برنامه نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیک مزایای بسیار زیادی همچون صرفه جویی در 
مصرف کاغذ، شفاف سازی امور، آمار و اطالعات و کاهش 
خطاهای پزشکی، افزایش سرعت و دقت اشاره کرد. او 
در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: از ابتدای دی ماه 
بیمه  با  قرارداد  طرف  سازمان های  و  موسسات  تمامی 
سالمت باید اقدام به اجرای کامل طرح نسخه نویسی و 
نسخه پیچی الکترونیکی کرده و از دی ماه به هیچ عنوان 
بیمه  برای  غیرالکترونیک  و  دستی  حساب های  صورت 

سالمت غیر قابل پذیرش است.

مدیرکل بیمه سالمت لرستان خبر داد:

الزامی بودن اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیک از ابتدای دی ماه

و  چون  بی  حمایت  بر  تاکید  با  همدان  استاندار 
چرای دولت سیزدهم از رونق تولید و تولیدکنندگان، 
در  موجود  جبران کمبودهای  و  موانع  رفع  گفت: 
بخش صنایع و کارخانجات به عنوان یک اولویت 
محوری در دستور کار مدیریت اجرایی استان قرار 

است. گرفته 
علیرضا قاسمی فرزاد در بازدید از کارخانه تولیدی 
شیشه همدان، اظهار داشت: تولیدکنندگان جهادگران 
عرصه اقتصادی هستند و در شرایطی که دشمنان 
تحریم های ظالمانه ای را بر ما تحمیل کرده، این 
قشر افسران بلندپایه ما در عرصه نبرد اقتصادی 

هستند. 
او با اشاره به مشکالت اقتصادی موجود در عرصه 
تولید، تصریح کرد: اجازه نمی دهیم فضای کسب 
و کار و تولید در استان همدان دچار اخالل شود 
از  فعال  و  جدی  صورت  به  اساس  برهمین  و 

می کنیم.  حمایت  تولیدکنندگان 

شیشه  تولیدی  شرکت  فعالیت  همدان  استاندار 
را نمونه بارزی از جهاد در عرصه تولید دانست و 
تاکید کرد: این واحد تولیدی با اشتغال باال و تولید 
با کیفیت و مناسب توانسته به یک برند تولیدی 

خوشنام در صنعت استان همدان تبدیل شود.
قاسمی فرزاد با اشاره به شعار محوری امسال مبنی 
بر »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« گفت: رفع 
موانع تولید و تسهیل شرایط برای فعالیت در این 
عرصه از مهم ترین وظایف مدیران اجرایی استان 
همدان است که اجرای آن با قوت دنبال می شود. 
و  صنعتی  واحد  چند  از  امروز  همدان  استاندار 
تولیدی استان مستقر در شهرک صنعتی از جمله 
پایا  و  غذایی سحر، شیرآشیان صنعت  »صنایع 

بازدید کرد.  الوند«  سپهر 
مدیرعامل شرکت شیشه همدان نیز دراین بازدید از 
اجرای طرح توسعه این واحد با 93 هزار تن تولید 
خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ۲۰۰ فرصت 

شغلی جدید در این مجموعه ایجاد می شود. خسرو 
فخیم هاشمی افزود: در حال حاضر ۴85 نفر در 
این واحد کار می کنند و ساالنه 75 هزار تن انواع 
شیشه برای بسته بندی محصوالت مختلف تولید 

می کنیم.
مدیرعامل شرکت تولیدی سحر نیز در این بازدید 
نفر   13 با  پیش  سال   3۰ مجموعه  این  گفت: 
راه اندازی شد و امروز هزار و 65۰ نفر در آن مشغول 

بکار هستند.
1۰ شرکت  فعالیت  به  اشاره  با  توتونچی  مسعود 
زیرمجموعه هلدینگ سحر، افزود: ساالنه 1۰۰ هزار 
تولیدی  این مجموعه  در  تن محصول کشاورزی 

می شود.  فرآوری  و  خریداری 
محصوالت  از  توجهی  قابل  بخش  او،  گفته  به 
از جمله کانادا،  به کشورهای خارجی  این شرکت 
آلمان، عراق، روسیه، استرالیا و  انگلستان، هلند، 

می شود.  صادر  آفریقا 

استاندار همدان مطرح کرد:

حمایت دولت سیزدهم از تولیدکنندگان

سیده حبیبه مومنی/ در راستای تبیین و تشریح برنامه های مهارت آموزی استان، سید 
علیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان در عصر روز دوشنبه 
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  نورمفیدی  هللا  آیت  حضرت  با  ماه  آذر   15
گرگان دیدار کرد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، 
حضرت آیت هللا نورمفیدی ضمن تقدیر از فعالیت های حوزه مهارت آموزی در استان، در 
خصوص اهمیت موضوع مهارت آموزی بیان کرد: مهارت آموزی، علم و عمل توام است و 
جوانان با اتکای به این مولفه و توانمند شدن در حوزه های مختلف، زمینه ساز گره گشایی 
بسیاری از مشکالت جامعه در حوزه اشتغال می شوند. او افزود: با توجه به پیشرفت سریع 
علم و دانش مراکز آموزش فنی و حرفه ای باید جوانان را با دانش روز دنیا تعلیم دهند 
و آنان را به سمت مشاغل دانش بنیان سوق دهند. نماینده ولی فقیه در استان گلستان 
همچنین بیان کردند: آموزش مهارت و شغل، کار بزرگ و ارزشمندی است که شما انجام 
می دهید که این کار بزرگ در دل جوانان امید می آفریند و ما وظیفه داریم امید را دل 
جوانان به وجود آوریم، امید یعنی ایجاد سرور و شادمانی در جامعه و نگاه مثبت به حال 
و آینده است. او با تاکید بر گسترش فرهنگ مهارت آموزی  اظهار داشت: برای گسترش 
این مهم باید خبررسانی و فرهنگ سازی شود و تمامی دستگاه ها با همکاری یکدیگر در 

راستای تحقق آن تالش کنند.

ذوالفقاری/ سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، معاون عمرانی 
و  لنده مشکالت  به  شهرستان  با سفر  مدیران کل  از  هیاتی متشکل  به همراهی  استاندار 
مطالبات این شهرستان را بررسی  کردند.  سید محمد هادی امیری سرپرست مخابرات منطقه 
کهگیلویه و بویراحمد در این سفر یک روزه ضمن همراهی نماینده ولی فقیه از خانواده های معظم 
شهیدان سیروس و سهرابی ثانی دیدار وبا حضور مرکز مخابرات ومحله ها   وضعیت ارتباطی  و 
مخابراتی را رصد و و به مطالبات مردم و مسئوالن شهرستان لنده در خصوص وضعیت ارتباطی 
و مخابرات پاسخ دادند . سید محمد هادی امیری در جلسه شورای اداری ،ارتباطی امن وپایدار 
در شهر لنده را منوط به جابجایی فیبر نوری به طول 3 کیلومتر از محل ورودی لنده دانست و 
گفت متاسفانه پیمانکار و اداره راه و شهرسازی بدون هماهنگی اقدام به بازگشایی محور کرده و در 
چندین نقطه فیبرنوری قطع وباعث افت سرعت می شود و بعد از رایزنی ها و مکاتبات الزم مقرر 
شد پیمانکار و دستگاه مربوطه نسبت به انجام حفاری جهت تغییر مسیر فیبر نوری اقدام و این 

مهم تاکنون منتج به نتیجه نشده است.
سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت، ارتباطی ایمن و پایدار مطالبه به حق 
مردم شریف این شهرستان است، چرا که در گذشته اقدام مطلوبی در خصوص  وضعیت ارتباطی 
این شهرستان اقدامی صورت نپذیرفته و خوشبختانه  رایزنی های الزم برای توسعه فیبر نوری از 
مسیر دهدشت به سوق، لنده ،قلعه رئیسی و دیشموک در دستور کار هست و ان شاهللا با نهایی 

شدن این پروژه هیچ مشکل ارتباطی در این شهر نخواهیم داشت.

دبیر ستاد اقامه نماز و دارالقرآن شرکت گاز استان سمنان از برگزاری مسابقات 
قرآنی سال 1۴۰۰ به صورت غیرحضوری خبر داد. ابوالفضل قدرتی با اعالم این 
خبر گفت: سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه کارکنان، همسران و بیست 
سمنان  استان  شرکت گاز  فرزندان کارکنان  ویژه  مسابقات  دوره  سومین  و 
و  تصویری  ارتباط  برقراری  صورت  به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به دلیل 
تماس تلفنی با شرکت کنندگان برگزار شد. دبیر ستاد اقامه نماز و دارالقرآن 
ترویج  و  توسعه  هدف  با  مسابقات  این  افزود:  سمنان  استان  شرکت گاز 
فرهنگ قرآنی و با تعداد 65 نفر از كاركنان،39 نفر از همسران و 56 نفر از 
فرزندان کارکنان برگزار شد. قدرتی با اشاره به شرایط ناشی از کرونا خاطر 
نشان کرد: این مسابقات با هدف حفظ سالمتی کارکنان و خانواده های آنها و 
به منظور جلوگیری از شیوع کرونا همچون سال گذشته به صورت غیر حضوری 
برگزار شد. به گفته او؛ 56 نفر از مسابقه  دهندگان در مسابقات شفاهی  و 1۰۴ 
نفر در مسابقه كتبی )تفسیر سوره حجرات، یوسف، حجر( و در دو رشته کتبی 
)مفاهیم قرآن و مفاهیم نهج البالغه( و چهار رشته شفاهی )حفظ عمومی، 

حفظ تخصصی، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل( با هم رقابت کردند.

آیت هللا نورمفیدی:
مهارت آموزی، زمینه ساز گره گشایی 

از مشکالت است

 سفر یک روزه سرپرست مخابرات
 کهگیلویه و بویراحمد به لنده

دبیر ستاد اقامه نماز  و دارالقرآن شرکت گاز استان سمنان اعالم کرد:

برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات قرآنی 
به صورت غیرحضوری

| گلستان | | کهگیلویه و بویراحمد | | سمنان |
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی

 برق شمال استان کرمان خبرداد:

بازدید از کارگاه های ضایعاتی 
شمال استان کرمان برای 

پیشگیری از سرقت
بازدید از کارگاه های ضایعاتی در حوزه استحفاظی توزیع 
برق شمال استان با همکاری نیروی انتظامی شروع شد. 
استان  شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در  ضایعاتی  کارگاه های  از  بازدید  اینکه  بیان  با  کرمان 
حوزه استحفاظی برق شمال استان با همکاری نیروی 
انتظامی شروع شده است اظهارداشت: این بازدیدها برای 
پیشگیری و مقابله با سرقت کابل و تجهیزات شبکه توزیع 
برق به صورت دوره ای در شهرستان های شمال استان 
کرمان انجام می شود. مهندس محمد سلیمانی افزود: 
امروز فقط سرقت در حوزه سیم های مسی برق نیست 
بلکه تابلوها، تاسیسات، فیوز و حتی ترانسفورماتورها نیز 
در معرض سرقت قرار گرفته اند که نگهداری و حفاظت 
از تاسیسات برق به شیوه های سنتی و قدیمی پاسخگو 
نیست. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
تجهیزات  ریالی سرقت  و  مالی  ُبعد  اینکه  بر  تاکید  با 
برق، حداقل عوارض آن است، گفت: سرقت باعث بی 
برقی تعداد زیادی از  مشترکان و حتی بعضًا خسارت 
به وسایل برقی مشترکان  می شود و تبعات اجتماعی و 
سیاسی و یک نارضایتی پنهان به دنبال دارد. این مقام 
مسئول با تشکر از اقدامات صورت گرفته  توسط حراست 
شهرستان ها و نیروی محترم انتظامی در برای صیانت از 
شبکه توزیع برق گفت: علی رغم همه تالش های انجام 
شده وضعیت فعلی سرقت سیم و تاسیسات برقی در 
استان نگران کننده است. بازدید از کارگاه های ضایعاتی 
با مشارکت نیروی انتظامی استان با هدف پیشگیری و 
مقابله با سرقت کابل و تجهیزات شبکه توزیع  به صورت 

دوره ای اجرا می شود.

مدیرعامل آبفا مازندران

اجرای طرح آب رسانی 15 
روستای منصورکنده بابل 

مدیر عامل آبفا مازندران گفت: طرح آب رسانی منصور 
کنده بابل با اتصال به خطوط آب رسانی شهرهای گروه 
دست  در  روستا   15 دادن  قرار  پوشش  تحت  و  الف 
اجراست. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
از  بازدید  حاشیه  در  برارزاده  بهزاد  مهندس  مازندران؛ 
تاکنون  داشت:  اظهار  بابل  منصورکنده  آب رسانی  طرح 
طرح  این  برای  انتقال  خطوط  لوله گذاری  ۲6 کیلومتر 
انجام شد و عملیات ساخت ایستگاه پمپاژ نیز به اتمام 
رسیده و در حال حاضر منصوبات این پروژه در دست 
اجراست. او افزود: برای این طرح آب رسانی دو مخزن 
5۰۰ و هزار متر مکعبی نیز پیش بینی شده که منتظر 
تحویل زمین هستیم تا در اسرع وقت عملیات ساخت 
مخزن اجرایی شود. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
مازندران در خصوص طرح آب رسانی روستای رمنت بابل 
نیز گفت: مقرر شد با مشارکت خیرین و اهالی طی ده روز 
آینده خطوط انتقال آب این روستا به خطوط آب رسانی 
شهرهای گروه الف متصل شود و 3 هزار مشترک روستا 
از نعمت آب آشامیدنی سالم وبهداشتی بهره مند شوند.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 1۴۰۰6۰319۰78۰۰7786هیات دوم مورخه 1۴۰۰/8/۲۰ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا انجم شعاع فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 36588 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب مغازه مشتمل برطبقه فوقانی )با کاربری عرصه مسکونی( به مساحت 11۰ مترمربع تحت 
پالک ۲۴۲۰3 فرعی از ۲787 اصلی بخش 3 واقع در کرمان خیابان پشت ترمینال قدیم )خیابان شهید محمدیان( شیخ احمد کافی خریداری از 
مالک رسمی آقای سیاوخش سیاوشیان رشیدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1151
تاریخ انتشار نوبت اول:  چهارشنبه 1۴۰۰/9/3-  تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1۴۰۰/9/17

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴۰۰6۰319۰78۰۰7785 هیات دوم مورخه 1۴۰۰/8/۲۰ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا انجم شعاع فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 36588 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 355 مترمربع پالک ۲۴۲۰۲ فرعی از ۲787 اصلی بخش 3 واقع 
در خیابان شیخ احمد کافی شمالی کوچه یک پالک ۲3 خریداری از مالک رسمی آقای سیاوخش سروشیان رشیدی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1153
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1۴۰۰/9/3- تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1۴۰۰/9/17

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴۰۰6۰319۰78۰۰7۲۴5 هیات دوم مورخه 1۴۰۰/8/۴ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن محمدی فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 335 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت 156/8۰ متر مربع تحت پالک ۲۴6۴3 فرعی از 
۲787 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان بلوار رسالت کوچه 11 خریداری از مالک رسمی آقای حسن ودیعتی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 11۴8
 تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1۴۰۰/9/3- تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1۴۰۰/9/17

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴۰۰6۰319۰78۰۰7787 هیات دوم مورخه 1۴۰۰/8/۲۰ 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اسماء صابر ماهانی فرزند 
غالمعباس بشماره شناسنامه 11 صادره از ماهان درششدانگ یک باب 
خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 3۲۴/75 متر مربع که مقدار 
117/37 متر مربع از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است تحت 
پالک ۲۲۲5۲ فرعی از 1783 اصلی بخش 3 واقع در کرمان بلوار شیراز 
بوستان 19 چهار کوچه اول خریداری از مالک رسمی آقای محمدسبزه 
بلوچ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض . طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1186
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1۴۰۰/9/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1۴۰۰/9/17
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 1۴۰۰6۰319۰78۰۰6685 هیات دوم مورخه 1۴۰۰/7/۲۰ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد فالحت نژادماهانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 5 صادره ماهان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 189/۴ متر مربع تحت پالک 1661۰ فرعی از 3968 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 8۴۴ فرعی از 3968 اصلی بخش ۲ کرمان واقع در سراسیاب خیابان شهیدان ماهانی کوچه ۲۲خریداری از مالک رسمی 
آقای ماشاهللا مهدی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1138
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1۴۰۰/9/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1۴۰۰/9/17
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴۰۰6۰319۰78۰۰7755هیات دوم مورخه 1۴۰۰/8/18 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجمه تقی پناه فرزند محمود بشماره 
شناسنامه 675 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/3 متر مربع تحت پالک ۲۴75۴ فرعی از ۲787 اصلی بخش 3 
کرمان واقع در کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه ۲8 خریداری از مالک رسمی آقای محمودپورزاده حسینی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1155
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1۴۰۰/9/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1۴۰۰/9/17
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴۰۰6۰319۰۰5۰۰۰۴۰8 مورخ 1۴۰۰/۰7/۰7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب پورشیخعلی اندوهجردی فرزند اصغر بشماره 
شناسنامه 1817صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 676/7۰ مترمربع پالک 3 فرعی از ۲۰37- اصلی واقع در بخش ۲3 کرمان به 
آدرس شهداد - خیابان آیت هللا قوام کوچه باغ مسعودی خریداری از مالک رسمی آقای ابوتراب مظفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 118۴
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/9/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/9/17
ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک
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آلودگی هوای همدان/ مهر

|  پارک جنگلی ناهارخوران گرگان|
ناهارخوران  گرگان  ناهارخوران  جنگلی  پارک 
گرگان  در  استان گلستان  تفرجگاه  قدیمی ترین 
است که بسیاری از ایرانیان با آن آشنایی دارند. 
نهار خوران در ۴ کیلومتری جنوب شهر گرگان واقع 
فضاهای  از  مجموعه ای  پارک  این  است.  شده 
جنگلی در اطراف جاده و همچنین حاشیه رودخانه 
و محدوده های تاسیسات شهرداری و جهانگردی را 
شامل می شود. که از سال 1338 توسط سازمان 
جنگل ها و مراتع کشور به منظور تامین تفرجگاه 
اهالی گرگان در اختیار شهرداری گرگان قرار داده 
شده است. این مجموعه به دلیل موقعیت خاص 
جغرافیایی و واقع شدن در دو دامنه پر شیب، دارای 
آب و هوای مناسبی است. همواره پذیرای گردشگران 
بسیاری است. در حال حاضر این مجموعه دارای 
رستوران و مهمانسرا متعلق به شهرداری و سازمان 
ایرانگردی و جهانگردی است. که در آن چند هتل 
و ده ها ویال نیز وجود دارد. درختان سر به فلک 
کشیده جنگل باستانی همراه با امکانات گردشگری 
ناهارخوران ، تفرجگاهی زیبا با چشم اندازی دیدنی 
تنها مردم  نه  است. که  ایجاد کرده  منطقه  در  را 

ایام  تمام  در  بی شماری  بلکه گردشگران  استان 
سال و به خصوص تعطیالت نوروز و تابستان به آن 
روی می آورند. به همین سبب کمتر گردشگری و 
مسافری است که به شهر گرگان سفر کرده و یکبار 
به ناهارخوران نرفته باشد. در حال حاضر ناهارخوران 
با مساحت 3۰۰ هکتار به منطقه ای گفته می شود 
که بیشتر شامل جنگل های حاشیه جاده بوده. اما 
مساحت پارک جنگلی ناهارخوران که مدیریت آن 
را شهرداری مرکز استان گلستان بر عهده دارد حدود 
168 هکتار است. در واقع ناهارخوران را می توان 
نوعی پارک به شمار آورد که بر خالف پارک های 

جنگلی طبیعی. قبل از مطالعه ، طراحی و تجهیز 
مواهب  از  بهره مندی  برای  به صورت خودجوش 
طبیعی و مناظر موجود آن توسط مردم از زمان های 
قدیم استفاده شده است . این منطقه به دلیل 
داشتن چشم اندازهای زیبا، آب و هوای مناسب و 
نزدیکی به گرگان از زمان دور مورد توجه ساکنان 
شهر بوده. به طوری که اهالی بومی گرگان از این 
سپری  برای  تابستان ها  در  خصوص  به  مکان، 
کردن روزهای گرم بهره می برند و در ییالق خوش  
آب و هوای ناهارخوران بعنی روستای زیارت زندگی 

می کردند./ سیری در ایران

با عنوان  روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی  آذر 1399،  در روز 17ام 
به گزارش  کرده است که  منتشر  غذا«  به  تاریک دسترسی  »دورنمای 
فائو درباره اثر کمبود منابع آب بر معیشت مردم جهان تا سال ۲۰3۰ 
آن ها اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »بودجه، هوای پاک را 

ندید« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آلودگی ازن )قسمت 3(
ازن صنعتی با استفاده از اشعه  ماورای بنفش یا با ایجاد رعد و برق مصنوعی 
و گذراندن هوا از میان آن به وجود می آید. با گذراندن هوا از میان برق با 
ولتاژ باال، اتم های موجود در مولکول اکسیژن از یک دیگر جدا می شوند، با 
مولکول های اکسیژن دیگر ترکیب می شوند و مولکولی از سه اتم اکسیژن 
به وجود می آید که همان گاز ازن است. این گاز در مواردی مانند تصفیه ی 
صنعت  در  کاغذ  خمیر  سفید کردن  هوا،  ضد عفونی  و  پاکسازی  و  آب 
کاغذ سازی و ساخت الیاف مصنوعی استفاده می شود. طبق قانون و به 
منظور حفظ محیط زیست استفاده از این گاز محدود و تحت کنترل است. 
به دلیل کوتاه بودن طول عمر گاز ازن این گاز باید در محل تولید شود. با 
تولید ازن در محل از مشکالتی از قبیل حمل و نقل یا نگه داری در انبار رفع 
می شود. از دیگر مزایای تولید در محل این است که می توان آن را با غلظتی 

برابر با ۲۰۰ هزار PPM تولید کرد./ دانشنامه محیط زیست

 ۲۰۲1 سال  ادبیات  نوبل  برنده  نویسنده  »عبدالرزاق گورنا« 
جایزه نوبل را در خانه اش در لندن دریافت کرد. به گزارش 
ایسنا،  برندگان نوبل معموال در مراسمی سنتی که در استکهلم 
برگزار می شود جوایز خود را از پادشاه سوئد دریافت می کنند 
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا،  اغلب مراسم های اهدای 
محل  کشور  و  کوچک تر  بسیار  مقیاس  در  امسال  جوایز 
سکونت برگزیدگان برگزار می شود. روز دوشنبه نیز »عبدالرزاق 
دلسوزانه  و  »نفوذ سازش ناپذیر  پاس  به  امسال  گورنا«  که 
در تاثیرات استعمار و سرنوشت پناهندگان در شکاف میان 
فرهنگ ها و قاره ها« به عنوان برنده نوبل ادبیات معرفی شد، 
جایزه خود را در مراسمی در لندن و از دست سفیر سوئد در 
لندن دریافت کرد. این جایزه یک مدال طال، یک تقدیرنامه 

و بیش از یک میلیون دالر پول را شامل می شود.

بهرامی  احمد  ساخته  خاموش«  »دشت  سینمایی  فیلم 
پرده  روی  است  مدتی  بشیری که  سعید  تهیه کنندگی  به 
دوره  هشتمین  در  است  رفته  تجربه«  و  »هنر  سینماهای 
جشنواره فیلم »جاده ابریشم« به نمایش درمی آید. هشتمین 
دوره جشنواره فیلم »جاده ابریشم« ٨ تا ١٢ دسامبر مصادف 
با 17 تا ۲1 آذرماه در شهر فوژو کشور چین برگزار می شود 
جشنواره  این  پانورامای  بخش  در  خاموش«  »دشت  و 
بین المللی  پخش  می شود.  اکران  است،  غیر رقابتی  که 
با  خانواده کارگری  چند  و کار  زندگی  به  »دشت خاموش« 
نعمتی، مهدیه  باقری، فرخ  کارفرمای خود می پردازد. علی 
راضیه  عالقمندان،  ناصر  فرهنگ،  مجید  الوند،  تورج  نساج، 
خوش منش،  مهتاب  یگانه،  محسن  امینی،  نرگس  ایرانی، 
شقایق آقازاده، اهورا بهرامی، پارسا و ارشا سبحانی، برسام 

بازی کرده اند. فیلم  این  در  مینا سرقره  بهرامی، 

روان شناسی  خدمات  گرفتن  قرار  مطالبه  نام  با  کارزاری 
است  جریان  در  وب سایت کارزار  در  بیمه  پوشش  تحت 
پیگیری  #بیمه_خدمات_روان_شناسی  هشتگ  با  که 
وزیر  به  خطاب  کارزار  این  متن  از  بخشی  در  می شود. 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی آمده است: »طی سال های اخیر در تمامی جوامع 
شده  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  روان  سالمت  موضوع 
است. با توجه به استقبال مردم از خدمات روان شناسی ، 
نیز  اغلب  روان درمانی که  جلسات  بودن  هزینه بر  به دلیل 
پرداخت  دارد،  نیاز  مستمر  ماه کار  چند  و  هفته  چند  به 
تعرفه های مربوطه برای آحاد جامعه ایرانی سنگین و خارج 
از توان است. لذا ما امضاکنندگان این پویش خواستار قرار 
گرفتن خدمات روان شناسی و مشاوره تحت پوشش بیمه 
هستیم تا از این طریق ضمن گسترش فرهنگ مراجعه به 
روان شناس، نسبت به کاهش معضالت حوزه سالمت روان 
اقدامی جدی صورت گیرد. در ضمن تحت پوشش بیمه 
قرار گرفتن خدمات روان شناسی باید فارغ از دسته بندی 
مراکز ارائه دهنده خدمات که زیر نظر بهزیستی یا سازمان 
امضاکنندگان  پذیرد.«  انجام  هستند،  روان شناسی  نظام 
این کارزار می خواهند از این راه پیگیر » قرار گرفتن خدمات 

روان شناسی تحت پوشش بیمه « شوند.

چو تو آمدی مرا بس که حدیث خویش گفتم

چو تو ایستاده باشی ادب آن که من بیفتم

تو اگر چنین لطیف از در بوستان درآیی

گل سرخ شرم دارد که چرا همی شکفتم

چو به منتها رسد گل برود قرار بلبل

همه خلق را خبر شد غم دل که می نهفتم

به امید آن که جایی قدمی نهاده باشی

همه خاک های شیراز به دیدگان برفتم

دو سه بامداد دیگر که نسیم گل برآید

بتر از هزاردستان بکشد فراق جفتم

نشنیده ای که فرهاد چگونه سنگ سفتی

نه چو سنگ آستانت که به آب دیده سفتم

نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد

به خیالت ای ستمگر عجب است اگر بخفتم

ز هزار خون سعدی بحلند بندگانت

تو بگوی تا بریزند و بگو که من نگفتم

مسعود سعد سلمان

جغرافیایی  موقعیت  در  چناقچی  آبشار 
E۴939 N35۲۲ در استان مرکزی واقع 
توابع  از  علیا  چناقچی  روستای  است. 
بخش خرقان در شهرستان زرندیه و در 
ساوه  شهر  غرب  شمال  کیلومتری   ۴5
زیبای  آبشار  روستا  انتهای  در  دارد.  قرار 
بدیع  منظره ای  که  دارد  قرار  چناقچی 
هر  و  است  آورده  به وجود  را  نظیر  و کم 
گردشگران  بهار  فصل  در  ویژه  به  ساله 
بسیاری را به این منطقه جذب می کند. 
آسفالته  جاده ای  و  ساوه  شهر  طریق  از 
و  رفت  زیبا  روستای  این  به  می توان 
ارتفاع  در  آبشار  را دید.  آن  آبشار دیدنی 
شده  واقع  دریا  سطح  از  متری   ۲۴۰۰
ارتفاع تقریبی 3۰ متری  از  است. آبشار 
ریزش دارد و از فراز بستر صخره ای دره 
میان  از  و  آبادی  شمالی  منتهی الیه  در 
سرازیر  پایین  به  جلبک ها  و  سبزه زاران 
ریزش  برای  را  طوالنی  راهی  و  می شود 
مکانی  هم  آبشار  این  زیر  می پیماید.  
دارد  وجود  سرسبز  درختانی  با  مسطح 
که مکانی دلنشین را برای اقامت و نظاره 
است.  آورده  فراهم  زیبایی  این  کردن 
فصول سرد سال جذابیت دیگری را برای 
هم  آن  و  می کند  ایجاد  چناقچی  آبشار 
وجود یخ ها، قندیل ها و آویزه های یخی 
است که به جذابیت این آبشار بیش از 
مهم ترین  از  دیگری می افزاید.  زمان  هر 

و زیبا ترین مناظر طبیعی این روستا به 
روستا  اطراف  دامنه کوه  درختان گردوی 
در  خصوص  به  که  کرد  اشاره  می توان 
فصل بهار و تابستان جلوه خاصی دارند. 
طبیعت  را  روستا  جاذبه های  عمده ترین 
و  کوهپایه ای  تفرجگاه های  کوهستانی، 
مناطق برخوردار از قابلیت های ورزش های 
منظره  می دهد.  تشکیل  کوهستانی 
جاذبه های  زیباترین  از  سبز  صلیب 
طبیعی روستا است. این منظره بدیع را 
درختان گردو در دامنه کوه پدید آورده اند. 
مواقع  در  گلین  کوسه  یا  باران  مراسم 
خشکسالی در روستای چناقچی علیا بر 
پا می شود. در اجرای این مراسم فردی 
با گروهی  پوست گوسفند بر تن کرده و 
به در خانه مردم روستا  اهالی روستا  از 
نیز  نوازندگانی  را  گروه  این  می روند. 
در  انگور چینی  مراسم  می کنند.  همراهی 
شهریور ماه هر سال در میان ارامنه ساکن 
روستا برگزار می شود. انجام این مراسم 
همراه با اجرای موسیقی و خواندن دعای 
کوله  فطیری،  نان  است.  جمعی  دسته 
نان های  مشهورترین  از  دستی  نان  و 
محلی این روستا است. نان های محلی 
این روستا ترکیبی از چاشنی های محلی 
و  مرغ  تخم  شده،  آسیاب  آرد  با  همراه 
روغن محلی است./ کویرها و بیابان های 

ایران

| ادبیات |

| سینما |

و شبیه  دارد  16 سانتی متر طول  پرنده،  این 
و  است  اندکی کوچک تر  اما  چکاوک،  طرقه 
در پرواز، زیر بال ها خاکستری قهوه ای ، بدون 
ثانویه،  شاه پرهای  انتهای  سفید  حاشیه ی 
پرهای  و  سفید  دم  انتهای  می شود.  دیده 

است. رنگ  قهوه ای  نخودی  بیرونی 
روی زمین، شبیه طرقه چکاوک است. با این 
تفاوت که خط زیر گلو نازک تر، زیرتنه سفید، 
ابرویی سفید و  پهلوها قهوه ای نخودی، خط 
پاها قرمز گوشتی است. همچنین سر، دارای 
طرقه  از  مشخص تر  قهوه ای  و  تیره  رگه های 

چکاوک است. 
شبیه  پرواز،  در  پرنده  این  صدای 

یا   » لیت  ره  »ته  صورت  به  و  طرقه چکاوک 
در  پرنده  این  می شود.  شنیده  لیت«  »دره 
تنک  پوشش گیاهی  با  ماهوری  تپه  مناطق 
مناطق  جوار  در  کشتزارها  حاشیه ی  در  یا 
به سر  متر   1۴۰۰ تا   1۲۰۰ ارتفاع  با  صخره ای 
کشاورزی  اراضی  در  را  زمستان ها  و  برده 
نزدیک بدر یا سپری کرده و روی زمین، زیر 
به  و  بومی  ایران  در  آشیانه می سازد.  بوته ها 
می رسد  نظر  به  چنین  است.  فراوان  نسبت 
که در حال حاضر نیازی به اجرای برنامه های 
شکار  باید  البته،  ندارد.  حفاظتی  گسترده ی 
و  کویرها  باشد./  کنترل  تحت  پرنده  این 

ایران بیابان های 

چکاوک طوقی

آبشار چناقچی، زرندیه

مطالبه قرار گرفتن خدمات روان شناسی 
تحت پوشش بیمه

وزارت خانه های  تاثیرگذارترین  از  یکی 
آموزش و پرورش  وزارت  کشوری،  هر 
است. مسئوالن این وزارت خانه، مدیران 
آینده  در جامعه را تربیت می کنند. شغل 
حساس این وزارت خانه، دقت بی نهایت 
طلب  را  آموزگار  و  دبیر  انتخاب  در  باال 
جالل  مدرسه،  مدیر  کتاب  در  می کند. 
زندگی یک  از  روایتی  در بستر  آل احمد 
ایران،  آموزش و پرورش  وضعیت  معلم، 
بررسی  و  نقد  را  اسالمی  انقالب  از  قبل 
رانت خواری های  و  رشوه   و  می کند 
کاغذ  روی  را  وزارت خانه  این  مسئوالن 

می آورد.
آموزگاری  داستان  مدرسه،  مدیر   کتاب 
خسته  معلمی  شغل  از  که  است 
کسب  برای  می خواهد  و  است  شده 
روش های  و  رشوه  با  بیشتر  درآمد 
او  شود.  دیگر  مدسه ای  مدیر  فاسد 
حدود  با  مدرسه ای  مدیر  نهایت  در 
و  معلم  هفت  و  شاگرد  دویست و پنجاه 
را  ناگهان خودش  و  می شود  ناظم  یک 

پیدا  آدم ها  این  درگیری های  میان  در 
می کند. او در بخشی از کتاب می گوید: 
باب  در  بودم  خوانده  هم  »مزخرفاتی 
زیاد  نباید  شاگرد  و  معلم  سن  اینکه 
در  نسل  دو  فاصله   و  باشد  دور  هم  از 
فردا  فرزندان  و  دیروز  مردان  و  میان 
کار  به  هم  سرم  اباطیل...  این  از  و 
و  می بستم  را  دفتر  در  بود.  خودم گرم 
در گرما ی بخاری دولت قلم صدتا یک 

می زدم.« غاز 
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