سخنگوی شورای نگهبان ثبت نشدن حقوق نمایندگان
را خالف قانون اساسی اعالم کرد

انتقاد از مستثناءسازی

«شفافیت» وعده یازدهمین دوره نمایندگان مجلس شورای اسالمی بود.
اصولگرایان این شعار را در دوران تبلیغات انتخاباتی خود به هم به کار بردند اما با
حضور در مجلس ،این شعار رفته رفته رنگ باخت .مصوبات نمایندگان هم یکی
پس از دیگری مشی پارلمان را به مسیر نه چندان همسو با شفافیت کشاند.

پیامخرب

| ســال شــانزدهم | شــماره پیاپــی  | 2254چهارشــنبه  25اســفند | 1400

قیمــت  2000تومــان |

2

باغگیاهشناسی را قربانی نکنید
شهرسازان و معماران با ساخت و ساز در جوار باغ ملی گیاهشناسی مخالفت کردند

جامعه مهندسان مشاور ایران خواستار تشکیل کمیتهای متشکل از کارشناسان ،شورایشهر ،شهرداری و ...برای بررسی نتایج ساخت و سازها شدند

به همراه 12صفحه ویژهنامه
نخستین همایش توسعه پایدار
در معادن و صنایع معدنی

بررسی آلودگیهای صنعتی

و بیماریهای جسمی و ذهنی ناشی
از آن نشان میدهد

کره زمین
سمیتر میشود
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اولویتهای رئیس جدید

تغییر اقلیم روی همه اثر یکسانی ندارد .دهکهای
کمدرآمد و اقلیتهای نژادی عالوه بر آلودگی هوا و

سازمان مدیریت بحران

کووید ۱۹-در معرض توفانهای شدیدتر و موج
گرمای بیشتری قرار دارند .سالمت ساکنان مناطق
صنعتی سالهاست که برای سودبری شرکتهای
بزرگ صنعتی و پتروشیمی هزینه میشود.

اقلیم

| مهدی زارع |

درآستانه سفرهای نوروزی یکی

رئیس جدید سازمان مدیریت بحران کشور با

ازمهمترین محورهای مواصالتی کشور

حکم وزیر کشور تعیین شد .امید است تا با

به دلیل رانش زمین مسدود شده است

مدیریت جدید این سازمان راه جدیدی برای

سفر بر تن لرزان

مدیریت کاهش ریسک سوانح در کشور ما
بپیماید .رئیس سابق این سازمان در  16دیماه

جاده چالوس

 1400گفته بود «این سازمان در جریان سیلی
که مناطق جنوبی ایران را فرا گرفت غافلگیر نشد

زایندهرود را همیشه
زنده میخواهیم

و تمهیدات الزم را اندیشید ،اما قربانیان سیل
خود بیاحتیاطی کردند ».او در  17آذر 1400
گفت «دعا کنید در تهران زلزله نیاید! بر اساس
گزارشی که دوستان اعالم کردند ،آمادگی تهران
برای مقابله با زلزله با وجود همه اقدامات 18.8
درصد است».رئیس اسبق این سازمان نیز در
 21تیر  1391اظهار داشت :اگر آمار کارشناسان
در زمینه زلزله تهران درست باشد کار سختی
را در پیش خواهیم داشت ،بیان داشت :فقط
شدیدی رخ ندهد.

جماران

می توانیم بگوییم که دعا کنید که در تهران زلزله

4

ادامه در صفحۀ 2

چارسوق

کابوس جنگ اوکراین برای کودکان
معلول و خانوادهها یشان
دوچندان است

طومار  1800نفر از کشاورزان اصفهان
برای مطالبه حقابه محیط زیستی زایندهرود

فرار ناممکن

3

نوبت دوم

بوم وبر

مناقصه شماره 0040140

خرید  5عدد  Ball Valveدر سایز و كالسهای مختلف تولید داخل کشور

 -6آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابی كیفی تكمیل شده :متقاضیان بعد

 -1نوع مناقصه  :دو مرحله ای دارای ارزیابی كیفی

 -2نوع فراخوان  :عمومی .

از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور می بایست حداكثر تا ساعت 19

 – 3نام ونشانی مناقصه گذار :شركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ( )SGPCبه

مورخ  ، 1401/01/25اسناد مناقصه تكمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز

آدرس  :مشهد ،خیابان آبکوه ،نبش دانشسرای شمالی ،شماره  ،255شرکت پاالیش

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند .الزم به ذكر است

گاز شهید هاشمی نژاد– دبیرخانهكمیسیون مناقصات.

پس از پایان مرحله ارزیابی كیفی اسناد شركت در مناقصه برای مناقصه گران

 -تلفن دبیركمیسیون مناقصات 051- 37288016 :

تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه

 -تلفن و نمابردبیرخانه كمیسیون مناقصات 051-37285024 :

ستاد) ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه

 -4نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه  :تضمین های اعالم شده در آیین نامه

مورد اقدام واقع خواهد شد.

 -7محل و زمان گشایش پیشنهادات  :پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها (ارزیابی

تضمین برای معامالت دولتی به مبلغ  370.000.000ریال ( سیصد و هفتاد میلیون

فنی) ،پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در ساعت  10صبح مورخ ،1401/03/25

ریال ) ( .الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد).

 -5نحوه و مهلت دریافت اسناد  :متقاضیان می توانند تا ساعت  19مورخ

در محل اتاق كنفرانس اداره مشهد (دفتر آبكوه) به آدرس مشهد ،خیابان آبكوه،

 ، 1401/01/11نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی

نبش آبكوه ( 7دانشسرای شمالی) ،شماره  ،255شركت پاالیش گاز شهید هاشمی

و با شماره فراخوان

نژاد و حداقل با سه پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت .الزم به ذكر است

 2000092134000207در سامانه اقدام نمایند .الزم به ذکر است تمامی مراحل

تاریخ و مكان اعالم شده (تاریخ گشایش پیشنهادهای مالی) قطعی نبوده و با توجه

برگزاری مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

به روند ارزیابی امكان تغییر وجود خواهد داشت.

دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

توضیح مهم :با توجه به این كه این مناقصه دارای ارزیابی كیفی می باشد در این مرحله صرف ًا تكمیل و ارسال اسناد ارزیابی كیفی و مستندات مربوطه مورد نظر می باشد.
بدیهی است شركت هایی كه در فرایند ارزیابی كیفی تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدی كه متعاقب ًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(سامانه ستاد) اعالم خواهد شد خواهند نمود.

شناسه آگهی  1290508م الف 1-

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

175برنامه کلیدی برای استقبال از زائران نوروزی در نظر گرفته شده است
خراسان رضوی  -قائم مقام تولیت آستان قدس

افزایش کیفیت خدمترسانی به زائران باشیم؛ گفت:

رضوی  ۱۷۵برنامه کلیدی در نظر گرفته شده است از

رضوی گفت :در آستان قدس رضوی  ۱۷۵برنامه

اما فعالیتکوتاه مدت ما درگسترهکشور،گستره جهان

جمله تشکیل کارگروه زیارت در حرم با حضور رئیس

کلیدی برای استقبال از زائران نوروزی در جهت تسهیل

اسالم و عرصه بین المللی برنامهریزی شده است.

جمهور برای اولین بار که مصوبات خوبی برای تسهیل

و روانسازی زیارت زائرین در نظر گرفته شده است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه

امر زیارت و افزایش تعداد زائران داشته و این مصوبات

مالک رحمتی در نشست خبری گزارش عملکرد

کارهای قابل توجهی توسط این آستان با مشارکت

موجب افزایشکیفیت خدمت رسانی به زائران می شود.

سال  ۱۴۰۰و برنامه های نوروز  ۱۴۰۱بیان کرد :یکی

مردم انجام شود؛ گفت :در بحث افزایش بهره

رحمتی با اشاره به برنامه های تمام دستگاهها در

از تاکیدات حجت االسالم مروی نهادینه کردن

وری موقوفات یکی از سیاستهای ما توجه جدی

خصوص ایام نوروز؛ گفت :تمهید اسکان  ۴۵۰هزار نفر

و برنامه محوری در آستان قدس رضوی است.

به بحث اقتصاد مقاومتی است که موجب توجه

تخت در استان ،تامین کاالهای پر مصرف و نیازهای

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره

به ظرفیتهای درونی و رشد و تعالی می شود که

اساسی زائر و سوغات زائر و نظارت بر قیمتها،

به این که همه این برنامهها دارای شاخص کمی

مجموعه کشاورزی آستان با همین رویکرد آخرین

پارکینگ  ،حوزههای بهداشتی ،برقراری نظم و امنیت

و کیفی است تا بتوان سنجش کرد؛ تصریح

دستاورد علمی در صنعت کشاورزی را بکار گرفته است.

عمومی برای آرامش زائر از جمله برنامههای ما برای

کرد :باالی  ۹۰درصد برنامههای میان مدت ما

رحیمی با اشاره به زمینهای موقوف ه آستان قدس

استقبال از زائرین است.

با شاخصهای مد نظر آماده شده و در ستاد

رضوی در شهر مشهد و سطح استان خراسان رضوی،

برنامه و بودجه این آستان قرار گرفته است.

بیان کرد :با توجه به کاربریهایی که برای زمین های

رحمتی هدف دیگر آستان قدس را ارائه

موقوفهای در محل کم برخوردار تعریف شده هر فرد

برنامههایی برای استقبال از زائران داخلی و

خیریکه بخواهد درزمینه فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی

خارجی دانست و گفت :ما نباید به زائر  ۳۲میلیونی

ارائه خدمات رایگان در این مناطق داشته باشد ،این

م لذا سیاستگذاری ما به
در مشهد اکتفا کنی 

اراضی به صورت رایگان در اختیار او قرار می گیرد .

گونهای بوده است که بیشترین زائر را جذب کنیم.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر

او با بیان اینکه اکنون فعالیت عمرانی حرم مطهر رضوی

هماهنگی و همراهی مدیران اجرایی و دستگاهای

کفاف قابل توجه زائرین را می دهد و باید به فکر

متولی برای استقبال از زائران ،افزود :در آستان قدس
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نوبت اول  -1400/12/23 :نوبت دوم 1400/12/25 :

روابط عمومی شركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
نوب

فراخوان ارزیابی کیفی (مناقصه عمومی  -يك مرحله اي)
به شماره مع -sz/00/751/تحت عنوان  :انجام خدمات پشتیبانی،نگهداری فضای سبز،مستغالت و هدایت
و نگهداری وسائط نقلیه ،ماشین آالت و خدمات فنی ترابری مورد نیاز در منطقه عملیاتی آغار و داالن

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تد
وم

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(سهامی خاص)

شركت بهرهبرداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مركزیت شیراز  ،در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط كلی زیر از طریق مناقصه عمومی
یک مرحله ای (همراه با انجام ارزیابی کیفی) واگذار نماید.
 -1موضوع مناقصه  :انجام خدمات پشتیبانی ،نگهداری فضای سبز ،مستغالت و هدایت و نگهداری
وسائط نقلیه ،ماشین آالت و خدمات فنی ترابری مورد نیاز در منطقه عملیاتی آغار و داالن
 -2شماره مناقصه  :معsz/00/751/

 -3نوع مناقصه  :عمومي يك مرحله اي ( همراه با ارزیابی کیفی)
 -4مدت انجام کار  :دوسال شمسی.
 -5مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی  setadiran.irبه شماره فراخوان 2000091701000222ثبت
گردیده است.
 -6تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :حداقل به مبلغ 000ر000ر700ر ( 33سی و سه میلیارد و هفتصد

میلیون) ریال كه بايستی به يكي از دو صورت زير ارائه گردد و همچنین درصورت برنده شدن قادر به
ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان  10درصد بارمالي ساليانه پيمان باشد.

الف) -ارائه رسيد وجه صادره از سوي حسابداري كارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق الذكر

ب) -ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت ( 90روز) معتبر
بوده و پس از آن نيز با اعالم كارفرما براي مدت ( 30روز) ديگر قابل تمديد باشد .
 -7محل اجرا :منطقه عملیاتی آغار و داالن

 -8مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :حداکثر تا  5روز پس از بارگزاری اسناد استعالم
ارزیابی کیفی در سامانه ستاد
 -9مهلت تسلیم (بارگزاری) اسناد استعالم ارزیابی کیفی :حداکثر تا  14روز پس از آخرین مهلت

دریافت اسناد
 -10آدرس سایت جهت دریافت و بارگذاری اسناد ( www.setadiran.ir :در اسناد مناقصه به اختصار
((سامانه ستاد)) نامیده میشود).
 -11آدرس :شیراز-خیابان کریمخان زند-روبروی خیابان خیام-نبش کوچه -42ساختمان

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن تماس اداره امورحقوقی و

شناسه آگهی  1289346 :م الف 1- :

پیمانها 07132138396-8473:تلفن تماس کمیته فنی بازرگانی07132138285-8671 :
تلفن تماس کمیسیون مناقصات07132138432:
 -12شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه و احراز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی:

– 1-12داشتن شخصيت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شركت (اساسنامه ،آگهي تأسیس روزنامه رسمي،
آخرين تغييرات)

-2-12ارائه گواهينامه كد اقتصادي  ،شناسه ملي و کد پستی.
-3-12گواهينامه تایید صالحیت ايمني از اداره کل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي که دارای اعتبار باشد یا
یا نامه تایید صالحیت ایمنی موقت

 -4-12ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران
رسمی از سوی برنده مناقصه پیش از عقد قرارداد الزامی خواهد بود.

 -5-12حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول برای شرکت در مناقصه (50امتیاز) می باشد.

 -6-12داشتن گواهینامه تأیید صالحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در زمینه مربوطه که
دارای اعتبار باشد.

-13بار مالی اولیه000 :ر000ر000ر450ر 1ریال(یک هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ریال)

از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرايط بند  12دعوت به عمل می آید حداکثر تا  5روز پس از بارگذاری
اسناد در سامانه الکترونیکی ستاد دولت جهت اخذ اسناد استعالم ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی
سامانه ستاد ایران مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی ،کلیه
مدارک و مستندات مندرج در آن را مطالعه ،تکمیل و در مهلت مقرردر سایت مذکور بارگذاری نمایند.
ضمن ًا ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرف ًا از طریق سامانه مذکور صورت خواهد

گرفت .الزم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران ،اسناد مناقصه میان متقاضیان
واجد شرایط توزیع خواهد شد .بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت
مقرر میسر نمی باشد.
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چرایی رد مصوبات مجلس درباره سربازی
مباحث در ارتباط با معافیت سربازی دیگر

ادامه از صفحۀ 1

به آن اشاره کرد .این نهاد اقدام به رد
مصوبات مجلس در این حوزه کرده است.

سازمان مدیریت بحران

طحاننظیف در پاسخ به سوالی در رابطه
فروش سربازی بیان کرد« :اینها احکام

این پرسش مهم روبهرو میشوند ،که اگر

غیر بودجهای هستند و ارتباط مستقیمی

راهبرد رئیس مهمترین سازمان دولتی برای

با بودجه ندارند .تصمیمگیری راجع به

مدیریت بحران در ایران ،دعا کردن است ،اساسا

نظام وظیفه یک فرآیند قانونی دارد و

چرا چنین سازمانی با ردیف بودجه دولتی

اینکه با نیروهای مسلح هماهنگ نشود

میبایست وجود داشته باشد؟

یعنی ترتیبات قانونی رعایت نشده و از این

از سوی دیگر باید تاکید کرد که سازمان مدیریت

آینده خواهد بود .به هر حال تغییر رئیس
این سازمان را با نگاه مثبت فرصتی برای بهبود
رویکرد ها و انتخاب راهبرد علمی برای مدیریت
کاهش ریسک سوانح در کشور تلقی میکینم.

حیث نیز مورد مخالفت شورای نگهبان قرار

| پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان |

نیروی انسانی سرمایه خوبی برای سازماندهی
و نوسازی فعالیتهای موثر این سازمان در

گرفت ».طحان نظیف در بخش دیگری از
اظهاراتش به مساله بودجه و چند و چون
تصویب آن در مجلس پرداخت و تصریح
کرد« :این الیحه در پژوهشکده شورا
همزمان با مجلس بررسی شد و پنجشنبه
به صورت رسمی آن را دریافت کردیم و
دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی آن
بودیم و کار بررسی تمام شده اما نظر نهایی

اگر بر تاریخچه شکلگیری چنین سازمانهایی

نشده و امروز به مجلس ارسال میشود.

در دنیا متمرکز شویم ،خواهیم دید که در

سخنگوی شورای نگهبان ثبت نشدن حقوق نمایندگان را خالف قانون اساسی اعالم کرد

دهه  1980میالدی در دنیا مشاهده شد که با

انتقاد از مستثناءسازی

توجه به رشد جمعیت و توسعه جمعیتهای
متمرکز در شهرها ،تعداد سوانح و اثرهای
مخرب آنها در سراسر جهان در حال افزایش
است .این وضعیت سازمان ملل متحد را برآن
داشت تا کنفرانسهای مختلفی را در مورد این

طهان نظیف :درباره بودجه اختالفنظرهای کارشناسی وجود دارد

موضوع برگزار کند که منجر به اعالمیه سازمان
ملل متحد  236/44 GADدر سال 1989
شد و دهه  )1999 - 1990( 1990را به عنوان

«شفافیت» وعده یازدهمین دوره نمایندگان مجلس شورای اسالمی بود .اصولگرایان این شعار را در دوران تبلیغات

( )IDNDRاعالم کردند .دهه بینالمللی برای

پس از دیگری مشی پارلمان را به مسیر نه چندان همسو با شفافیت کشاند .یکی از این مصوبات ،مستنثاء کردن نمایندگان

عموم مردم در مورد نیاز به پیشگیری از سوانح

دولت گنجانده شده بود ولی نمایندگان مجلس حضور خود در آن را بر نتافته و رای به حذفش دادند .آنان البته اعضای

«دهه بینالمللی برای کاهش سوانح طبیعی»

انتخاباتی خود به هم به کار بردند اما با حضور در مجلس ،این شعار رفته رفته رنگ باخت .مصوبات نمایندگان هم یکی

کاهش سوانح طبیعی برای افزایش آگاهی

مجلس از ثبت حقوق ،دستمزد و مزایای خود در سامانه «پاکنا» بود .مصوبهای که در قالب الیحه بودجه  1401از سوی

و تشویق کشورهای عضو سازمان ملل متحد با

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسالمی را هم از این مصوبه مستثنا کردند تا انتقادها به سوی

هدف ایجاد سازمانهایی برای مدیریت سوانح

همه این نهادها روانه شود .شورای نگهبان اما این اقدام را مغایر قانون اساسی اعالم کرده و خواستار اصالح آن شد.

به اجرا گذاشته شد .به دنبال افزایش ظرفیت

موضوعی که از سوی کاربران اصولگرا با عناوینی چون تعهد شورای نگهبان به شفافیت توصیف شد.

جامعه برای پیشگیری و مدیریت سوانح
کاهش ریسک امکان پذیر میشود .ماموریت
سازمانهای مدیریت بحران «مدیریت سوانح
با هماهنگ کردن منابع نهادهای دولتی و
سازمانهای غیردولتی و توسعه ظرفیت
جوامع برای واکنش موثر به سوانح» است.
تصویب طرح جامع امداد و نجات کشور در
سال  ،۱۳۸۲با امضای مشترک وزارت کشور،
جمعیت هاللاحمر و ستاد کل نیروهای مسلح
تصویب شد ،در همان سال به کلیه سازمانها
و ارگانهای اجرایی ابالغ شد و متولی آن نیز
همچنان وزارت کشور قراردادهشد .کارگروههای
تخصصی متعددی نیز در زمینه فعالیت در
مراحل مختلف چرخه مدیریت بحران تشکیل
شد .چند روز پس از تصویب این طرح زلزله ۵
دی 1382بم رخ داد .ناکارآمدی در مدیریت
بحران در آنچه در هنگام و پس از زلزله بم رخ
داد همچنان مشهود بود .بعد از زلزله  5دیماه
 1382بم ،دولت وقت مصوبهای در خرداد 1383
آییننامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران را
برای حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقب ه ابالغ
کرد .در این آییننامه به منظور هماهنگی اجرایی
دستگاهها مقرر شد «ستاد» به ریاست معاون
اول رئیسجمهور و به عضویت چند وزیر،

انتقاد سخنگوی شورای نگهبان
از اقدام نمایندگان درباره حقوق
خود :در این مصوبه به ماده

اساسی شناخته و به مجلس

اذن معظمله خواهد بود .این پیشنهاد از

به سوالی درباره مستثنی شدن مجلس،

سوی محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس

مجمع و شورا از ثبت حقوق و مزایا گفت:

اما برخی موارد اختالف نظر کارشناسی

شورای اسالمی خالف آییننامه اعالم شد.

«در این مصوبه به ماده  ۶۶قانون محاسبات

است و برای ما هم روشن نشده است».

نمایندگان هم به آن رای ندادند .در ادامه

عمومی کشور ارجاع شده که در جلسه

طحان نظیف در بخش دیگری از اظهاراتش

پیشنهادات دیگری از سوی نمایندگان برای

شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته

در پاسخ به سوالی راجع به ارزیابی شورای

این مساله و تحقق آن مطرح شد ولی هیچ

و به مجلس اعالم میشود که امیدواریم

نگهبان از اولویتبندی دستگاههای دولتی

یک از آنها هم رای نیاورد تا خبرگزاری

ساماندهی و اصالح صورت گیرد».

در بودجه گفت« :در مورد بحث بودجه

اعالم میشود که امیدواریم
ساماندهی و اصالح صورت گیرد

جمهوری اسالمی تیتر بزند« :مجلس زیر

بودجهریزی نیازمند اصالح از ابعاد گوناگون

به تصویب نمایندگان رسید که طبق یکی

اقتصادی و حقوقی و بهروزرسانی است که

از بندهای آن ،مجلس از انتشار حقوق در

حدود  ۵۰سال از تصویب آن گذشته و نظام

سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری

حقوقی ما را با خدشه روبه رو میکند .ما

و استخدامی (پاکنا) مستثنا شد .این اتفاق

در موضوع برجام

هم در شورای نگهبان اعالم آمادگی میکنیم

نهادها و دستگاههای دولتی ممکن
است نکاتی داشته باشند .وقتی از الیحه
حرف میزنیم یعنی تمام دستگاهها و
وزارتخانهها نکات خود را مطرح کردهاند.
در مرحله تصویب الیحه نیز ،مجلس مرجع
رسیدگی به بودجه است و میتواند دخل
و تصرف انجام دهد به شرط آنکه شاکله
بودجه به هم نخورد .ما در شورای نگهبان
بررسی کارشناسی از جهت خالف شرع یا
قانون اساسی را انجام میدهیم».

بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک سال
آینده است و بسیار اهمیت دارد .ما جلسات
متعددی با دولت ،مجلس و کارشناسان
داشتیم .زمانبندی بررسی بودجه بنظر باید
اصالح شود زیرا رسیدگی به آن در این مدت
زمان کوتاه منطقی نیست .ما به صورت
رسمی بودجه را در  ۵روز بررسی کردیم لذا
زمانبندی بررسی بودجه در شورای نگهبان
باید مراعات شود و سعی کردیم در کمترین
زمان ممکن بررسی کنیم».
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد:
«مواردی که در الیحه بودجه مورد اشکال
و ابهام بود مواردی بود که دقیق و روشن
ذکر نشده بود یا برخی ابهامات جنبه
اصالح عبارتی و ویرایشی داشت و متن
گویا نبود ،ایراد استفاده از واژگان غیر
فارسی هم در الیحه بودجه کماکان وجود
داشت و امروز تمام این موارد به مجلس
منعکس میشود .ما دیروز بعدظهر
نیز نامه هیات عالی نظارت در مجمع
تشخیص مصلحت را دریافت کردیم که
حاکی از اعالم مغایرتهای بودجه بود که
نامه هیات عالی نظارت را نیز به مجلس
ارسال خواهیم کرد .یکی از موارد ابهام،
میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه
کارمندان که  ۱۰درصد در نظر گرفته شده
بود که برای شورا ابهام وجود داشت که
اساسا این روش با توجه به دریافتیها
و پلههای مالیاتی مختلف عادالنه هست
یا نه که به مجلس منعکس میشود».
طحان نظیف در پاسخ به سوالی رابطه
با ابهام در برخی درآمدهای درنظر گرفته
شده در مجلس اظهار کرد« :آن چه برای
ما مهم است این است که همه منابع و
مصارف در سقف کل ذکر شود .اگر این
اتفاق نیفتد به مجلس اعالم میشود
که حتما ذکر کند اما آن چه سقف کلی
افزایش پیدا کرده یا نه چیزی بین دولت
و مجلس است که قانون اساسی هم به
آن ورود نکرده مگر آن که شاکله بودجه به
هم بریزد .ما در حد توان خود موضوعات
را به مجلس منعکس کردیم اما برخی
موارد کارشناسی است و ما نیز احتیاطها
را میپذیریم ».سخنگوی شورای نگهبان
در رابطه با اصالح قانون انتخابات گفت:
«معموال اصالح قانون انتخابات نزدیک
انتخابات انجام میشود که اتفاق خوبی
نیست و اگر این قانون در زمانی که
آرامش نسبی وجود دارد اصالح شود
بهتر است و ماهم از این مورد استقبال
میکنیم اما بهرحال اصالح قانون به
مجلس برمیگردد و اکنون اطالع دقیقی
ندارم که مجلس چه برنامهای دارد».

وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی به روابط مستحکم دو کشور اشاره و
تاکید کرد « :مناسبات تهران و مسکو در همه زمینهها
رو به گسترش است و در حال حاضر نیز سند جامع
همکاریهای بلندمدت دو کشور در دست بررسی و
نهایی شدن است ».سرگئی الوروف با اشاره به افزایش
چشمگیر حجم مناسبات اقتصادی ایران و روسیه گفت:
«هر دو کشور در خصوص بسیاری از مسائل بینالمللی
اشتراک نظر دارند ».او با اشاره به رایزنیهای منظم
در سطوح عالی بین دو کشور افزود :در مذاکرات امروز
درباره مذاکرات وین  ،تحوالت اوکراین ،مساله سوریه و
یمن به طور مفصل بحث و گفتوگو میکنیم .به گزارش
ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،سرگئی الوروف،
وزیر امور خارجه روسیه در این دیدار همچنین از
مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران درخصوص آنچه
هماکنون در اوکراین در حال رخ دادن است ،تشکر و
قدردانی کرد .الوروف همچنین با اشاره مذاکرات وین
تاکید کرد که گفتوگوها در پایتخت اتریش برای احیای
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در حالت نهایی قرار
گرفته است .او خاطرنشان کرد« :من اطمینان دارم که
چشم اندازها حتی چشمگیرتر است ،بهویژه با توجه به
اینکه ما به مرحله نهایی برای حصول توافقی به منظور
ازسرگیری برجام برای حلوفصل وضعیت پیرامون
برنامه هستهای ایران وارد شدهایم».
وزیر امور خارجه روسیه درباره روابط دوجانبه میان تهران
و مسکو نیز تصریح کرد« :گردش مبادالت بازرگانی
میان ایران و روسیه در حال رشد است .دو کشور در
حال آمادهسازی اسناد جدیدی هستند که برای رسمی
کردن سطح تازهای از روابط طراحی شدهاند ».الوروف
افزود« :علیرغم وجود عوامل شناخت ه شد ه با هدف
اعمال فشار بر همکاری دو کشور ،روابط تجاری ما به
طور پیوسته با سرعتی بیسابقه در حال رشد است.
سال گذشته نزدیک به  ۸۰درصد افزایش یافت و از
مرز چهار میلیارد دالر گذشت ».وزیر امور خارجه روسیه
در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه
کشورمان با نفی اظهارات آمریکا درباره مانع تراشی
روسیه در مذاکرات وین ،گفت مسکو از واشنگتن در
زمینه همکاریها در چارچوب برجام ،ضمانت کتبی
دریافت کرده است .سرگئی الوروف وزیر امور خارجه
روسیه امروز در یک کنفرانس خبری مشترک پس
از دیدارش با حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه
ایران در مسکو ،گفت که «اظهارات آمریکا مبنی بر این
که مسکو در حال مانع تراشی بر سر راه تالشها در
راستای احیای توافق هستهای است ،صحت ندارد.
روسیه تضمین کتبی از واشنگتن دریافت کرده است
که تحریمها اعمال شده بر مسکو در پی حمله روسیه
به اوکراین مانع همکاری[با ایران] در چارچوب توافق
نخواهد شد ».اظهارات الوروف در پی این مطرح
میشود که با ایجاد تغییراتی در مناسبات سیاسی
بینالمللی در پی حمله روسیه به اوکراین و اعمال
تحریمهای اقتصادی علیه مسکو ،دور هشتم مذاکرات
وین برای احیای توافق هستهای با پیچیدگیهایی
مواجه شده است .این مذاکرات چند روز پیش در حالی
به دنبال تحوالت اخیر با وقفه مواجه شد که به گفته
طرفین ،پیشرفتهای چشمگیری در آن ایجاد شده
بود .بخشی از این تحوالت ،کشمکشهایی است که در
روابط واشنگتن-مسکو در زمینه درخواست روسیه مبنی
بر دریافت ضمانت کتبی از آمریکا جهت مصون ماندن
روابط اقتصادی-تجاریاش با ایران از تحریمها ایجاد
شده است .دولت آمریکا موضوع تحریمهای روسیه را
که در پی حمله آن به اوکراین اعمال شدهاند به روند
مذاکرات وین بیربط میداند و با هرگونه صدور معافیت
یا ارائه تضمین در این زمینه ،تاکنون مخالفت کرده
است .حسین امیرعبداللهیان ،وزیرامورخارجه جمهوری
اسالمی نیز با اشاره به تعمیق همکاریهای دو کشور در
عرصههای گوناگون گفت« :روابط ایران و روسیه فارغ
از تحوالت بینالمللی  ،توسعه خواهد یافت .جمهوری
اسالمی ایران همواره بر حسن روابط با روسیه به
عنوان کشور دوست و همسایه تاکید دارد».

دولت

رئیسجمهوری روشنفکر را فردی دانست که جامعه را نسبت به مخاطرات آشنا کند

تعریف دولتی روشنفکر

میکند ،مدیریت ریسک سانحه است ،که به
«تلفات جانی ،آسیب ،یا خرابی داراییها در

بحران به کار گرفته شوند.

سوالی در همین زمینه اظهار کرد« :نظام

درباره تبصره  ۱۲الیحه بودجه سال ۱۴۰۱

فعالیتهای پیشگیرانه برای کم کردن احتمال

آشنا هستند در ساختار نوین سازمان مدیریت

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به

همان روز نیز اصالحات کمیسیون تلفیق

مقابله بوده است .آنچه دیدگاه جدید الزامی

تا نیروهای توانمند و نخبه و جوان که تحصیالت

بخش اظهارات هادی طحاننظیف بود.

مجلس مطرح شد .در جلسه نوبت عصر

در ایران رخ داد ،بیشتر از جنس پاسخ و

عالی در زمینه سوانح دارند و با زبانهای خارجی

اصالح نظام بودجهریزی ایران دیگر

پیشنهاد به شکل دیگری در جلسه عصر

کشور ما ،برانگیخته نمیشود.

دستور کار نوین سازمان مدیریت بحران کشور

لزوم اصالح نظام بودجهریزی

بار شفافیت حقوق نمایندگان نرفت ».این

آنچه در سالهای اخیر در مورد سوانح

قرار گیرد .برای چنین ماموری نوینی الزم است

رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول

الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور ،مستثنی

مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس

باشد حتما به مجلس منعکس میشود

این جلب توجه به ویژه برای کشورهایی مانند

شکل گیری مدیریت بحران به مفهومی که

کارکنان و بازنشستگان آنها مشمول

امروز ( ۲۳اسفندماه) در ادامه بررسی

نشده است ،بیان کرد« :ما راجع به این

شورای نگهبان مغایر قانون

مردم به این نکته جلب میشود که جامعه و

کاهش ریسک رخ دهد ،میتواند به عنوان

جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای

صفحه توئیتر خود نوشت« :شورای نگهبان

که مشمول کارگران دستگاههای اجرایی

نهادهای زیرمجموعه رهبری منوط به

جانی و آسیب به زیرساختها میشود ،توجه

آسیبپذیری همواره ممکن است .بنابراین

بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی) از

ن نظیف ،سخنگوی این نهاد در
هادی طحا 

به افزایش  ۵۷درصدی حقوق کارگران

جریان نشست خبری دیروز خود در پاسخ

سونامی) رخ میدهد که منجر به تلفات

کردن معرضیت انسان و داراییها ،و همچنین

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (شامل

مهم با واکنش شورای نگهبان مواجه شد.

داشته باشد ».او در پاسخ به سوالی راجع

است و اگر موارد روشنی وجود داشته

کشور ارجاع شده که در جلسه

(مانند خشکسالی ،سیل ،توفان ،زلزله یا

است ،مانند سیالب و خشکسالی .ولی کم

پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی

خودشان را از این حکم ،استثنا کردند .این

که مجلس باید آنها را تأمین و اصالحاتی

قانون ملغی االثر است و رسیدگی به

از سوی رئیس جمهور ابالغ شد.

طبیعی منجر به زلزله اثر بگذارد) و گاه ممکن

اجرایی مندرج در ماده ( )۲۹قانون برنامه

بگیرد .با این حال نمایندگان مجلس،

هیات عالی نظارت در این باره نظریاتی دارد

قانون اساسی شناخت ».او همچنین در

هنگامی که یک سانحه آنی یا بطئی خطرناک

مورد زلزلهها که عمال بشر نمیتوان روی عوامل

کرد همه اعتبارات و بودجه دستگاههای

کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند،

کردیم نظر دولت و مجلس را بشنویم اما

«واقعی بودن بودجه بحث بسیار مهمی

 ۶۶قانون محاسبات عمومی
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عبارت مخاطره ،معرضیت ،و آسیبپذیری .گاه

بر اساس بند الحاقی یک تبصره  ،۱۹هزینه

پرداخت حقوق به دستگاههایی را که حقوق

قانون محاسبات عمومی خواهد بود .کلیه

تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور از جانب

کم کردن میزان مخاطره ممکن نیست (مانند

تبصره  ۱۹را در دستور کار خود قرار دادند.

ترتیب که بانک مرکزی مکلف شده جلوی

بحث کارشناسی است و ما به سیاستهای
اقتصادی دولت ورود نمیکنیم اما سعی

قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این

وزارت کشور وقت تقدیم دولت شد .قانون

مفهوم فنی ،ریسک عبارت است از ترکیب سه

الیحه بودجه  ،۱۴۰۱بررسی بند الحاقی یک

آن ضمانت اجرا هم قرار داده است بدین

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نیز بیان کرد« :این

به سامانه پیشبینی شده در قانون ،مغایر

و دانش سایر کشورهای حادثهخیز جهان ،الیحه

خاص» است که به آن ریسک میگویند .در

در جریان بررسی بخشهای هزینهای

اجرای این حکم را مجدد ًا درج کرده و برای

کمک کنیم ».طحان نظیف همچنین درباره

شدن خود را از ورود اطالعات حقوق و مزایا

تجربیات فاجعه زلزله بم و استفاده از تجربیات

یک سیستم ،یا جامعه  ،در یک دوره زمانی

یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

در الیحه بودجه  ۱۴۰۱در تبصره  ۱۲الزام

بودجه ریزی را اصالح کند به لحاظ حقوقی

برگشت میخورد ».طحان نظیف در پاسخ

تشکیل شود .در سال  ۱۳۸۶با بهرهگیری از

آسیبپذیرند .البته وقتی حادثهای رخ ندهد

هفدهم اسفند ماه بود که نمایندگان

در شرایطی صورت گرفت که دولت سیزدهم

اگر مجلس بخواهد قانون یا روندهای

به سوالی راجع به کسری بودجه گفت:

رئیس هاللاحمر و صداوسیما و دو متخصص

داراییهای آن در برابر چنین رویدادهایی چقدر

تضمین کتبی آمریکا به روسیه

با معافیت سربازی افراد دارای دو فرزند و

البته شهروندان و متخصصان این حوزه با

بحران کشور دارای بدنه کارشناسی بسیار خوب

وزیر امور خارجه روسیه خبر داد

موضوعی بود که سخنگوی شورای نگهبان

اولویتهای رئیس جدید

و فعال در سراسر کشور است .این توان و
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رئیس دولت سیزدهم:
روشنفکر حقیقی کسی نیست
که مردم را به فرهنگ غربی یا
شرقی سوق دهد ،بلکه کسی
است که جامعه خود را به خوبی
رصد میکند و به موقع به آحاد
جامعه نسبت به آسیبها و
خطرها هشدار میدهد

رئیس جمهور دیروز ،سهشنبه در سیونهمین

مردم ایران به نوعی انقالب فرهنگی بود و امام

و با دقت مطالب را ارائه کند و سخن سست و بی

دوره جایزه کتاب سال و بیست و نهمین دوره

راحل و رهبر معظم انقالب همواره مروج فرهنگ

اساس بیان نکند ».رئیس جمهوری با بیان اینکه

جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران،

کتابخوانی و انس با کتاب بودهاند ».رئیسی

برپایی کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی در

گفت« :برگزاری چنین رویداد بزرگ فرهنگی،

همچنین با اشاره به جایگاه واالی آزادی بیان

دانشگاهها و حوزهها از افتخارات جمهوری اسالمی

عالوه بر معرفی آثار برگزیده و فاخر ،و تقویت

و اندیشه در جمهوری اسالمی گفت« :در کنار

است ،خاطرنشان کرد« :باید این نکته را مد نظر

ارتباطات فرهنگی و اجتماعی ،بستری شناسایی

این ارزشهای مهم ،عدالت و انصاف در قلم و

علمی متفاوت و
ِ
داشت که جایگاه طرح مباحث

استعدادهای برتر و حمایت از نخبگان علمی و

بیان نیز از ارزشهای فرهنگ انقالب اسالمی

حتی متناقض ،محیطهای علمی و دانشگاهی

فرهنگی است .با وجود پیشرفتهای فناورانه

است».رئیسی افزود« :در نگاه قرآن که خداوند

است و ارائه این بحثها در عرصه عمومی

و دیجیتال و ظهور شبکههای اجتماعی ،کتاب

در آن به قلم قسم یاد کرده است ،آن قلمی ارزش

به نتیجه مطلوب نمیرسد ».رئیسی با اظهار

همچنان جایگاه فاخر فرهنگی خود را دارد و

دارد که مایه هدایت انسانهاست و جوهر آن

امیدواری نسبت به اینکه آثار فاخر و برتر معرفی

تقریبا هیچ رسانهای نتوانسته جایگزین کتاب

عدالت ،عقالنیت ،معنویت و اخالق است ،نه قلمی

شده در چنین رویدادهایی به خوبی در جامعه

باشد ».سید ابراهیم رئیسی کتاب را پل ارتباطی

که به جای دانشافزایی و ارتقای مادی و معنوی

نیز معرفی و عامل ترویج کتابخوانی شوند ،افزود:

بین فرهنگها و تمدنها و ابزار انتشار افکار و

بشر ،بیاخالقی و انحرافات را به ویژه برای جوانان،

«رسانهها و اهل علم و فرهنگ همه تالش خود را

اندیشههای فرهیختگان و دانشمندان توصیف و

نوجوانان و کودکان ترویج میکند ».رئیس

برای ترویج کتابخوانی در بین مردم به کار گیرند

تصریح کرد« :اگر آثار بزرگانی مثل ابوعلی سینا،

جمهوری با تاکید بر اهمیت مالکیت معنوی،

و آثار منفی بیتوجهی به کتاب را در سرنوشت

حافظ ،سعدی ،شیخ انصاری ،آخوند خراسانی

حق تالیف و ترجمه خاطرنشان کرد« :یکی از

جوامع تبیین کنند ».رئیسی در ادامه ،انتشار

و شخصیتهای بزرگ دیگر در قالب کتاب

حقوق مهم در حوزه تالیف و نشر ،حقوق خواننده

حقایق و مقابله با تحریف را از جلوههای جهاد

حفظ و منتشر نمیشد ،امروز چه کسی آنان را

و مخاطب است که باید رعایت شود و عدالت و

تبیین دانست و خاطرنشان کرد« :کتاب نقش

میشناخت؟» رئیس سیزدهمین دولت جمهوری

انصاف در بیان ،ناظر به این حقوق است ».رئیسی

مهم و اساسی در روشنگری عصرها برای نسلها

اسالمی پس از توصیف جایگاه تعیینکننده

در تشریح عدالت در بیان و قلم گفت« :عدالت در

دارد و میتواند مالک مهمی برای تشخیص حق

کتاب در حیات یک ملت ،گفت« :انقالب اسالمی

بیان و قلم یعنی آنکه گوینده و نویسنده محققانه

از باطل باشد».

رئیسی تالیف و نگارش مبتنی بر افشای

و از خودگذشتگیهای مدافعان حرم شناخته

چهره و ترفندهای دشمن را که دشمنان آن را

شود؛ و اینکه رهبر معظم انقالب سردار شهید

نمیپسندند ،حوزه اصلی جهاد تبیین توصیف

سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس را مکتب

کرد و گفت« :متاسفانه امروز در عرصه فضای

معرفی کردند ،برای آن بود که مشخص شود این

مجازی و حتی در عرصه نشر کتاب ،آثاری

شهیدان نه دو فرد بلکه قهرمانان جریان ساز

منتشر میشود که تالش دارد بدیهای

و نماد ایستادگی و مقاومت هستند ».رئیسی

خاندان خائن پهلوی را تطهیر و حقایق آشکار

با بیان اینکه «این جهاد ،جهادی است که در

درباره خدمات جمهوری اسالمی و رزمندگان و

آن صاحبان قلم و روشنفکران پیشتاز هستند»،

مجاهدان آن را تحریف کند ».رئیسجمهوری

تصریح کرد« :روشنفکر حقیقی کسی نیست که

ت نویسندگان
یکی دیگر از عرصههای مجاهد 

مردم را به فرهنگ غربی یا شرقی سوق دهد،

و محققان را ثبت و انتقال حقایق به نسلها

بلکه کسی است که جامعه خود را به خوبی رصد

و عصرهای آینده دانست و افزود« :دشمن

میکند و به موقع به آحاد جامعه نسبت به

نمیخواهد حقیقت مجاهدتها در دفاع مقدس

آسیبها و خطرها هشدار میدهد».
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طومار  1800نفر از کشاورزان اصفهان برای مطالبه حقابه محیط زیستی زایندهرود

فراهم شود تا نمایندگان قانونی از طرف جامعه

زایندهرود را همیشه زنده میخواهیم

مظلوم کشاورزی بتواند در سیاتگذاریها

معاون عمرانی استانداری قم:

شرکت کنند و آنچه به صالح مردم استان و

حقابه دریاچه نمک

کشور است ،به بهترین شکل اجرا شود».

۹۵درصد مساحت اصفهان

باید به هر شکل ممکن

درگیرخشکسالی

ما خواستار تحقق جریان دائمی زایندهرود و اولویت حقابه محیط زیست و تاالب گاوخونی هستیم
چرا که زندگی ما و همه فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی و ...وابسته به محیط زیست است

در حالی که کشاورزان حقابه محیط زیستی

تامین شود

خورشیدی ،مدیر کل هواشناسی استان اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم

را طلب کردهاند ،همزمان دیروز حمیدرضا

گفت :مدیریت یکپارچه و تامین حقابه دریاچه

گفت که بر اساس شاخص یک ساله حدود ۹۵

نمک و تاالبهای استان موضوع بسیار مهمی

درصد و بر پایه محاسبات دوره  ۱۰ساله۸۵ ،
درصد این استان درگیر خشکسالی است .او در
نشستی خبری توضیح داد« :استان اصفهان به
علت استمرار شرایط خشکسالی در  ۱۰سال اخیر
در شرایط هیدرولوژی و خشکسالی اجتماعی
و اقتصادی قرار گرفته است .این نوع شرایط
یکی از سختترین و پیچیدگی انواع خشکسالی
است و خارج شدن از آن بسیار زمانبر بوده
و به سالهای ترسالی متمادی نیازمند است».
بر اساس توضیح او طبق آمار در استان اصفهان
بارشها نسبت به بلندمدت حدود  ۱۵میلیمتر
کاهش داشته اما اسفند امسال در حد نرمال بوده
است که چهارمحال و بختیاری باالی نرمال دیده
میشود .از سوی دیگر میزان بارش دریافتی در
فصل زمستان در اصفهان کمتر از مقدار نرمال بوده
و با وجود دریافت بارشهای مساعد در مناطق

خواستار جلوگیری از
دستاندازی به بستر و حریم
ساماندهی و رسیدگی قضایی

تاالبها اگر وابسته به منابع دولتی باشد ،راه

زایندهرود تحت عنوان پروژه
جدی به قراردادهای این
پروژهها هستیم؛ زیرا غیر از
عدم شفافیت مالی و اجرایی،
این اقدامات مصداق دخالت در
طبیعت خدادادی است و باعث
جلوگیری از تغذیه سفرههای
آب و جلوگیری از ورود دوباره
زهاب به رودخانه میشود

غربی و سرچشمههای زایندهرود در زمستان

| برنا |

مدیر کل هواشناسی اصفهان همین دیروز گفته

اما زمان دقیق این بازگشایی هنوز مشخص

فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی و  ...وابسته به

بر اساس شاخص یک ساله حدود  ۹۵درصد و

نیست .در فروردین  1401زایندهرود بار دیگر زنده

محیط زیست بوده و همین بیتوجهی باعث

میکنند و در جلسات و تصمیمگیریهای

بر پایه محاسبات دوره  ۱۰ساله ۸۵ ،درصد این

میشود اما این بار کشاورزان همصدا با فعاالن

بحران فرونشست و بقیه مشکالت شده است

مهم حضور دارند ،مسئولیت حقوقی آنان پایان

استان درگیر خشکسالی است .در هفتههای

و کارشناسان محیط زیست ،این رودخانه را

و جامعه کشاورزی هیچگاه حاضر نیست مصالح

یافته و مورد تایید امضاکنندگان نیست» .آنها

گذشته باران اندک به کمک زندهرود آمد و 12

برای همیشه زنده خواستهاند .آنها دو روز پیش

عمومی قربانی شعارها و منافع سلیقهای صنف یا

از سوی دیگر گفتهاند« :نسبت به دخالت

بهمن زایندهرود پس از  16ماه تشنگی مستمر

نامهشان را خطاب به اسدهللا جعفری و رضا

گروهی خاص شود».

برخی مسئوالن در رسیدگی به پرونده مربوط

برای کشاورزان شرق اصفهان بازگشایی شد اما

مرتضوی ،استاندار اصفهان نوشتهاند و خود را

این کشاورزان و حقابهداران در بند سوم این نامه

به صنف یا سوءاستفاده برخی افراد از خشکی

فقط برای  10روز .در سالیان اخیر ،این رودخانه

اینطور معرفی کردهاند « :امضاکنندگان این نامه،

هم میگویند« :خواستارجلوگیری ازدستاندازی

زایندهرود و اعتراض کشاورزان برای کسب رای

که اصلیترین رودخانه فالت مرکزی ایران

جمعی از کشاورزان و حقابهداران قانونی زایندهرود

به بستر و حریم زایندهرود تحت عنوان پروژه

در انتخابات آینده ،به شدت معترضیم و باور

است ،به کانال موقت آبرسانی تبدیل شده .قطع

در مناطق مختلف استان از جمله غرب و شرق».

ساماندهی و رسیدگی قضایی جدی به

داریم مالک صالحیت یک مسئول یا نامزد

قراردادهای این پروژهها هستیم؛ زیرا غیر از عدم

انتخابات ،دستاوردهای واقعی است ،نه شعار و

شفافیت مالی و اجرایی ،این اقدامات مصداق

وعده و اظهارات جنجالی و عامهپسند!»

دخالت در طبیعت خدادادی است و باعث

در پایان این نامه که رونوشت آن به رئیس

جلوگیری از تغذیه سفرههای آب و جلوگیری از

قوه قضائیه ،رئیس جمهور ،مجمع نمایندگان

ورود دوباره زهاب به رودخانه میشود».

استان اصفهان در مجلس ،رئیس فراکسیون

در دو بخش دیگر این نامه مطالبات صنفی

محیط زیست مجلس ،وزیر نیرو ،وزیر

کشاورزان اصفهان مطرح شده است؛ از جمله

کشاورزی ،رئیس سازمان حفاظت محیط

تعیین تکلیف وضعیت ساختار صنف کشاورزی

زیست و دبیر شورای هماهنگی تشکلهای

استان و برگزاری انتخابات وفق آییننامه جدید

محیط زیست و منابع طبیعی کشور ارسال

ابالغی هیات دولت« ،زیرا گروهی که خود را

شده ،آمده آمده است« :امیدواریم شرایطی

و وصل مکرر جریان و خشکاندن زایندهرود به
رویهای عادی تبدیل شده و مرگ آرام آبخوانها
و فرونشست زمین را رقم زده است .کشاورزان
اصفهان که پیش از این در آبان  1400در بستر
خشکیده این رود ،اعتراض کرده بودند در نامه
تازهشان به همین موضوعات محیط زیستی
اشاره کردهاند.
اینطور که عباس مقتدایی ،نماینده اصفهان در
مجلس گفته ،بازگشایی مرحله دوم زایندهرود
برای تداوم کشت در فروردین قطعی است،

بیتوجهی به حقابه
سبب بحران فرونشست شده است

در این نامه که نسخهای از آن در اختیار
«پیامما» قرار گرفته امضاکنندگان در چهار بند
خواستههایشان را مطرح کردهاند .در بند اول این
نامه آمده است« :خواستار تحقق جریان دائمی
زایندهرود (حتی با حداقل دبی ممکن) و اولویت
حقابه محیط زیست و تاالب گاوخونی (پس از
حقابه شرب) هستیم چرا که زندگی ما و همه

تولید  ۱۰تن پسماند عفونی در مراکز پزشکی کوچک اهواز

او با بیان اینکه هر نوع سرمایهگذاری در دریاچه
نمک باید با رعایت مالحظات محیط زیستی

باشد ،از حمایت کامل از سرمایهگذاران خبر داد

و گفت :دستگاههای دولتی باید فقط نقش
نظارتی و برنامهریزی داشته باشند و بخش
خصوصی برای انجام پروژهها مشارکت کند.

معاون عمرانی استانداری قم ،مسأله گرد و غبار

این کاهش بارش قابل توجه و در حدود بیش از
به گفته خورشیدی میانگین وزنی بارش سال

مطالعات درباره دریاچه نمک باید تجمیع و

شفاف اعالم کنند .او با بیان اینکه تمامی

 ۵۰درصد است.

نقاط ضعف و قوت به صورت علمی و منطقی

مشخص شود ،تصریح کرد :اداره کل میراث
فرهنگی نیز باید طرحهای خود برای جذب

 ۱۵درصد کاهش و نسبت به مقدار مشابه پنج

سرمایهگذاری در این منطقه را تا حداکثر سه ماه

درصد افزایش داشته است .میزان بارش در
ایستگاه کوهرنگ به عنوان ایستگاه شاخص
در تامین آب زایندهرود تا  ۲۳اسفند هزار و
 ۱۱۲میلیمتر بوده که  ۵۱درصد از مقدار مشابه
میانگین بلندمدت خود است.
بر اساس این توضیحات اگرچه بارشهای اخیر
توانسته به صورت کوتاهمدت تا حدی تنش آبی
شدید را کاهش دهد ولی به سبب کمبارشی
تجمیعی سالهای اخیر به ویژه سال گذشته
تشدید شرایط خشکسالی به صورت میانمدت و
بلندمدت در سطح استان اصفهان دیده میشود.
در دو هفته اخیر عمده بارشهای دریافتی در
مناطق غربی و سرچشمههای آبی زایندهرود به
صورت بارش باران دریافت شده و میزان پوشش
برف مناطق بهطور محسوس کاهش پیدا کرده و

آینده ارائه کند .معتمدی بر ضرورت عدم استقرار

میزان بارش دریافتی در فصل
زمستان در اصفهان کمتر از مقدار
نرمال بوده و با وجود دریافت

صنایع آببر در قم تأکید کرد و گفت :هنگامی

که آب شرب در اولویت تامین آب استان قرار
دارد ،باید هرچه بیشتر برای بهرهبرداری از پساب

خانگی برنامه داشته باشیم و پساب تصفیهشده

بارشهای مساعد در مناطق غربی

را به دریاچه نمک اختصاص دهیم.

زمستان جاری ،به سبب کمبارشی

رانش ،محصول تراشیدن

و سرچشمههای زایندهرود در
شدید در سال آبی گذشته ،شرایط
نسبت به بلندمدت مطلوب نیست.
همچنین در مناطق مرکزی و
شرق استان این کاهش بارش
قابل توجه و در حدود بیش از ۵۰
درصد است

پوشش گیاهی زمین

 ۱۹اسفند  ۱۴۰۰زمین زیر پای انسان در چالوس

سست شد و لغزید .این لغزش حاصل
بیتوجهی به هشدارهایی است که از مدتها

قبل خبر از تمام شدن آستانه تحمل زمین و

خاک میدادند.

معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط

ذخیره مصارف آب تا فصل گرم سال مطمئن

زیست با تشریح علل زمین شناختی وقوع

به نظر نمیرسد.

رانش زمین به ایسنا گفت :رانش زمین پدیدهای

شرایط بهار هم بهتر از حاال نیست .چنان که

زمین شناختی است .اگر شرایط توپوگرافی

خروجی مدلهای هواشناسی بیانگر شرایط

مانند شیب زمین به شکلی باشد که یک الیه

بارشهای کمتر از نرمال در سطح اصفهان در بهار

زمینشناسی دارای خاک رس در زمین وجود

 ۱۴۰۱به ویژه در نیمه اول بهار خواهد بود .با این

داشته باشد ،امکان وقوع رانش وجود دارد .در

همه طبق پیشبینیها در نیمه دوم فروردین

صورت بروز بارندگی یا جذب رطوبت توسط

شرایط بهبود نسبی در شرایط بارشی نسبت به

الیههای رسی ،احتمال رخداد رانش است چرا

نیمه اول مورد انتظار است.

که این الیه رسی شرایط لغزندگی یا رانش را

فراهم میکند .این شرایط مشابه زمانی است که

دلیل

و مراکز پزشکی کوچک (مراکز پزشکی به

تصمیم بر این شد که بخش خصوصی

جز بیمارستانها شامل کلینیک ،درمانگاه،

برای ساماندهی این وضعیت وارد شود.

سونوگرافی،

اعالم

در وقوع این پدیده گفت :این پدیده بهصورت

او با اشاره به برگزاری کارگروه مدیریت

آمادگی کردند .بعد از انتخاب پیمانکار

زیست

و گفت :چهار شرکت برای جمعآوری

و  ۸۰۰مطب و مرکز پزشکی کوچک در

پسماند برای ساماندهی زبالههای عفونی

از سوی کارگروه ،سازمان نظام پزشکی

انسان به آن نرسیده است  -نیز اتفاق میافتد

پسماندهای

پسماندهای عفونی مطبها و مراکز

اهواز فعال هستند که در حال حاضر

مطبها و مراکز پزشکی کوچک ،توضیح

تفاهمنامهای منعقد و کار جمعآوری

عفونی مطبها در این شهرستان را طبق

پزشکی کوچک اهواز اعالم آمادگی کردند.

پسماندهای عفونی آنها توسط شهرداری

داد :چهار شرکت فعال در حوزه پسماند

پسماندهای مطبها و مراکز پزشکی

برآوردهای اولیه  ۱۰تن در روز عنوان کرد

علی بنیعگبه به ایرنا گفت :یک هزار

اهواز جمعآوری میشود اما از وضعیت

برای جمعآوری زبالههای عفونی مطبها

کوچک را آغاز میکند.

رئیس

اداره

شهرستان

حفاظت

اهواز

محیط

حجم

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۰-۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۵۴۶هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر
عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خان علی ارجمندی پور فرزند عیسی بشماره شناسنامه
۷۳۷صادره ازعنبراباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۴۹متر مربع پالک  -فرعی از -۴۸اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک ۱۵فرعی از  -۴۸اصلی قطعه یک بخش ۴۵کرمان واقع در عباس آباد عنبر
آباد

خریداری از مالک رسمی اصغر خرمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت

به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر
خواهدشد /.م الف3۱۰۷:
تاریخ انتشار نوبت اول –1400/12/11:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/25:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی ثبت طالق

آقای نیک محمدرضایی فرزند شیر محمد (مجهول المکان)به شم اخطار میگردد که به تقاضای

همسرتان خانم زهرا ذوقی نیا فرزند غالمرضا

حکم طالق از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جغتای به شماره دادنامه

 1400/6/18-140025390006222961صادر گردیده است و تا تاریخ  1400/08/25قطعی گردیده است که از

تاریخ انتشار این آگهی  10روز مهلت دارید که در دفتر طالق  2جغتای واقع در خیابان امام خمینی ره-

باالتر از چهار راه بانک صادرات-روبروی مسجد جامع جهت طالق و ثبت آن حاضر شوید و اال مراحل قانونی
طالق وفق مقررات انجام خواهد شد.

نباشند مطابق ماده  ۱۵قانون مزبور ملک مورد آگهی با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر
نبوده اند مطابق ماده  ۲۰قانون ثبت فقط تا سی روز از
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره
 ۲ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی ،
معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره
ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع
ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ
و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/12/25
احمد اصغری شیروان
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد
شناسه  1292505م الف 0

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش  ۲شهرستان بجنورد
مطابق ماده  ۱۵قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند
مطابق ماده  ۲۰قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید
حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره  ۲ماده واحد
قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی  ،معترضین می
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی
تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره
تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/12/25
احمد اصغری شیروان
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد
شناسه  1297519م الف 0

بجنورد

به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت امالک تحديد حدود شماره
های زیر
بخش  ۲بجنورد
 ۱۲۵اصلی موسوم به قریه عزیز
ششدانگ پالک  5623فرعی یک باب ساختمان
مالکیت  :محمد اسدی فرزند اسداله به شماره شناسنامه
 2332کد ملی 0680512322
در روز دوشنبه بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد
و یک ( )1401/01/29ساعت  ۹صبح در محل شرع و بعمل
خواهد آمد.
لذا به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت امالک به صاحبان امالک
و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال
در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان
امالک با نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند

طبیعی حتی در مناطق بسیار بکر  -که دست
اما زمانی که عاملی مانند فعالیت انسانی را
مطرح میکنیم ،شرایط متفاوت میشود چراکه
در بسیاری از موارد عوامل انسانی در تشدید

رانش زمین دخیل هستند.

مفقـودی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش  ۲شهرستان بجنورد
به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت امالک تحديد حدود شماره
های زیر
بخش  ۲بجنورد
 ۱۲۵اصلی موسوم به قریه عزیز
ششدانگ پالک  ۵۶۲۴فرعی یک باب ساختمان
مالکیت  :عباس اسدی فرزند اسداله به شماره شناسنامه
 ۱۹۳۵کد ملی ۰۶۸۰۵۰۸۳۵۱
در روز دوشنبه بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد
و یک ( )1401/01/29ساعت  ۹صبح در محل شرع و
بعمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده  ۱۴قانون ثبت امالک به صاحبان
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر
بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت
مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از
صاحبان امالک با نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر

و)...

روی زمین گلی لیز میخورید.

تورج فتحی با اشاره به نقش عوامل انسانی

برگ سبز خودرو سواری پراید جی

تی ایکس آی مدل  ۱۳۸۴سفید

روغنی با شماره موتور  01291193و
شماره شاسی S1412284646426

به شماره پالک  ۸۸۸ل  ۶۷ایران
 ۶۵به نام خدایاری کمسرخ کدملی
 ۳۱۴۹۵۵۵۸۹۲مفقود گردیده است

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

او افزود :اگر شیب زمین مناسب باشد دامنه
روی رس حرکت میکند و رانش به سمت
پایین اتفاق میافتد .در بسیاری از کوهستانها

و مناطق پرشیب ممکن است شرایط برای

رانش از نظر شیب دامنه ،جنس خاک و وجود
الیههای رسی فراهم باشد اما در صورت نبود

رطوبت کافی این پدیده مشاهده نمیشود .هر

زمان که بارندگی اتفاق بیفتد و آب به الیه رسی
نفوذ و آن را لغزنده کند ،رانش رخ میدهد.

فتحی با اشاره به افزایش تعداد رانش زمین در
دهههای گذشته اظهار کرد :با بررسی وضعیت
رانش زمین در دامنههای شمالی کشور میتوان

فهمید که تا پیش از سه دهه گذشته و تا اواخر
دهه  ۵۰تعداد رانشها در دامنههای شمالی

استانهای گلستان ،مازندران و گیالن به مراتب
کمتر از تعداد رانشهایی بوده که طی سه دهه

اخیر رخ داده است.

مفقـودی
برگ سبزخودرو سواری پراید  ۱۱۱هاچ
بک مدل  ۱۳۹۰سفید روغنی با شماره
موتور  4265902و شماره شاسی

 S5430090066859به شماره پالک
 ۵۲۲ل  ۳۹ایران  ۶۵به نام مهدی طال
بیگی کدملی  ۳۱۴۹۶۰۶۴۸۹مفقود

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

مفقـودی
برگ سبزخودروی پراید – وانت
سایپا 151

رنگ  :سفید

مدل 1400 :

ش شاسی :

NAS451100M49366231

ش موتور M1365155706 :
بنام حسن مهدوی مفقود

گردیده و اعتبارندارد.

جغتای

آب جارو نیست

دفتر طالق  2جغتای

آزمایشگاه

بجنورد

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

آنها

رضایت

نداریم

به

همین

محیطی استفاده کنیم.

اساس برنامه زمانبندی مشخص ،به صورت

سال گذشته بیشتر و در حدود  ۹درصد مقدار
به عنوان صنف و نماینده کشاورزان معرفی

گردشگری برای دستیابی به اهداف زیست

را بر اساس قوانین و آییننامههای مصوب ،بر

آبی جاری برابر  ۸۸میلیمتر است که نسبت

زیست و تاالب گاوخونی هستیم».

تمامی ظرفیتها به ویژه جذب سرمایهگذاری

و اقدامات خود برای مقابله با پدیده گردوغبار

به مقدار بلندمدت دوره آماری مشابه حدود

خطاب به مدیرکل دادگستری و استاندار اصفهان نوشته و میگویند« :ما خواستار تحقق جریان دائمی زایندهرود و اولویت حقابه محیط

به جایی نخواهد برد ،از این رو باید بتوانیم از

کرد و گفت :دستگاههای اجرایی باید برنامهها

نیست .همچنین در مناطق مرکزی و شرق استان

شرق تا زمان رهاسازی مجدد در نیمه فروردین  ۱۴۰۱شد ه بودند و حاال بیش از  1800کشاورز اصفهان با آنها همصدا شدهاند .آنها نامهای

و کانونهای گردوغبار قم افزود :مدیریت

و آلودگی هوا را از مهمترین مسائل ارزیابی

گذشته ،شرایط نسبت به بلندمدت مطلوب

|پیام ما| حقابه محیط زیستی زایندهرود را این بار کشاورزان طلب کردند .در هفتههای گذشته  200استاد دانشگاه و فعال محیط زیست و

به گزارش ایرنا ،ابراهیم معتمدی در جلسه
کارگروه مدیریت زیستبومی دریاچه نمک

جاری ،به سبب کمبارشی شدید در سال آبی

اجتماعی خواستار حفظ پایداری جریان زایندهرود و تامین هرچند اندک نیاز محیط زیستی در بازه زمانی اتمام تحویل آب به کشاورزان

است که باید به هر شکل ممکن انجام شود.
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کشف شواهدی

از «انسان مدرن»
در خوزستان

شواهد ارزشمندی از وجود فرهنگهای
جدید

پارینهسنگی

(آغازین)

تا

دوره

فراپارینهسنگی و حتی دورههای جدیدتر در
شهرستان اللی خوزستان بهدست آمده که
راه را برای مطالعات گسترده درباره حرکت
«انسانهای هوشمند یا مدرن» از آفریقا و اروپا
به سمت آسیا هموار میکند.
به

گزارش

روابطعمومی

پژوهشگاه

میراثفرهنگی و گردشگری ،محمد جواد
محوطه پارینهسنگی در شهرستان اللی ،گفت:

 ۱۹۴۶میالدی بزرگترین غار منطقه ،یعنی غار
پِبده را حفاری کرد ،ولی به رسم باستانشناسی

بررسی آلودگیهای صنعتی و بیماریهای جسمی و ذهنی ناشی از آن نشان میدهد:

کره زمین سمیتر میشود

تحقیقاتی «مَ کس پِالنک» دست به حفاری
شواهدی از دوره پارینهسنگی جدید (آغازین)

دهها میلیون نفردرنتیجه آلودگی سمی محیط زیستشان به سرطان ،سکته ،مشکالت تنفسی و بیماریهای قلبی دچارمیشوند

برای اولین بار در ایران ،با قدمتی حدود ۴۳
هزار سال پیش از غار پِبده بهدست آمد و در

رفع بیعدالتی محیط زیستی برعهده دولتهاست

ادامۀ این پژوهش ،بررسی هدفمند منطقه
برای شناسایی غارها و پناهگاههای صخرهای

تغییراقلیم روی همه اثریکسانی ندارد .دهکهای کمدرآمد و اقلیتهای نژادی عالوه برآلودگی هوا و کووید ۱۹-درمعرض توفانهای شدیدترو موج

که حاوی اطالعاتی درباره دوران پارینهسنگی

گرمای بیشتری قراردارند .سالمت ساکنان مناطق صنعتی سالهاستکه برای سودبری شرکتهای بزرگ صنعتی و پتروشیمی هزینه میشود .مناطق

هستند در دستور کار قرار گرفت.
شعاعی ادامه داد :بررسی محوطههای

| یاسمن طاهریان |

 ۸۰۰کیلومتر مربع انجام شد که هدف از این

| روزنامهنگار |

پارینهسنگی اللی در منطقهای به وسعت
بررسی ،شناسایی محوطهها و چشماندازهای

حاشیهای که درزمینهای بدون استفاده آن درنزدیکی پاالیشگاهها و شرکتهای صنعتی ،خانههای بیارزش ساخته میشوند و اغلب افراد کمدرآمد،
اقلیتهای اجتماعی و رنگینپوستان درآن زندگی میکنند .به محلههایی که چسبیده به مناطق صنعتی آالینده و پایگاههای نظامی قراردارند «مناطق

قربانی» میگویند .عبارتی که پیشینه آن به زمان جنگ سرد میان آمریکا و شوروی و پس ازانتشارآالیندههای هستهای و آسیبهای آن روی سالمت

مردم برمیگردد .بیعدالتی محیط زیستی درتمام مناطق صنعتی دیده میشود .مناطقی که با لولهکشیهای نفت و گازی ازیکدیگرجدا میشوند ،آب
آشامیدنی آلوده به سرب مینوشند و حیاط خانههایشان با دکلهای فرکینگ برای استخراج نفت و گازتزیین شده است .یکی ازکارشناسان اقلیم و

دوره پارینهسنگی در دو بخش کوهستانی و

حقوق بشردرسازمان ملل گزارش جدیدی را ارائه داده تا نسبت به پیدایش بیشتراین «مناطق قربانی» درسراسردنیا هشداردهد .دراین گزارش آمده

دشتی شمال خوزستان بود.این باستانشناس
گفت :در این پژوهش بیش از  ۳۵غار و

دهها میلیون نفردرنتیجه آلودگی سمی محیط زیستشان به سرطان ،سکته ،مشکالت تنفسی و بیماریهای قلبی دچارمیشوند.

کوهستانی شناسایی شد که  ۱۸محوطه دارای

پناهگاه صخرهای در این منطقه عشایرنشین و
دستافزارهای سنگی دورههای پارینهسنگی
جدید (آغازین) ،فراپارینهسنگی و نوسنگی

در خون ۹۵درصد کودکان
منطقه کابووی در زامبیا سرب
دیده میشود که آنها را در
معرض خطر ناتوانی مادامالعمر
قرار میدهد.

اللی از دوران پارینهسنگی مورد توجه گروههای
انسانی بوده که دلیل اصلی آن ،دسترسی آسان
به آب شیرین و فراوانی شکار بوده است.
به گفته او ،دستافزارهای بهدست آمده شامل

محوطه

تراشههایی با ابعاد متوسط و کوچک ،سنگ
ابزارهای دارای روتوش و سر پیکان هستند
که به وسیله ضربه با چکش سخت و نرم و
تکنیک فشاری ساخته شدهاند.شعاعی با اشاره
به اینکه شباهت برخی قطعات یافت شده با
دستافزارهای مکشوفه از غار پِبده ،نشاندهنده
همقدمتی برخی محوطهها با این غار است،
گفت :برخی تراشههای ِشبه «لوالوا» نیز در
این بررسی شناسایی شده که خود نشانگر
وجود محوطههایی با قدمت پارینهسنگی جدید
(آغازین) در شمال خوزستان است.

دیوید بوید ،خبرنگار ویژه حقوق بشر و محیط

مناطق را بیشتر میداند و توضیح میدهد:

زیست و نویسنده این گزارش است .او در

«حق زندگی ،حق سالمت و حق دسترسی به

به بیماریهای ناشی از آلودگی است» که  ۳برابر

گفتوگو با روزنامه گاردین میگوید« :در سراسر

محیط زیست پاک ،سالم و پایدار» .او معتقد

گومیر ناشی از مجموع سه بیماری ایدز،
آمار مر 

دنیا مناطق قربانی وجود دارند :شمال ،جنوب،

است که حق ابتدایی برخورداری از محیط زیست

ماالریا و سل و  ۱۵برابر تمام جنگها ،قتلها و

شرق و غرب .در کشورهای ثروتمند و کمدرآمد».

سالم را نمیتوان با شرایط وحشتناک مردم این

دیگر انواع خشونت و درگیری است .این گزارش

بوید عالوه بر مشکالت جسمانی ساکنان این

مناطق مطابقت داد .بوید در این گزارش میگوید

قرار است به زودی در نشست سازمان ملل

مناطق ،به مشکالت ذهنی آنها اشاره میکند که در

گومیر زودرس و ناشی از آلودگی
که میزان مر 

بررسی شود.

نتیجه احساس استثمار شدن و تصویر بدی که

نسبت به کووید ۱۹-در  ۱۸ماه اول پاندمی  ۲برابر

جامعه از آنها دارند ،به وجود میآید.

گومیر ناشی از
بوده .اما در این مدت میزان مر 

بوید نقض حقوق بشر در میان ساکنان این

آلودگی به  ۹میلیون نفر رسیده .این گزارش تاکید

وضعیت نامناسب و ریزش بخشهایی از بنای
موسوم به «عمارت حاج اسمال» در کازرون که

ثبت کند.

توسط «بنیاد کازرونپژوهی» به صورت مجازی

بزرگترین بنای قاجاری این شهر است ،کار را

مساحت بزرگ این مجموعه تاریخی در ۱۸۵۰

بازطراحی شد تا چهره اصلی آن پس از حدود

به جایی رسانده که مسیر قضایی دیوان عدالت

متر مربع ،قدمت پیش از قاجاری و همچنین

دو قرن نمایان شود و مسئوالن کازرون قول

اداری برای خروج این بنای تاریخی از فهرست

ساختمان آن در دو طبقه با اتاقهای تو در تو

مساعد تملک و احیای این بنای تاریخی را به

آثار ملی دنبال میشود.

و ایوان مرکزی که در میان خانههای تاریخی

مردم دادند .اما هنوز هیچ اقدام عملی برای

به گزارش مهر ،حدود دو سال پیش بود که این

کازرون منحصر به فرد به شمار میرود ،عواملی

تملک این مجموعه تاریخی به نتیجه نرسیده

بنا برای فروش گذاشته شد و پس از آن اداره

بود که موجب شد تا بنای «عمارت حاج اسمال»

و عدم تعیین تکلیف مالکان باعث شده تا

میراث فرهنگی کازرون در استان فارس دست

در فهرست آثار ملی ایران قرار گیرد.

آنها مسیر دیوان عدالت اداری را برای خروج

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض

متقاضی خانم صغرا مالئی سربیژن فرزند خیراله شماره شناسنامه 397
صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  767متر مربع

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

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد سنجری
بنستانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 732

صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه به

مساحت  250متر مربع پالک  -فرعی از-581

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  -فرعی از
- 581اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین

آباد جیرفت بخش  45کرمان خریداری از
مالک رسمی آقای ابراهیم سیدیان محرز گردیده

است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز 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 دوماه 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

الف646:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/12/11:تاریخ انتشار

نوبت دوم 1400/12/25:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

و در تمام تاریخ بشر است .یکی از بدترین

این دولتها هستند که وظیفه احترام گذاشتن،

مناطق قربانی هم در همین کشور قرار دارد .نام

محافظت کردن و برآورده کردن حقوق بشر را

نزا» در لوییزایاناست که بیش
آن «معبر سرطا 

برعهده دارند».

بوید در این گزارش میگوید
گومیر ناشی از
که میزان مر 
آلودگی در  ۱۸ماه اول پاندمی
به  ۹میلیون نفر رسیده .این
گزارش تاکید میکند «از هر ۶

از مالک رسمی حبیب هللا مالئی از سهم االرث امان هللا مالئی محرز گردیده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 دوماه 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 الف648:
 -تاریخ انتشار نوبت اول1400/12/11:

– تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/25:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

مورد مرگ ،یکی از آنها مربوط

آلودگی این منطقه هشدار دادهاند اما مانعی برای

به بیماریهای ناشی از آلودگی

افتتاح تاسیسات صنعتی بیشتر در این منطقه

گومیر
است» که  ۳برابر آمار مر 

نشدهاند.

ناشی از مجموع سه بیماری

نژادپرستی سیستماتیک نقش بزرگی در

ایدز ،ماالریا و سل و  ۱۵برابر

جغرافیای مناطق قربانی دارد .وبسایت

تمام جنگها ،قتلها و دیگر

«پروژه واقعیت اقلیم» در گزارشی مینویسد که
تحقیقات مجله آتالنتیک نشان میدهد گیاهان

انواع خشونت و درگیری است

آلودهکننده بیشتر در مناطقی کاشته میشوند که
رنگینپوستان زندگی میکنند .در دوران پاندمی،
رنگینپوستان آسیبهای بیشتری را نسبت

محیط زیست سالم حق بشراست

به سفیدپوستان آمریکایی متحمل شدهاند.
در واقع صنایع باعث آلودگی ۷۵درصد هوای
مناطقی است که رنگینپوستان در آن زندگی
میکنند و سیاهپوستان و التینتبارها به طور
میانگین هوای آلوده بیشتری را تنفس میکنند.
در خون ۹۵درصد کودکان منطقه کابووی در زامبیا
سرب دیده میشود که آنها را در معرض خطر
ناتوانی مادامالعمر قرار میدهد« .پاتا رات»
محل دفن زباله در رومانی است که هزاران

دارند« .گوادلوپ» و «مارتینیک» هم دو جزیره
تحت کنترل فرانسه در دریای کارائیب هستند
که در خون ۹۰درصد ساکنان آنها آفتکش
نزای کپون دیده شده است.
سرطا 

با این حال بوید معتقد است دلیلی برای
خوشبینی هم وجود دارد .گزارش بوید  ۶ماه
پس از نشست شورای حقوق بشر منتشر
میشود که در آن برای اولین بار حق همه برای
محیط زیست پاک پایدار ،سالم و پایدار به
رسمیت شناخته شد .از نگاه او این همان نکته
اصلی است.
توافقنامههای پیشین درباره تنوع زیستی،
تغییر اقلیم و آلودگی تاکنون غیر قابل اجرا
بودهاند .بوید میگوید« :زمانی که توافقنامههای
محیط زیستی بینالمللی را با قوانین حقوق
بشر ترکیب کنید ،حقوق بشر موسسات ،شیوه
عمل و مسئولیتپذیری را وارد معادله میکند.
این همان چیزی است که به رسمیت شناختن
حق دسترسی به محیط زیست پاک ،سالم و

کسبوکارهای آفت محیط زیست

کسب و کارها مقصر اصلی به وجود آوردن
این بیعدالتی محیط زیستی هستند .با این
حال بیشتر آنها از نادیده گرفتن هزینههای محیط
زیستی و اجتماعی اقداماتشان به نفع سود خود
خوشحال بودهاند .دیوید بوید میگوید که پول

پایدار را هیجانانگیز میکند ».او در واقع اشاره
میکند که ترکیب قوانین حقوق بشر و قوانین
محیط زیست میتواند کاتالیزور قدرتمندی برای
تغییرات دگرگونکنندهای باشد که به شدت به آنها
نیاز داریم.

بنا از فهرست آثار ملی و کسب مجوز تخریب

از ساختمانها و بناهای تاریخی این شهر منجر

دنبال کنند.

شده است .در حال حاضر تعداد خانههای

اگرچه دیوان عدالت اداری هنوز در گامهای

تاریخی شهر کازرون کمتر از  ۱۰۰واحد عنوان شده

نخستین ورود به پرونده شکایت علیه «ثبت

است و روند تخریبها در بافت تاریخی همچنان

ملی عمارت حاج اسمال» قرار دارد ،اما تردیدی

نیز ادامه دارد.

نیست که نپرداختن حقوق مالکان در نهایت به

فعاالن میراث فرهنگی در کازرون ضمن اعالم

خروج این بنای تاریخی از فهرست آثار ملی ایران

نگرانی نسبت به خروج بنای تاریخی «عمارت

و هموار شدن تخریب کامل این مجموعه در مرکز

حاج اسمال» از فهرست آثار ملی ایران ،نسبت

شهر کازرون منجر میشود.

به وضعیت نامناسب ساختمان و احتمال ریزش

با وجود آن که شهر کازرون یک شهر تاریخی

بخشهایی از آن هشدار داده و خواستار پیگیری

به شمار میرود ،اما نبود برنامهریزی برای حفظ

تملک و احیای آن به عنوان یک مجموعه تاریخی

بافت تاریخی این منطقه به از بین رفتن بسیاری

در جنوب ایران هستند.

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

-اصلی قطعه دو واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت بخش  45کرمان خریداری

پالک  -فرعی از -564اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  -فرعی از 564

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات

مواد شیمیایی مضر ممنوع یا کنار گذاشته شدهاند

به کار شد تا این بنا را در فهرست آثار ملی ایران

رسمی برابر رای شماره  1400/11/14-140060319014005112هیات دوم موضوع

 1400/11/14-140060319014005113هیات دوم

شدت گرفتن مسوم کردن کره زمین

گزارش بوید اشاره میکند با اینکه برخی از

در آن زمان بنای تاریخی عمارت حاج اسمال

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی

آمریکا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان

باید این کار را انجام دهند ،این وظیفه آنهاست،

آرسنیک ،سرب ،جیوه و دیگر آالیندهها قرار

میکند «از هر  ۶مورد مرگ ،یکی از آنها مربوط

ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ناعادالنه و نامتناسب است.

بادی و خورشیدی تبدیل نمیشوند .دولتها

رومانیایی در آن زندگی میکنند و در معرض

احتمال خروج «عمارت حاج اسمال» از فهرست ملی

مادرهای تراشه ،تیغه و ریزتیغه (منشوری)،

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

داده اما شدت آسیبهای وارده به بعضیها بسیار

خود به خود به شرکتهای بزرگ انرژیهای

اینکه تحقیقات بسیاری اطالعاتی درباره خطرات

دوباره این غار زد که در نتیجه این حفاری،

مطالعات مقدماتی حاکی از آن است که منطقه

کره زمین ،فراگیر شده و همه را تحت تاثیر قرار

متوقف نمیکنند؛ شرکتهای زغالسنگی بزرگ

برابر بیشتر در معرض ابتال به سرطان قرار دارند

با همکاری دِ پارتمان باستانشناسی مؤسسه

سنگی از این محوطهها جمعآوری شد.

به این نقاط بیاندازید ،میبینید که آلودگی امروز

«شرکتهای نفت و گاز داوطلبانه تولیدات خود را

که باالترین نرخ سرطان در تمام آمریکاست .با

همچنان در پردهای از ابهام قرار دارد.

سرپرست هیات باستانشناسی اللی افزود:

خود با تاکید بر این مناطق میگوید که اگر نگاهی

جلوگیری کنند .این فعال حقوق بشر میگوید:

در معبر سرطان نسبت به میانگین کل آمریکا۵۰ ،

او افزود :در سال  ۱۳۹۸حامد وحدتینسب

پارینهسنگی و منابع ماده خام سنگی نیز در این

آسیبهای بیشتری میبینند .بوید در گزارش

صنایعی که به محیط زیست آسیب میزنند،

لوییزیانا قرار دارند .ساکنان یکی از مناطقی واقع

به چاپ نرسیده و محل نگهداری اشیا مکشوفه

بررسی شناسایی و بیش از  ۳۰۰عدد دستافزار

در این بیعدالتی محیط زیستی ،بعضیها

هزار میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر یارانه در سال برای

شدهاند که بین ایالت نیواورلئان و شهر باتون روژ

حفاری غیردقیق تاکنون
ِ
آن زمان ،اطالعات این

است .به عالوه ،یک محوطه روباز مربوط به دوره

کردن کره زمین شدت گرفته است».

در قسمتی از رودخانه میسیسیپی ساخته
| | Larry C Price

فرانسوی،

رومَ ن گریشمن

هم  ۲برابر بیشتر میشود .او میگوید« :مسموم

بزرگ و آلودهکننده وضع کنند و از پرداخت یک

سیاهپوستنشین قرار دارند .این پاالیشگاهها

 ۱۹۴۰میالدی به دلیل حضور باستانشناس
مورد

 ۲۰۰۰تا  ۲ ،۲۰۱۷برابر شده و تا سال  ۲۰۳۰باز

میخواهد تا قوانین سنگینی را برای شرکتهای

دارد .این پاالیشگاهها در مناطق فقیرنشین و

این شهرستان در شمال استان خوزستان از سال

باستانشناسان قرار گرفت .گریشمن در سال

اما تولید مواد شیمیایی در کل بین سالهای

«مانع اصلی توجه به تغییر اقلیم ،نابودی تنوع
زیستی و آلودگی فراگیر است» .او از دولتها

از صد پاالیشگاه نفت و پتروشیمی در آن قرار

شعاعی ،سرپرست هیئت باستانشناسی

توجه

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره -140060319014005315
 1400/11/24هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم حافظی نسب فرزند خوبیار

بشماره شناسنامه  813صادره از جیرفت درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1215فرعی از - 574اصلی قطعه دو واقع
در اراضی جیرفت بخش  45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سیف هللا

افضلی مقدم محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز 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
دوماه 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 الف655:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/12/11:

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/25:

خانه به مساحت ششدانگ به مساحت  215متر مربع پالک  -فرعی از-574

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

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف

 1400/11/14هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

 1400/10/11-140060319014004400هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف

 1400/10/21-140060319014004597هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف

فاقد سند رسمی

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره -140060319014005110
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیلی مالئی دامنه فرزند حبیب اله
بشماره شناسنامه  159صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت

 241/92متر مربع پالک  -فرعی از -609اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -
فرعی از - 609اصلی قطعه  5واقع در اراضی حنطه ساردوئیه جیرفت بخش 34

کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا عادلی ورثه خان میرزا عادلی
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز

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 دوماه
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 الف636:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/12/11:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/25:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

فاقد سند رسمی

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا افشاری

فاقد سند رسمی

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی

حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رامیار

پورفرزند فیروزبشماره شناسنامه  425صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه

فرزند حسن بشماره شناسنامه  240صادره از بندرماهشهر در ششدانگ یک باب

شده از پالک  1188فرعی از - 574اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت

و مجزی شده از پالک  710فرعی از - 574اصلی قطعه دو واقع در اراضی

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود

گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی

به مساحت  122/87متر مربع پالک  -فرعی از -574اصلی مفروز و مجزی
بخش  45کرمان خریداری از مالکیت رسمی خود متقاضی محرز گردیده است.

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته

خانه قدیمی به مساحت  381متر مربع پالک  -فرعی از -574اصلی مفروز
جیرفت بخش  45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسن رامیار محرز

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را

داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود

اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در

اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد /.م الف645:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/12/11:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/25:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

فاقد سند رسمی

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد /.م الف641:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/12/11:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/25:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

 1400/11/12-140060319014005097هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
حوزه ثبت ملک جیرفت

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس

فاریابی فرزند حیدر بشماره شناسنامه  287صادره از جیرفت در سه دانگ

مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  153/21متر مربع پالک  -فرعی

از -574اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 63فرعی از - 574اصلی قطعه دو

واقع در اراضی جیرفت بخش  45کرمان خریداری از مالک رسمی خانم لیال

کفش دوز محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز 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

دوماه 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 الف643:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/12/11:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/25:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک
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در آستانه سفرهای نوروزی یکی از مهمترین محورهای مواصالتی کشور به دلیل رانش زمین مسدود شده است

اساس اطالعاتی که دریافت کردیم ،احداث

سفر بر تن لرزان جاده چالوس

آن منجر به تقلیل آبهای زیرزمینی

آغازرهاسازی آب

در منطقه شده و ساختار ژئوتکنیک و

ازسدهای آذربایجان غربی

زمینشناسی منطقه را دگرگون کرده است.
سد سیاهبیشه در واقع دو سد است .زمانی

به سمت دریاچه ارومیه

که جاده چالوس از یک طرف در مجاورت

عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران :دخالتهای انسانی که باعث تغییر زمینشناختی منطقه و ایجاد لغزش

این دو سد قرار گرفته و نیروگاههای

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب

متعدد برقآبی در کنار این دو سد ساخته

زمین شود ،منجر به رانش میشود

منطقهای آذربایجان غربی از آغاز رهاسازی

میشود و از طرف دیگر در طول روز نزدیک

آب از سدهای مخزنی شهر چای ،بوکان،

به حدود  ۴۰هزار خودرو از این جاده عبور

مهاباد و دریک به سمت دریاچه ارومیه خبر

میکنند ،طبیعی است که این جاده آستانه
حد تحمل زمینشناسی خود را از دست

| فرهاد انصاری |

رانش زمین در حالی در استانهای شمالی

| معاون دفتر بررسی مخاطرات
سازمان زمینشناسی |

داده و دچار رانش بیسابقهای شود»
کشور به دلیل ساختوسازهای بیرویه
و بروز ناگزیر تغییرات عمده در ساختار
خاک تبدیل به بحرانی جدی شده است
که فرونشست زمین هم در مناطق دیگر
همین استانها و استانهای دیگر کشور،
زیر پای شهرها و دشتها را یکی پس
از دیگری خالی میکند .شرق استان
مازندران به شکلی گسترده با پدیده
فرونشست درگیر است و نگرانیهایی در
مورد آسیبهای این پدیده در این استان

هر چقدر مالحظات فنی جادهها
باالتر باشد ،کمتر درگیر عوارضی
همچون لغزش زمین میشود
ن آنکه جادههای ساخته
ضم 
شده در مناطق کوهستانی نیاز
به تعمیر و نگهداری پیوسته و
بیشتری دارند

وجود دارد و حاال مناطق کوهستانی آن هم

| فارس |

پدیده در میان جاده نگرانیها را به اوج رساند .پدیدهای طبیعی که در مورد جاده چالوس نمیتوان عوامل بروز آن را کامال به طبیعت و

فعل و انفعاالت زمین نسبت داد .به گفته کارشناسان نقش عامل انسانی در بروز این پدیده در این منطقه بیش از عوامل طبیعی است.
جاده چالوس از سال  1312میزبان
مسافرانی بوده که میخواستند از کرج
خود را به چالوس و مازندران برسانند.
جاده پر قصه و ماجرایی که با کمترین
امکانات ساخته شده و بارها حادثه
آفرین بوده و از سوی کارشناسان به
عنوان

یکی

از ناامنترین

جاد ههای

کوهستانی کشور شناخته شده ،اما این
نا امنی از محبوبیت این جاده پر خاطره
کم نکرده ،ترافیک سنگین آن در طول
سال موید این ادعا است .حاال اما تنها
ریزش سنگ و پیچهای پر خطر نیستند
که این جاده تاریخی را ناامن میکنند،
حاال دیگر زیر پای این جاده خالی شده
و تنش به لرزه افتاده است .چند روزی
است که جاده چالوس به علت رانش
زمین مسدود شده است .کارشناسان
و مسئوالن علل مختلفی را برای بروز
این پدیده در این جاده مطرح میکنند.
برخی آن را عاملی طبیعی میدانند که در
هر نقطه از زمین ممکن است رخ دهد و
برخی رانش زمین در مناطق کوهستانی
را امری معمول میدانند اما بعضی
کارشناسان این اتفاق را نتیجه اقدامات
انسانی در مناطق اطراف این جاده و
حاشیه آن میدانند.

و

تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی هم

لرستان و خوزستان هم در رتبههای بعدی

خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ،مسکن

اشارهای کرده و میگوید« :زهکشی و

قرار دارند .به باور او« :علت رانش زمین در

علی

بیتاللهی

مدیر بخش

زلزله

و شهرسازی ،با تاکید بر اینکه« :رانش

خروج آب و جلوگیری از ماندابی از جمله

کشور دخالتهای بیش از حد انسانی در

زمین در جاده پرتردد شمال کشور امری

اقداماتی است که باید صورت گیرد .اگر

مناطق کوهپایهای ،جلگهای و آبرفتی و هر

طبیعی است .این پدیده به ویژه بعد از

این کار انجام شود حرکت دامنه متوقف

منطقه شیبداری است که جنس خاک

بارندگی ممتد که زمین مرطوب باشد،

میشود .در واقع تعبیه زهکشها و طراحی

دامنههای آن از نظر زمینشناسی مستعد

تشدید میشود .چندین زمین لغزش

آنها عمدهترین کار موثر است .همچنین

رانش و لغزش زمین هستند .دخالت

در سالهای گذشته از جمله دهه  ۷۰در

اقدامات زیربناییتر نیز شامل شمع کوبی

انسانی بیشتر در زمینههای تغییر کاربری
ساختوساز

این محدوده اتفاق افتاده» به تجارتنیوز

و سایر موارد نیز پیشنهاد شده که نیازمند

اراضی،

میگوید« :عوامل تشدید کننده زمین

مطالعات زمانی بیشتری است»

غیراصولی ،احداث سدها در نقاط مختلف

لغزش ،بارندگی و رطوبت خاک است .هر

محمدرضا محبوبفر ،عضو انجمن آمایش

این سه استان و همچنین اقدامات افراطی

تخریب

جنگلها،

چقدر زمین مرطوب باشد ،احتمال رانش

سرزمینی

مخاطرات

راهسازی و جادهسازی است .از سال ۱۳۹۶

بیشتر میشود .ارتعاشات محیطی هم

محیطی و توسعه پایدار ایران اما نظر

نسبت به وقوع این پدیده در شمال کشور

در تشدید این پدیده موثر است .اگر در

دیگری دارد و بر این باور است که

هشدارهایی داده شد و حتی در سال

و

عضو

انجمن

محیطی رفتوآمد و ترافیک زیاد باشد،

رانش زمین منشا طبیعی و انسانی دارد.

 ۱۳۹۸اعالم شده بود که بیشتر از ۴۰۰

ارتعاش دامنه باعث میشود توده خاکی

محبوبفر به ایسنا گفته است« :عوامل

نقطه از استان مازندران دچار پدیده رانش

بیشتر جابهجا شود .هر جا این چند

دخیل در این رخداد شامل بارانهای سیل

هستند و رتبه این رانش از خفیف تا شدید

عامل بیشتر شود ،احتمال لغزش هم

آسا و زلزله است ،ولی دخالتهای انسانی

برآورد شد ،ولی متاسفانه به این هشدارها

باال میرود» بروز این پدیده در آستانه

باعث رانش میشود که حتی موجب تغییر

توجه نشد» محبوبفر که تاکید دارد نقش

نوروز و پیک سفرهای داخلی بیش از

زمین شناختی منطقه و باعث ایجاد زمین

عوامل انسانی در بروز این پدیده پر رنگتر

همیشه پر رنگ شده است ،بیتاللهی

لغزش میشود» به اعتقاد عضو انجمن

از عوامل طبیعی است ،مصادیقی برای

در خصوص اقدامات وزارت راه برای حل

مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران

این نظر خود عنوان میکند از جمله اینکه:

مشکل میگوید« :عملیات اجرایی برای

دخالتهای انسانی پر رنگتر از عوامل

«همه اتفاقاتی که در جاده چالوس به

کاهش مخاطرات این زمینلغزش آغاز

طبیعی است .او میگوید در حال حاضر ۳

عنوان رانش زمین رخ میدهد ،به احداث

شده اما عملیات اجرایی کار زمانبری

استان گیالن ،مازندران و گلستان رتبه اول

سد سیاهبیشه بر میگردد .این سد در

است» او به راهکارهای پیشنهادی مرکز

کشور در بروز پدیده رانش زمین هستند.

کنار رودخانه چالوس ،احداث شده و بر

گیاهی منطقه ،حفر چاههای غیرمجاز
و بسیار عوامل دیگر که هر روز بیش از

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 1400/11/25-140060319014005316هیات دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در

مصارف زراعی خودداری کنند.

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
اقای منصور کواروئی فرزند خدامراد بشماره شناسنامه  1صادره از بم
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره-140060319079000684
1400/10/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار
جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابوطالب عزیز زاده فرزند یدهللا
بشماره شناسنامه 0صادره ازرودبارجنوب در یک باب خانه به مساحت 292متر
مربع پالک 1660فرعی از -188اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی
قطعه سه واقع در رودبار جنوب – شهرک علویان بخش46کرمان خریداری از
مالک رسمی اقای عبدالحسین ،محمد مهدی ومهسا مهیمی وخانم فاطمه بیگ
مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر
خواهدشد /.م الف210:
تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/12/11:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/12/25:

محمد کردستانی  -رئیس ثبت اسناد امالک

جنگلی ،جنگلزدایی و از بین بردن پوشش
احتمالی ،در دامنههای شیبدار و دارای

تاریخ انتشار نوبت اول -1400/12/11:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/25:

شود .در واقع تغییر کاربری اراضی به پدیده

زمین به مراتب بیشتر از زمانی بوده که
پوشش گیاهی مناسب وجود داشته است.
گلستان دیده میشود چرا که تغییر کاربری،

| معاون دفتر آب و خاک سازمان
حفاظت محیط زیست |

این پدیده بیشتر در استانهای مازندران و
جنگلزدایی و از بین رفتن مراتع در این دو
استان بیشتر از استان گیالن بوده است .ما
در مرحلهای هستیم که برای رانش زمین
ابتدا به دنبال علل زمینشناسی نمیگردیم
بلکه تاثیرات انسانی را بررسی میکنیم.
اگر عوامل انسانی دخیل نباشند در مرحله
بعد عوامل زمینشناسی را در اولویت قرار
میدهیم» این تنها مناطق کوهستانی البرز
نیست که بهواسطه فعالیتهای غیراصولی
انسانها برای فرونشاندن عطش توسعه با
رانش و فرونشست روبهرو هستند ،به گفته
فتحی در زاگرس هم این خطر مناطق و

شماره1400/09/24-140060319079000480هیات

اول

موضوع

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب – شهرک

مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت

اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند
مالکیت صادر خواهدشد /.م الف213:
تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/12/11:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/12/25:

تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/12/11:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/12/25:

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

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

رسمی

محمد کردستانی  -رئیس ثبت اسناد امالک

ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319079000477هیات اول موضوع قانون
ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منیره اسدنیا فرزند

اعظم بشماره شناسنامه 3150253497صادره ازکهنوج رودباردر یک باب خانه به مساحت
254.80متر مربع پالک 1649فرعی از -188اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی

قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک علویان جنب مدرسه ثامن خریداری از مالک رسمی
محمد مهدی مهیمی وخانم مهسا مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به

منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین

آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر
خواهدشد /.م الف214:

تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/12/11:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/12/25:

این پدیده شود .در واقع تغییر
کاربری اراضی به پدیده رانش
زمین کمک کرده است

محمد کردستانی  -رئیس ثبت اسناد امالک

آمار ایران نتایج طرح آمارگیری کشتار
طیور کشتارگاههای رسمی کشور در بهمن
امسال را منتشر شد .بر اساس نتایج این
ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور
در بهمن  ۱۴۰۰جمع ًا  ۱۹۶هزار و  ۶۶۰تن
گزارش شده ،که سهم گوشت ماکیان (مرغ
و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده
است .بر اساس نتایج این آمارگیری،
گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با ۱۸۹
هزار و  ۵۰۷تن ٩٦.٤ ،درصد از وزن کل
گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص
داده است .گوشت بوقلمون هم با دو هزار
و  ۵۹۱تن  ۱,۳درصد ،بلدرچین با  ٢٣١تن
 ۰.۱درصد و سایر انواع طیور با چهار هزار و
 ۳۳۱تن  ٢.٢درصد از وزن کل گوشت طیور
عرضه شده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور
در بهمن  ۱۴۰۰با ماه مشابه سال ۱۳۹۹
نشاندهنده افزایش  ٣٥درصدی مقدار
عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاههای
رسمی کشور است.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره-140060319079000676
1400/10/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای آصف زابلی فرزند مهران بشماره شناسنامه 5360073985صادره ازرودبارجنوب
در یک باب خانه به مساحت 450متر مربع پالک 1666فرعی از -188اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب – بلوار شهید پیکان خریداری از مالک رسمی
اقای مهیمی وخانم ایران دخت خدادادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف212:
تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/12/11:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/12/25:

محمد کردستانی  -رئیس ثبت اسناد امالک

محمد کردستانی  -رئیس ثبت اسناد امالک

475صادره ازرودبارجنوب در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت

از مالک رسمی ورثه مرحوم سیاه میرانی محرزگردیده است.لذا به منظور

پتانسیل رانش سبب وقوع

پدیده به بحرانیترین مرحله خود برسد.

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه

181اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –طراده بخش46کرمان خریداری

در دامنههای شیبدار و دارای

تذکرات وقتی شنیده میشوند که این

مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه

117086متر مربع پالک 5فرعی از -181اصلی مفروز و مجزی شده از پالک

همراه باران و رطوبت احتمالی،

اما تجربه ثابت کرده است ،هشدارها و

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و

بالمعارض متقاضی خانم قیصر میرانی طراده فرزند سیاه بشماره شناسنامه

پوشش گیاهی و مراتع به

تشدیدکننده این پدیده در زاگرس هستند»

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف211:

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جنگلزدایی و از بین بردن

درختان جنگلی بلوط اصلیترین عوامل

شناسنامه 0صادره از در یک باب خانه به مساحت 258متر مربع پالک 1659فرعی از-188

وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای

قطع درختان جنگلی،

میگوید« :تغییر کاربری زمینها و قطع

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار

امسال دو درصد کاهش داشته است .مرکز

طرح ،وزن گوشت عرضهشده انواع طیور

راههای مواصالتی را تهدید میکند ،فتحی

اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای

قانون

گذشته ،اما این میزان نسبت به دی ماه
| تورج فتحی |

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف

طیور در بهمن امسال نسبت به بهمن سال

میتوان متوجه این نکته شد که رانش

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

ساختمانهای فاقد سند رسمی

افزایش  ۳۵درصدی میزان عرضه گوشت

طی سه دهه اخیر در استانهای شمالی

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

بنابر گزارش مرکز آمار ایران با وجود

رانش زمین کمک کرده است .با بررسی آمار

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک
رودبارجنوب

 ۲درصد کمتر شد

پتانسیل رانش سبب وقوع این پدیده

علویان قطعه سه بخش46کرمان خریداری از مالک رسمی عبدالحسین ،محمد مهدی ،مهسا

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

در کشتارگاههای رسمی

گیاهی و مراتع به همراه باران و رطوبت

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت

 215متر مربع پالک  -فرعی از -574اصلی مفروز و مجزی شده از

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک
رودبارجنوب

عرضه گوشت طیور

جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مینا محمودی فرد فرزند محمدبشماره

شد /.م الف655:

حوادث احتمالی به واسطه رهاسازی و تشدید

رابطه به ایسنا گفته است« :قطع درختان

اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد

ادامه خواهد داشت .جهت پیشگیری از بروز

سهم آب دریاچه در طول مسیرها برای

سازمان حفاظت محیط زیست در همین

شماره1400/10/28-140060319079000685هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود

ایمنی سدها آغاز و تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱

مرکز آمار اعالم کرد

به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار

حداکثر دبی مطمئن و با توجه به مالحظات

پدیدههای طبیعی آسیبپذیرتر میکند.

فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه

مقدم محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت

سلماس به میزان  ۴میلیون مترمکعب با

تورج فتحی؛ معاون دفتر آب و خاک

پالک  1215فرعی از - 574اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت
بخش  45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای

به میزان  ۳۰میلیون مترمکعب و سد دریک

به پیکره دریاچه ارومیه بهرهبرداران از برداشت

روز قبل زیر پای این استان و استانهای

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

سیف هللا افضلی

به میزان  ۱۵۰میلیون مترمکعب ،سد مهاباد

داد :همچنین به جهت اهمیت رهاسازی آب

مجاور آن را خالی میکند و آنها را در برابر

| سمت |

میلیون مترمکعب ،سد شهید کاظمی بوکان

و موارد ایمنی را رعایت کنند .محمدی ادامه

شیبدار و کوهستانی ،تخریب پوشش

عملیات عمرانی را در بسیاری از این روستاها متوقف کرده بود ،اما اقدام اثرگذاری در این زمینه انجام نشده بود تا اینکه باالخره این

رهاسازی آب از سد شهرچای به میزان ۱۵

به حریم و بستر رودخانهها اکید ًا خودداری

ساخت سدها ،ساختوساز در مناطق

| نویسنده |

منابع آب ایران ،مرحله نخست عملیات

 ۱۳فروردین و روز طبیعت -از نزدیک شدن

مدیریت صحیح در این استانها بیندازد.

محدوده پل زنگوله ،گفتند .رانش زمین در محدوده روستاهایی که در مسیر این جاده قرار دارند ،پیش از این هم اتفاق افتاده بود و حتی

اساس برنامه ابالغی از سوی شرکت مدیریت

در زمان رهاسازی و پس از آن -بهویژه در روز

هنوز نتوانسته تصمیمگیران را به صرافت

به جز ترافیک و احتمال سقوط بهمن یا ریزش کوه ،منتشر شد .این بار رانش زمین راه مسافران این جاده پر خطر و خاطره را بسته

از نیازهای محیط زیستی آن و همچنین بر

منطقه و شهروندان عزیز درخواست میشود

شدهاند .اما تمام این خطرات و آسیبها

بود .مرکز مدیریت راههای کشور ،ابتدا علت مسدود شدن راه را ریزش سنگ اعالم کرد اما خبرهای تکمیلی از رانش بیسابقه زمین در

اعالم این خبر افزود :نظر به تامین بخشی

جریان آب در مسیر رودخانهها ،از عموم مردم

به شکلی گسترده با رانش زمین روبهرو

«جاده چالوس بسته شد» این جمله خبری بارها در مقاطع مختلف سال شنیده میشود .بیست و یکم اسفند ماه اما این خبر با دلیلی

داد .به گزارش وزارت نیرو جواد محمدی با

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/10/07-140060319091001480هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
فریده برخوری مهنی فرزند آقا جان بشماره شناسنامه 44478صادره ازجیرفت درششدانگ
مغازه مشتمل بر به مساحت 83متر مربع پالک  -فرعی از -49اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  -49اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد –محمدآباد –بی بی شهری خیابان مطهری
خریداری از مالک رسمی خانم فرخنده امیری محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه
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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف3105:
تاریخ انتشار نوبت اول –1400/12/11:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/12/25:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک
استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک
حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

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

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای

۱۴۰۰٫۹٫۱۷-۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۲۸۶هیات

اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر

آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
سعیده سیفی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه

۳۰۲۰۱۱۶۶۶۱صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب

خانه به مساحت ۲۷۷.۸۰متر مربع پالک  -فرعی
از -۵۰اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -۵۰

اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد بخش ۴۵کرمان

خریداری از مالکیت رسمی مجید ابراهیمی

که تمامی به آقای ماشاهللا مالیی انتقال قطعی

نموده محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم

مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ

انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول
اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر

خواهدشد /.م الف3۱۱۱:

تاریخ انتشار نوبت اول1400/12/11:

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/25:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک
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عامل بوی بد شرق شیراز
مشخص شد

مدیرکل محیط زیست استان فارس،

فرار کنند.

دریافت پول ،ویکا را جابهجا میکند .چویسکا که

انجمن معلوالن اروپا ،یک سازمان غیردولتی،

نگران کالهبرداری بود ،نپذیرفت .در حال حاضر،

به شدت در برابر درگیری آسیب پذیر میکند.

شهر نیست ،لزوم اهتمام دستگاههای

حداقل صد هزار نفر از آنها که اکثرا کودک هستند

اجرایی ذیربط برای رفع کامل این مشکل

در خانهها و موسسات نگهداری زندگی میکنند.

را متذکر شد.

شانس آنها برای خروج از کشور کم است.دارینا

حمید ظهرابی ،گفت :هر چند نسبت به

چویسکا چند روزی است که به همراه دخترش

سالهای گذشته ،شاهد کم شدن شدت و

ویکا در نزدیکی مرز لهستان گیر افتاده است.

وسعت بوی بد استشمام شده در محدوده

ویکای  10ساله مبتال به فلج مغزی و آسم است

شرقی شیراز هستیم اما این وضعیت

و نیاز به ازسرگیری دورههای فیزیوتراپیاش دارد.

خصوصا در فصول گرم سال ،ادامه دارد و

چویسکا گفت« :ویکا برای مدت طوالنی بدون

موجب ناراحتی ساکنان منطقه ،مسافران و

توانبخشی بوده است و وضعیت او رو به وخامت

شهروندان میشود.

است .او در حال رشد است و عضالتش با سرعت
| | REUTERS

یکسان رشد نمیکنند ،بنابراین عضالتش تحلیل
میرود .هنگام راه رفتن زمین میخورد و عضالت
پایش رشد ندارد و او در پاهایش درد دارد».
سفر از مرکز اوکراین تا مرز روزها طول کشید و

میرسد ناشی از فاضالب روباز شیراز است،

برای ویکا طاقت فرسا بود .حال او بدتر شده

گفت :نهادهای مسئول در حوزه جمع آوری
فاضالب و مدیریت شهری باید بکوشند تا
این مشکل برطرف شود.

پنهان شدند ،جایی که ویکا دچار سرفه خشک

فرار ناممکن

گردشگر به شیراز سفر میکنند از این بوی
بد آزرده میشوند و در حال حاضر وجود این
معضل در شان گردشگران و شهر گردشگری
شیراز نیست و همه دستگاههای مسئول
کنند.او ،شهرک صنعتی شیراز را مسئول

است .این زوج چندین روز را در زیرزمین

کابوس جنگ اوکراین برای کودکان معلول و خانوادهها یشان دوچندان است

ظهرابی تاکید کرد :افرادی که به عنوان

موظفند ساماندهی این موضوع را دنبال

آنها در نزدیکی مرز به دنبال راهی امن برای
خروج هستند.

ما باید نجات پیدا کنیم

اوکراین با ناتوانیهای ذهنی هستند که آنها را

یادآوری اینکه چنین وضعیت مطلوب این

شیراز به ویژه در فصل تابستان به مشام

مجموع حدود  260نفر ،توانستهاند از پایتخت

شخص دیگری نیز پیشنهاد داده بود به شرط

« »Inclusion Europeحدود  261000نفر در

کانالهای روباز و رودخانه دانست و ضمن

در حاشیه روستای سلطانآباد و شرق

دویست و چهل و هفت خانواده این گروه ،در

مرز است اما ویکا نمیتواند تا این حد راه برود».

اوکراین وجود دارد .به گفته سازمان غیردولتی

شرق شیراز را دفع غیربهداشتی فاضالب در

با اشاره به اینکه این بوی نامطلوب که

گفته کومارنکو ،تنها  20تا  50خانواده از هزار و

نداد .راه حل دیگر پیاده روی سه کیلومتری تا

تخمین میزند که  2.7میلیون معلول در

منشاء اصلی بوی بد استشمام شده در

مدیرکل محیط زیست فارس همچنین

| صدف سرداریرفسنجانی |
| خبرنگار |

بخشی از رهاسازی فاضالب در این منطقه
دانست و گفت :متاسفانه واحدهای تولیدی

و تنگی نفس شد .آنها با لباس خوابیده بودند
و به صدای غرش هواپیماهای باالی سرشان
گوش میکردند.
او به سیانان میگوید که خانوادهای در آلمان،
جایی را برای ویکا فراهم کرده و درمان حیاتی

وُ وا نمیداند که بیرون از خانهاش جنگ است .او معنی آژیرهای حمله هوایی را نمیفهمد و از ویرانیهای ناشی از بمبهای روسیه در

را برای او ترتیب دادهاند .اما آنها باید خودشان

کییف بیاطالع است .فقط میخواهد از بلوکهای اسباببازیاش برج بسازد و با تلفن مادرش آهنگها و کارتونهایی را که دوست دارد،

به آنجا بروند .تا به حال ،چویسکا نتوانسته

ببیند و گوش کند .وُ وای  17ساله دارای سندرم اوپتیز(  )Smith Lemli Opitz Syndromeاست ،یک بیماری ژنتیکی نادر که باعث

است ،راهی برای حمل و نقل پیدا کند .ویکا
به شدت به گربهها آلرژی دارد و همین موضوع

ناتوانیهای ذهنی شدید میشود .به گفته مادرش ناتالیا کومارنکو ،او به مراقبت شبانهروزی و داروهای ضد تشنج نیاز دارد و با نزدیک

باعث میشود که آن دو نفر نتوانند صدها هزار

شدن نیروهای روسی به پایتخت اوکراین ،تهیه آن ناممکن شده است.

این شهرک ،فاضالب خام وارد رودخانه و
مسیر میکنند و این اصال پسندیده نیست،
از سویی تانکرهای حمل فاضالب ساماندهی
نشده است ،این تانکرها لجن فاضالب بر

مادر وُ وا ،کومارنکو به سیانان میگوید« :ما

خطرناک میکند.

نمیتوانیم داروهایی را که به به آنها نیاز

او میگوید« :ما نمیتوانیم او را با قطار ببریم،

کومارنکو ریاست یک بنیاد خیریه به نام

داریم مثل داروهای ضدتشنج لوتیراستام و

میدارند و هر جا شد تخلیه میکنند.

الموتریژین را تهیه کنیم .ووا از  10سالگی آنها

بر اساس برنامه قبلی این تانکرها باید به

را مصرف میکند» .تخلیه گزینهای مناسب

ردیاب مجهز باشند که این طرح اجرا نشده

برای آنها نیست زیرا وضعیت وُ وا سفر را بسیار

است.مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس

اوکراینی را که با قطار به لهستان رفتند دنبال
کرد .رانندگی در صورت تشنج خطرناک است».

زیرا هر لحظه ممکن است تشنج کند و دمای
بدنش افزایش یابد .او ممکن است نیاز خود را
برای رفتن به دستشویی ابراز نکند و حتی برای
یک دقیقه هم نمیتوان او را بدون مراقبت رها

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

 ( Z teplom u sertsiبه زبان اوکراینی یعنی
با گرمای در قلب) را برعهده دارد .این گروه برای
خانوادههای کییفی که با شخص معلولی زندگی
میکنند ،شبکههای حمایتی را ایجاد میکند .به

کنند .چویسکا گفت« :قطارها و اتوبوسها پر از
حیوانات خانگی هستند ،بنابراین برای او بسیار
خطرناک است» .او و ویکا نزدیک بود که از مرز
عبور کنند ،زیرا یک ماشین را برای بردن آنها
به آنجا امن کرده بودند .چویسکا در این باره
میگوید« :اما آن شخص دیگر به تلفن جواب

اولنا تسارنکو ،یکی از اعضای گروه «با
گرمای در قلب» ،یکی از کسانی است که توانسته
نجات پیدا کند .او با دو دختر ،مادر و آمور ،سگ
خانواده گریخت .پس از آغاز تهاجم در  24فوریه،
تسارنکو و سایر خانوادههای دارای کودکان معلول
از کییف به ورشو سفر کردند .سفر با قطار دو روز
طول کشید ،بعد از قطار آنها با اتوبوس راهی
شدند و مسافت بیشتری طی کردند .ورونیکا
دختر  10ساله تسارنکو اوتیسم دارد و صحبت
نمیکند .تنها چیزی که میتواند بگوید «مادر»
است .در کمال تعجب ،ورونیکا در طول سفر
نسبتا آرام بود .تسارنکو گفت« :این یک سفر
بسیار سخت و طاقت فرسا بود و من نمیدانم
چه اتفاقی افتاد ولی ورونیکا گریه نمیکرد .اما
حاال تمام شب ،گریه میکند و مضطرب است».
به گفته تسارنکو تصمیم برای ترک کییف
فوقالعاده سخت بود و او هنوز در مورد آن
احساس گناه میکند« :فکر میکنم باید در
کیکیف میماندم وکارمیکردم اما من تنهاکسی
هستم که باید از خانوادهام مراقبت کنم .بنابراین
غریزه مادریام به من میگوید اولنا ،تو باید از
ماری و ورا محافظت کنی .اما همچنان احساس
گناه میکنم .تمام دوستانم آنجا هستند .کسانی
که در اوکراین ماندند قهرمانند» .از زمان رسیدن
به ورشو ،او وقت خود را صرف کار داوطلبانه،
درست کردن ساندویچ برای پناهجویان دیگر که
در مرز گیرکردهاند ،کرده است و به خانوادههای
دیگر از گروه «با گرمای در قلب» کمک میکند.
ورونیکا در حال حاضر تحت مراقبتهای پزشکی
است .او نمیتواند احساسات خود را بیان کند
اما تسارنکو معتقد است دخترش میداند که چه
اتفاقی برای کشورش رخ میدهد .او میگوید:
«او هر روز به آهنگی به نام «ما باید زنده بمانیم»
گوش میدهد .او از صبح تا عصر بارها و بارها آن
را گوش میدهد و من به او اجازه میدهم این
آهنگ را گوش کند ،زیرا او را آرام میکند».

با اشاره به اینکه محل تخلیه اینها تصفیه
خانه شماره  ۲شیراز است ،گفت :متاسفانه
در این زمینه کوتاهی شده است ،همچنین

محیط زیست شهری

روانآبهای سطحی که وارد رودخانه خشک

شهرسازان و معماران با ساخت و ساز در جوار باغ ملی گیاهشناسی مخالفت کردند

شیراز و رودخانه سلطان آباد میشود منشا

باغگیاهشناسی را قربانی نکنید

بوی نامطبوع است.
ظهرابی اضافه کرد :این رودخانهها ورودی
زیادی از پساب و فاضالب دارند و در مسیر

جامعه مهندسان مشاور ایران :خواستار تشکیل کمیتهای متشکل از کارشناسان شورای شهر،
شهرداری ،محیط زیست ،دانشگاهی برای بررسی نتایج این ساخت و سازها شدند

عبور آنها جوی آب با ته مانده فاضالبها
به آن وصل میشود و تخلیه میشوند و در
نهایت خروجی رودخانه سلطانآباد بسیار
آلوده و چند ترکیبی است و انتظار داریم که
تعهد شهرداری شیراز برای ساماندهی این
روانآبها انجام شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس
عنوان کرد :شهرداری شیراز باید تجهیزات به
روز برای ساماندهی تانکرها و روان آبها
شناسایی و منشا اینها را پیدا کند تا قطع
شود .ظهرابی ادامه داد :آبهای روان سطحی
که وارد رودخانه خشک شیراز و به چشم
دیده می شود باید بسته شود .لولههای
عظیمی در نزدیکی ترمینال کاراندیش شیراز
به رودخانه خشک میآید و تخلیه میشود
که منشا فاضالب است و در نهایت بوی

جامعه مهندسان مشاور ایران
خواستار تشکیل کمیتهای
متشکل از کارشناسان شورای
شهر ،شهرداری ،محیط زیست،
دانشگاهی برای بررسی نتایج
این ساخت و سازها شدند

مشمئز کننده فاضالب را به اطراف فرودگاه
شیراز میکشاند.

مفقـودی
کارت سبز خودروی سواری
سایپا مدل 1390 :رنگ :نقره
ای-متالیک ش شاسی:
S1412290200208

ش

موتور 4312748 :بنام
حمیدرضا واحدی راد مفقود
گردیده و اعتبار ندارد.

پیام ما -اطراف باغ گیاهشناسی ملی ایران در

هوای ناشی از سکونت شهروندان در این

منطقه  22تهران قرار است 22 ،برج  30طبقه

منطقه میتواند آینده حیات این باغ را تحت

ساخته شود .این خبری بود که یک ماه پیش

تاثیر قرار دهد .مدیران شهری اعالم کردند که

جلوگیری کند.

تهران ،مطالعات کالنشهر آن را تهیه کردهاند،

دارد ،تراکمی متناسب با اثر تاریخی حداکثر

در رسانهها منتشر شد و مشخص شد که در

توافقات صورت گرفته برای ساخت و سازها

در یکی از نامهها خطاب به صارمی ،معاون

قسمت شمالی باغ گیاهشناسی ملی ایران،

قدیمی است و پروانه ساخت نیز دارد.

خطاب به فرزانه صادق مالواجرد معاون

شهرسازی و معماری شهرداری تهران

تا میزان  180درصد اعمال شود».

تعاونی ارتش تصمیم به ساخت و سازهایی

مهدی عباسی ،رئیس کمیسیون معماری و

محترم معماری و شهرسازی وزارت راه و

نوشته که با توجه به قدمت  35ساله باغ

چهرههایی چون ترانه یلدا ،معمار و شهرساز،

با تراکم باال گرفته و شهرداری هم برای این

شهرسازی شورای شهر تهران هم مدتی پیش

شهرسازی و مهدی چمران ،رئیس شورای

گیاهشناسی که در آن بیش از  4هزار گونه

گیتی اعتماد ،شهرساز و مدیرعامل موسسه

ساخت و سازها مجوز صادر کرده است .عادل

به ایسنا گفت که این برج عرصه هایی را

شهر تهران نوشته شده است هم آمده که

گیاهی وجود دارد و باتوجه با اینکه براساس

مطالعات تهران ،سهراب مشهودی،صاحب نظر

جلیلی ،رئیس باغ گیاه شناسی ملی ایران

که میبایست بر اساس قانون به شهرداری

باتوجه به اینکه این محدوده  147هکتاری

طرح تفصیلی اولیه منطقه  22این پهنه

حوزه شهرسازی و نماینده گروه شهرسازی

یک ماه پیش اعالم کرد که یکی از خطرات

واگذار می کرد را نیز واگذار کرده است و مالک

یکی از مجموعههای گیاهشناسی در مقیاسی

خصوصا حریم باغ گیاهشناسی ملی ایران به

در شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور

ناشی از این ساخت و سازها از بین رفتن

قدر و سهم شهرداری را داده و عوارض نیز

جهانی است و در عرصه ملی هم منحصر به

عنوان پهنه آموزشی و نه مسکونی تعریف

ایران ،اسکندر مختاری ،باستان شناس و

منابع آبی باغ گیاهشناسی است .او همچنین

پرداخت کرده است.

فرد است و در فهرست میراث فرهنگی جای

شده بود و (در طرح تجدیدنظر هم هم ظاهرا

عضو هیات مدیره موسسه مطالعات تهران

گرفته است« ،بر کسی پوشیده نیست و

و احمد سعید نیا ،استادیار شهرسازی و

در نشست خبری اعالم کرد در شرایطی که

معماران ،شهرسازان و کنشگران شهری برای

مسکونی کوتاه مرتبه مدنظر بوده است ).لذا

باغ گیاهشناسی نقش جدی در حفظ ذخایر

توقف این پروژه در روزهای اخیر برای توقف

صیانت از آن امری واجب و ضروری به شمار

تبدیل آن به پهنه مسکونی پرتراکم با اصول

عضو هیات مدیره موسسه مطالعات تهران و

ژنتیکی هر کشور دارد ،ترافیک و آلودگی

توساز هم کارزاری راه انداختند و هم در
ساخ 

میآید ».در ادامه این نامه که رونوشتی از آن

اولیه شهرسازی خصوصا طرح تفصیلی این

تعدادی دیگر از چهرههای مطرح این حوزه،

هم به علی دارابی ،قائم مقام و معاون وزیر

این نامهها را امضا کردهاند.

مفقـودی

سند و برگ سبز(شناسنامه)

خودروی
ال

ایکس

سواری

سفید

سمند
مدل

،1398شماره انتظامی 531

 246ص  84ایران  49به

ص  91ایران  49به شماره

شماره موتور  3029992و شماره

موتور  1289043و شماره

S1412288293912

شاسی  575942به نام مهدی

به نام محمد حسن سلیم پور

خلیلی مفقود گردیده و ازدرجه

مفقودگردیده و از درجه اعتبار

اعتبار ساقط می باشد.

ساقط میباشد.

اصالحیه آگهی

تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای 1400-19

پیرو چاپ آگهی نوبت اول مورخ  1400/12/18با

موضوع "اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله
سطح شهربه صورت حجمی" و به شماره مناقصه

 ۱۹_۱۴۰۰بدین طریق اعالم می گردد شماره و

آگهی تجدید مناقصه عمومی

به شماره موتور  ۴۴۱۱۰و شماره
شاسی  S1522287172901و
شماره پالک  ۶۷ج  ۲۲۴ایران
 ۵۸مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.

1400/12/17 -1400/18231

به استناد ردیف شماره  2030102بودجه پیشنهادی سال  ،1401شهرداری سرعین در نظر دارد انجام امورات خدمات شهری را که دارای

رتبه بندی از اداره کار و رفاه و امور اجتماعی جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتهای واجد الشرایط که

تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و اوقات اداری به غیر از ایام تعطیل به دبیرخانه
شهرداری واقع در شهرستان سرعین -خیابان ولیعصر مراجعه نمایید.

(ارقام به ریال)

تاریخ آگهی " "1400/12/17 - 1400/18231و

تمامی ارقام به ریال می باشد .مدت اجرای کار
نیزاز 2ماه شمسی به " 12ماه شمسی" و نوبت

اول به "چاپ اول" اصالح می گردند.

نام شهر

رام -شهردار سرعین

"آگهی جذب نیرو"
شرکت حمل ونقل سراسری پرسی گاز(سهامی خاص)درنظردارد به منظورتکمیل کادرکارشناسی دردفترمرکزی واقع درتهران نسبت به جذب

محل

موضوع مناقصه

اجراء

محل

برآورد

مبلغ سپرده

تامین

اولیه

شرکت در مناقصه

اعتبار

(به ریال)

(به ریال)

اجرای رفت و

سرعین

روب و جمع
آوری زباله سطح
شهر به صورت

شهر
سرعین

جاری

حجمی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت

_2ایمیل به نشانیTransport@persiirangas.com:

کدپستی15989_85637تلفن021_88802318

روابط عمومی شرکت پرسیایرانگاز

مخازن بر اساس هر عدد و شستشوی
جداول و کانال براساس هر متر طول و

شمسی

1400-19

مابقی برابر اسناد پیوستی

-مهلت تحویل اسناد :تا آخر وقت اداری 1401/01/15

-3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

*درج این آگهی هیج گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی

-5سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج
است

-6شماره شبا IR750120000000008559636967

_3ارسال از طریق پست به نشانی:تهران خیابان سپهبد قره نی_ خیابان برادران شاداب _پالک 9طبقه دوم ،شرکت حمل ونقل پرسی گاز_

اجرای رفت و روب براساس هر مترمربع
و زباله بر اساس هرکیلوگرم و شستشوی

12ماه

-1رسیدبانکی وجه مذکور به شماره  8559636967بانک ملت

شرکتهای حمل ونقل حداقل به مدت  3سال ومسلط به نرم افزارهای آفیس وصدوربارنامه.حداکثرسن  38سال.دارندگان گواهینامه پایهیکم رانندگی
_1شماره واتسآپ 09018039280

کار

مناقصه

*مدت اعتبار ضمانتنامه سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد

دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

-4هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود

دراولویت هستند .واجدین شرایط میبایست رزومه خود رابه همراه یک قطعه عکس حداکثرتا تاریخ  1401/01/15به یکی ازسه روش ذیل ارسال نمایند.

مبنای قرارداد

الف به دستگاه مناقصه گذار (تا آخر وقت اداری تحویل اسناد) به

دو نیروی متخصص با ویژگیهای زیر اقدام نماید_1:کارشناسی ارشد یا کارشناسی مهندسی حمل ونقل ،مهندسی صنایع گرایش برنامهریزی حمل

ونقل ،مهندسی مکانیک گرایش خودرو_2کارشناس ارشد یا کارشناس حسابداری ،مدیریت مالی ،مدیریت بازرگانی ورشته های مرتبط با سابقه کاردر

مدت
اجراء

شماره

-زمان بازگشائی پاکات الف و ب و ج  :ساعت  10صبح روز سه شنبه

-2ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما

شناسه آگهی  1293214 :م الف 4303

چاپ دوم

یک مرحله ای 1400-19

37/313/856/656

نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۸

و سازها پرداخته و تنها بر اساس آن تصمیم

شمالی باغ گیاه شناسی جلوگیری کرده و با

1/870/000/000

سیتروین تیپ زانتیا به رنگ

حرفه تشکیل و به بررسی نتایج این ساخت

منطقه  22از ساخت و ساز متراکم در قطعه

نامههایی جداگانه از مدیران شهری خواستند

شهر

دیگر مدارک خودرو سواری

شهر ،شهرداری ،محیط زیست ،دانشگاهی و

تقاضا دارد که وفق طرحهای تفصیلی پیشین

تا از ساخت و سازهای اطراف باغ گیاهشناسی

انتظامی

سند ،برگ سبز ،کارت و

کمیتهای متشکل از کارشناسان شورای

عمومی دارای شئونات ملی و جهانی
ِ
فضای

گیری صورت پذیرد».

تی ایکس آی سفید-روغنی

مفقـودی

تهران تقاضا شده تا «قبل از هر اقدامی،

این میراث شهری ارزشمند به عنوان یک

در نامههای دیگری که اعضای مؤسسه

سند و برگ سبز(شناسنامه)

شاسی

تهیه کردهاند ،از معاون شهرسازی شهرداری

موسسه مردم نهاد در جهت حفاظت از حریم

یک اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی قرار

خودروی سواری پراید تیپ جی
مدل

نامه که جامعه مهندسان مشاور ایران آن را

توجه به اینکه این ملک در حریم بالفصل

مفقـودی
،1388شماره

منطقه مغایرت اساسی دارد .در ادامه این

میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
ارسال شده است ،تاکید شده که اعضای این

411417454183

کد اقتصادی

مهلت دریافت اسناد :از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری1400/12/25

مورخ 1401/01/16

بود

کند

*مناقصه گران می توانند جهت رویت مناقصه این شهرداری و دریافت
اسناد به سامانه  www.setadiran.irمراجعه و در زمان قید شده
ارسال نمایند

*محل تحویل اسناد  :دبیرخانه شهرداری سرعین
تاریخ چاپ نوبت اول -1400/12/18 :تاریخ چاپ نوبت دوم1400/12/25 :

رام -شهردار سرعین

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

پیام ایران

| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | 2254چهارشنبه  25اسفند | 1400

7

| البرز |

| لرستان |

| اردبیل |

شهروندان کرجی از اجرا نشدن

طرح کیف پول الکترونیک گالیه دارند

راهداری لرستان آماده خدماترسانی
به مسافران نوروزی

مدیریت پسماند در استان اردبیل

رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای شهر کرج گفت :سازمانها ومعاونتها باید

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان گفت ۲۵۰ :نیروی راهدار با استفاده

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با انتقاد از وضعیت غیراصولی مدیریت

و صنعت گرمسار

در جذب اعتبارات عمرانی خود اهتمام بیشتری داشته باشند تا اهداف پیش بینی

از  ۳۰۶دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین مستقر در  ۳۴راهدارخانه استان آماده

پسماند در استان ،بر انجام تخصصی و کارشناسی این اقدام با منطقهای کردن مدیریت

شده در خصوص بهره برداری از پروژههای عمرانی در بازه زمانی مشخص شده محقق

خدمات رسانی به مسافران نوروزی هستند.

پسماندها تاکید کرد .به گزارش ایرنا ،سید کمال الدین میرجعفریان در جلسه کارگروه

سمنان -رئیس اداره میراثفرهنگی،گردشگری

شود .مسعود محمدی در چهلو سومین صحن علنی شورای شهر کرج با گالیه از عدم

به گزارش ایرنا عباس شرفی در رزمایش نوروزی استان اظهار کرد :در طول سال

بزا
مدیریت پسماند استان تصریح کرد :جزیره ای عمل کردن در مدیریت پسماندها آسی 

اجرای طرح کیف پول الکترونیک اظهار کرد :بنا بود طرح پرداخت الکترونیکی کرایه

راهداری ،اورژانس ،هاللاحمر ،پلیس راه و نیروی انتظامی در کنار هم و بهصورت

بوده و باید با منطقهای کردن مدیریت پسماند نکات فنی  ،علمی و اقتصادی در این راستا

تاکسی ،تا پایان سال در یکی از خطوط به صورت پایلوت اجرایی شود ولی این اتفاق

شبانه روزی برای برطرف کردن مشکالت ترافیکی آمادهباش هستند.

مد نظر قرار گیرد .او بیان کرد :هر شهرستان نباید به تنهایی به دفن غیراصولی پسماند

تا به امروز که حدود یک هفته از پایان سال باقی مانده نیفتاده است.

او گفت :طی سالهای گذشته آمار تصادفات جادهای در لرستان باال بود اما دی ماه

خود اقدام کند و باید با مرکزیت چند شهرستان ،پسماندهای شهرستانها جمعآوری و

او با بیان اینکه علیرغم پیگیریهای شورا اهتمامی در خصوص اجرایی شدن این

امسال در راستای کاهش تصادفات ،رتبه ششم کشور را کسب کردیم که امیدواریم تا

در راستای جذب سرمایه گذار برای بازیافت و اقتصادی شدن این پسماندها ،اقدامات

طرح از سوی شهرداری وجود نداشته ،افزود :متاسفانه تذکرات و تاکید شورا برای

پایان امسال به رتبه سوم ارتقا یابد.او با اشاره به اجرای رزمایشهای فصلی در ابتدای

الزم برنامه ریزی و عملیاتی شود.معاون استاندار اردبیل گفت :دفن غیراصولی و مدیریت

اجرای طرح کیف پول الکترونیکی بینتیجه مانده است.

فصل سرما افزود :پاییز و زمستان امسال  ۲۵۰نفر با  ۳۰۶دستگاه ماشینآالت در

نامناسب پسماندها در شهرستانهای مختلف موجب آسیب جدی به منابع طبیعی و

این مسئول ادامه داد :با توجه به اینکه از زمان شیوع کرونا بسیاری از شهروندان به

حدود  ۶هزار کیلومتر از راههای لرستان آمادهباش بودند و با وجود بارش باران و برف

بافتهای گیاهی میشود و الزم است اقدامات موردنیاز در راستای مدیریت مناسب ،

خاطر نگرانی از انتشار آلودگی ناشی از رد و بدل کردن کرایه سوار تاکسی نمیشوند،

مناسب با کمترین انسداد جادهای مواجه بودیم.

تسریع شود.میرجعفریان اظهار کرد :با توجه به مدیریت نامناسب و گسترده شدن برخی

الزم است اجرای این طرح در دستور کار فوری شهرداری قرار گیرد.

شرفی گفت :تمامی امکانات برای سفر امن مسافران نوروزی آماده شده است و

زبالهها از جمله پالستیک در دشتها  ،فضاهای جنگلی و پوشش گیاهی ،جلب همکاری

او تاکید کرد :مدیریت شهری در قبال قولی که به شهروندان داده مسئول است و باید

در این راستا با انجام روکش آسفالت ،نصب عالئم و ایمن سازی نقاط حادثهخیز

مردمی ،سمنهای محیط زیستی با محوریت متخصصان محیط زیست برای مدیریت

هر چه سریع تر این طرح را اجرایی کند.

جادههای استان به استقبال تعطیالت نوروز خواهیم رفت.

وضعیت ،ضروری است.

منطقهای شود

برپایی جشن نوروزگاهی
در محوطه باغموزه علم

و صنایعدستی شهرستان گرمسار از برگزاری
جشن نوروزگاهی بهار در محوطه باغموزه علم
و صنعت (کارخانه پنبه) این شهرستان خبر داد.
مهوش کمالی  23اسفندماه  ۱۴۰۰با اعالم این
خبر اظهار کرد :اجرای این جشن شاد سهشنبه
 24اسفندماه از ساعت  19.30آغاز شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی شهرستان گرمسار گفت :این
برنامه شاد با حضور هنرمندان مطرح کشوری
و با اجرای مراسم نورافشانی ،مسابقههای شاد
و متنوع ،موسیقی محلی ،مراسم آیینی سنتی
چهارشنبه آخر سال و  ...همراه است.کمالی
هدف از برگزاری این جشن را افزایش شادابی و
نشاط در مردم ،احیا و زنده نگاهداشتن آئینهای
نوروزی در استقبال از بهار و نوروز باستانی

آذربایجان شرقی

سخنگوی شورای اسالمی شهر گرگان:

بودجه  ۱۵۰۰میلیارد تومانی شهرداری گرگان تصویب شد
گلستان -سخنگوی شورای اسالمی شهر

سخنگوی شورای اسالمی شهر گرگان با

گرگان از تصویب بودجه یک هزار و ۵۰۰

بیان اینکه در حال حاضر با کلیات بودجه

میلیارد تومانی شهرداری گرگان در سال ۱۴۰۱

شهرداری گرگان موافقت شده و جزئیات آن

خبر داد.

در حال بررسی است ،تصریح کرد :حرکت

حجت مقسم در گفتوگو با خبرنگار ایسنا

به سمت شهر هوشمند ،تجهیز و نوسازی

اظهار کرد :بودجه پیشنهادی شهردار گرگان

پارکها ،تجهیز وسایل مربوط به آتشنشانی

برای سال جدید یک هزار و  800میلیارد

و خدمات ایمنی ،توجه به مناطق محروم،

تومان بود که نسبت به سال گذشته با رشد 80

شفافتر شدن بودجه و ...از جمله مسائلی

درصدی همراه بوده است.

است که در بودجه شهرداری گرگان مورد توجه

او با بیان اینکه بودجه شهرداری گرگان در

قرار گرفته است.

سال گذشته یک هزار میلیارد تومان بود،

مقسم با بیان اینکه از بین  94محله گرگان

افزود :اعضای شورای اسالمی شهر گرگان

 27محله آن کم برخوردار هستند ،تأکید کرد:

طی نشستها و جلسات متعدد و با توجه به

در بودجه امسال توجه به مناطق محروم و کم

افزایش قیمت منطقهای ،درآمدهای شهرداری،

برخوردار در دستور کار قرار گرفت البته این به

تورم احتمالی و برنامههای شهردار تصمیم

معنای بیتوجهی به سایر مناطق نیست اما

گرفتند بودجه پیشنهادی شهردار گرگان را به

سعی کردیم برخی از نقصها و کمبودها در

یک هزار و  500میلیارد تومان کاهش دهند.

محالت کم برخوردار گرگان را جبران کنیم.

اعالم کرد.او ادامه داد :این جشن نوروزگاهی

سخنگوی شورای اسالمی شهر
گرگان با بیان اینکه در حال حاضر
با کلیات بودجه شهرداری گرگان
موافقت شده و جزئیات آن در
حال بررسی است ،تصریح کرد:
حرکت به سمت شهر هوشمند،
تجهیز و نوسازی پارکها ،تجهیز
وسایل مربوط به آتشنشانی و
خدمات ایمنی ،توجه به مناطق
محروم ،شفاف تر شدن بودجه و...
از جمله مسائلی است که در بودجه
شهرداری گرگان مورد توجه قرار
گرفته است.

با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و
موسسه فرهنگی هنری سفیر هنر کومش برگزار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد

آغاز انتقال بیمارستان کودکان تبریز
به بیمارستان مردانی آذر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از آغاز انتقال بیمارستان

درصد دانش آموزان  ۱۲تا  ۱۷ساله و  ۳۶.۵درصد پنج تا ۱۲

کودکان تبریز به بیمارستان مردانی آذر خبر داد.

سالههای استان نیز انجام گرفته است .او در ادامه با اشاره

دکتر بهمن نقیپور در جمع خبرنگاران ،در تشریح آخرین

به پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی این دانشگاه ،اظهار کرد:

وضعیت کرونا در استان ،اظهار کرد :از قله موج ششم کرونا

تولید داروی مزاالزین (داروی بیماری التهابی روده) برای

عبور کردیم و در وضعیت نزولی این موج قرار داریم.

اولین بار در کشور توسط محققان بومی تبریز انجام گرفته

به گزارش ایسنا ،او با اشاره به کاهش موارد سرپایی و

است .واردات این دارو ،ساالنه بالغ بر  ۲۸۰۰میلیون دالر ارز

میانگین مرگ روزانه کرونا در استان ،افزود :طی یک روز

از کشور خارج میکرد اما اکنون مواد اولیه ساخت این دارو

گذشته با کاهش  ۲۹نفری بستریهای کرونا در استان

در تبریز تولید میشود.او همچنین به موفقیت این دانشگاه

مواجه بودیم و اکنون  ۳۹۳بیمار در بیمارستانهای استان

و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه در جشنواره ملی رازی اشاره

بستری هستند .او ادامه داد :سه شهرستان استان در

کرد .رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر اینکه

وضعیت قرمز ۱۱ ،شهرستان در وضعیت نارنجی و هفت

مشکالت بیمارستانها و مراکز درمانی سطح استان در حال

شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

بررسی و رفع مشکل است ،افزود :برگزاری جشنوارههای

نقیپور در خصوص وضعیت واکسیناسیون استان ،گفت:

مختلف دانشجویی و برنامهریزی برای جذب هیات علمی

تاکنون  ۹۴درصد جمعیت استان دز اول ۸۵ ،درصد دز

و ارتقای سطح اساتید نیز از جمله اقدامات دانشگاه علوم

دوم و  ۴۱درصد دز سوم دریافت کردهاند .واکسیناسیون ۹۰

پزشکی تبریز به شمار میرود.

جدول شماره 2254

افقی
و دالور ،سدی در زنجان  -بانگ و آواز -

و صنایعدستی شهرستان گرمسار گفت :از 25
اسفندماه به مدت پنج روز ،کاروان شادی از
میدان امام تا میدان شهدای گرمسار به همراه
اجرای تئاتر خیابانی برگزار میشود.

آغازآیین جهانی"نوروز

درمسیرگردشگری تاریخ
و تمدن ایران" ازهمدان

همدان -آیین جهانی نوروز ۱۴۰۱با رویکرد "نوروز
در مسیر گردشگری تاریخ و تمدن ایران" یا
"نوروز در مسیر گردشگری غرب کشور" توسط
کمیسیون ملی یونسکو در همدان برگزار شد.
به گزارش ایسنا،روز گذشته آئین "نوروز در مسیر
گردشگری غرب کشور" از همدان کلید خورد.
گفتنی است در تعریف مسیر گردشگری تاریخ
و تمدن ایران ،اقوام ایرانی از شهرهای مختلف
کشور از تهران به سه جهانشهر ایران یعنی
همدان ،کرمانشاه و سنندج حرکت میکنند.

صحرانورد  -بینایی ،چشم  -نسل وارونه

 - 1واحد نظامی بزرگتر از گردان  -شجاع

میشود.رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری

رحمانیان  -صد متر مربع ،واحد سطح،

 -7عظیم الجثه  -روشنایی  -خطی در دایره

پسوند فاعلی ,مخفف اگر  -شکوه ،اجاق

ناخن ستور  -رود آرام ،خم بزرگ - 9خاندان،

تهران  -تکرار حرف  -سوسمار  -یكتا پرست

 -روز عرب - 8دشمن سخت  -لنا وارونه -

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در این مراسم
اظهار کرد :جایزه اخالق علم یکی از جایزههایی
است که یونسکو پذیرفته و امروز پرچم علم و

کیک پزی ،نوعی اجاق گاز - 14میدانی در

اخالق به نام بوعلی سینا برافراشته شده است.

مخترع تلفن ،گرفتنی از هوا  -مخفف آتش2

زائو ترسان ،سرخ كمرنگ  -نیستی ،سكسكه

بی واسطه  -عید ویتنامی ها  -عضو صورت،

درختی - 10همت ها  -از باشگاه های معتبر

الف ،باب روز  -غلیظ کردن  -ناپسند ،خوب

ابتدایی  -همسر زن - 4چیز  -زیر پا مانده

جهانگیر جهانگیری - 11چو وارونه  -شهد

مالک - 17تخم مرغ فرنگی ،گندم  -جام

سوخته آبادان  -نمایش تلویزیونی ،شوهر

كردن  -ماه پیروزی انقالب - 12دانه خوشبو،

بخار  -هزار كیلو ،بدن ،ماهی كنسروی -

سپاه  -خدای مصری  - 13فیلمی از حمید

عمودی

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد

 - 1ایالتی در کشور آلبانی  -زبان مردم تایلند

 1400/11/13هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف

 مو وارونه  -نشانه مفعولی ،عالمت مفعولبرگزیده هر چیز - 3گدا ،سوال کننده -

 -طناب بلند  -صدای زنبور - 5سینمای

روستایی ،شب روستایی  -راه میانبر ،طریق

کوتاه  -از درختان جنگلی  - 6حیوان

 -دور فرنگی ،فانوس دریایی  -قورباغه

ایتالیا در جام های اروپائی  -فیلمی از

شیرین  -پدران ،خودداری كردن ،سرپیچی
سیاهدانه معطر  -فرمانروا ،پادشاه ،فرمانده

 -امر به پوئیدن ،پوئیدن امری - 15شهرت

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

تیم کلولند در  - NBAباال آمدن آب دریا ،کاله

نیست - 16بت و صنم  -پهلوانان  -خداوند،

معروف  -بچه تازه دندان در آورده می گیرد،

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

سالحدار

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون

ساختمانهای فاقد سند رسمی

سند رسمی برابر رای شماره -140060319014005105

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 -دلبر و محبوب  -جمع وكیل - 2باالی

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات

فرنگی ،باال به گویش عمو سام  -پیشه،

کار  -بند دست ،بند دست یا پا ،مفصل -

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر باغگلی فرزند

-3توپ چوگان ،توپ بازی چوگان  -شهری

یک باب خانه به مساحت  183متر مربع پالک  -فرعی

محمد بشماره شناسنامه  12صادره از جیرفت در ششدانگ

قله یاسوج ،كوهی در كهگیلویه و بویراحمد

از -581اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  -فرعی از

در هلند  -خمیده ،حالتی از اینه - 4قشون

- 581اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت

و سپاه ،سپاه ،جند  -آزاد و رها ،افسار

گسیخته  -انگبین ،عسل  -جفت ،زن و

بخش  45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم

دوم شخص مفرد  -بله بیگانه ،سوره سی

مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در

سیدیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم

شوهر را گویند - 5ضمیر داخلی ،داخل،

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

و ششم ،از حروف مقطعه قران  -مخالف

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین

 -دریاچه ای در روسیه  -رطوبت ،رطوبت

آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم

ناچیز - 6مرغ سعادت  -سطح ،چهره ،مایه

و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

پیشرفت بعضی ها  -بت - 7یار زنجیر  -بر

افروختگی ،زبانه كشیدن آتش ،واكنش

موضعی بخش آسیب دیده بدن  -ظروف

آشپزخانه -8سریالی از داریوش فرهنگ -

نیكو  -ناب و بدون ترکیب ،خالص  -نت

ششم موسیقی ،نفی عرب ،درون چیزی9
 -گل كرشمه ،مال یاران كشیدنی است -

رسیدن  -اندیشه ،همنشین برهمن  -امر از

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

نوبت دوم

در اجرای ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد

عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و
تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز در دو نشریه آگهی های

ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک  -171اصلی اراضی سوهانی

 -1ششدانگ یکباب منزل از پالک  1708فرعی از  171اصلی فوق به مساحت  151/34متر

مربع ابتیاعی آقای بازرگان عزیزی از محل مالکیت رسمی رقیه مریدی برابر رأی شماره
 1400-3382مورخه  - 1400/12/03کالسه 1400 -235

لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ

می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق

در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند
معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به

دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در

صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به

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

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/12/11

بجنورد

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/25

علیخان نادری -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
شناسه آگهی  1286329 :م الف 0

اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند

تازیدن - 10برهنه ،عریان ،همسر اسكارلت

کیش کرد  -خراسان قدیم  -ایمان آوردن13

در شمال هند  -ماچ آبدار - 16پشته خاك،

 .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول

 - 11سفید آذری  -انکراالصوات  -هادی

لذت ،كیف كردن ،نصیب - 14پارچه کهنه

 -دوستی  -خودم ،ضمیر وزنی ،سه کیلو

/م الف639:

 -تخته نازک  -سنگ آسیای عصاری

الکتریکی ،هر جسم هادی الکتریسیته -

آرزو ،شهر شمالی ،شهر آرزو - 12سلطان ،تاج

به سر ،قصر نشین ،در شطرنج می توان آن را

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140060319001006704هيات اول موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بم تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي بهزاد درويش زاده صالح آبادي فرزند
حسين بشماره شناسنامه  3200071710صادره از محمد آباد در
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  241/8مترمربع پالك 12
فرعي از 648اصلي واقع در اسفیکان توحید  6بخش 30کرمان
خريداري از مالك رسمي آقاي هاشم خانبابا محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشارنوبت اول 1400/12/11 :
تاريخ انتشارنوبت دوم 1400/12/25 :
شناسه آگهی 1285352 :

 -ساروج  -اثر چربی  -تكرار حرف دوم -

 -خاک سفالگری ،خاک سرخ ،خاک عهد

عتیق  -برزن  -دف وارونه  -نکوهش- 15

دیوانه ،فیلمی از داریوش فرهنگ  -سرزمینی

آگهی مرحله بیست و یک سال 1400
( منطقه یک کرمان )
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک
شهرستانكرمان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
(( آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی ))
در اجرای مواد مذکور بدین وسیله امالکی که برابر آراء
هيأتهای حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی ناحیه یک كرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته و ادامه
عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است،
به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و بخش محل وقوع
ملک و مشخصات مالک یا مالکین ( متقاضیان ثبت ) واقع در
بخشهای (14- )7-ثبتی شهرستان کرمان به شرح ذیل
آگهی میشود تا در صورتی كه شخص یا اشخاصی نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند بتوانند
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايی
تقديم نمايند .بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد

گیره سر دخترانه ،تپه كوچك  -تیزی آرنج

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

 -تشك ماوس ،درخت بی میوه - 17وجب

تاریخ انتشار نوبت اول1400/12/11:

 -اندوهگین  -درخت مخروطی شکلی که

همیشه سبز است ،زن بلند قد  -خالص

شد .شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس
قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  1کرمان
 9220فرعی از  4776اصلی -آقای ابوذر دهقان فرزند حسین
به شناسنامه شماره  1240صادره از کرمان در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت 33 246/متر مربع به آدرس کرمان
بلوار سیدی کوچه  19شرقی  2سمت چپ خریداری از محل
ف 1459
مالکیت سیدسلیمان و سیدجواد عمرانی -ردی 
 18257فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  126فرعی
از  4776اصلی  -خانم بتول موسوی فرزند سیدعلی به
شناسنامه شماره  982صادره از کرمان در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت 70 140/متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه
آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد کوچه  13شرقی 4
ف 0323
خریداری از محل مالکیت سیدعباس عمرانی -ردی 
 18284فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  205فرعی از
 4776اصلی -خانم فاطمه حسینی نژاد برفوئی فرزند محمد
به شناسنامه شماره  2980788562صادره از کرمان در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 05 176/متر مربع به آدرس
کرمان بلوار بلداالمین انتهای کوچه  7سمت چپ خریداری
ف 0247
از محل مالکیت رستم آمیغی و قنبر خدایی -ردی 
 18285فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  94فرعی از
 4776اصلی -خانم مرضیه امیرمجاهدی گوکی فرزند جواد
به شناسنامه شماره  259صادره از گلباف در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  150متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت
اله خامنه ای کوچه  19مقابل تیربرق ششم خریداری از محل

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/25:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

ف 0007
مالکیت جلیل رشیدفرخی -ردی 
 3116فرعی از  5209اصلی -آقای محمدحسین ستارالعیوب
فرزند محمود به شناسنامه شماره  826صادره از کرمان در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 16 146/متر مربع که
موازی 58 25/متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق
بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان
حکیم کوچه  12چهار کوچه سوم سمت راست خریداری از
ف 1341
محل مالکیت عزت اله ساالرکالنتری -ردی 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  4کرمان
 27فرعی از  45اصلی -آقای مهدی زنگی آبادی فرزند علی
به شناسنامه شماره  63صادره از کرمان در ششدانگ یکباب
کارگاه به مساحت 75 1788/متر مربع به آدرس کرمان-
زنگی آباد انتهای خیابان دستغیب سمت راست خریداری از
محل مالکیت محمد جاللی خلیل آبادی -ردیف 1655
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  7کرمان
 511فرعی از  15اصلی -آقای محمدمهدی باقری فرزند
محمود به شناسنامه شماره  7صادره از رفسنجان در ششدانگ
یکباب خانه جهت الحاق به پالک  383فرعی از  15اصلی به
مساحت 75 241/متر مربع به آدرس کرمان -رباط خیابان
امام رضا کوچه  5بن بست اول منزل دوم -ردیف 0172
تاریخ انتشار نوبت اول  :چهارشنبه 1112/1400/
تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 2512/1400/

رییس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر
شناسه آگهی 1286348

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :میالد علوی

شهر :سوگل دانائی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

اقتصاد و گردشگری :فرزانه قبادی

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

عکس :یاسر خدیشی (دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یاسمن طاهریان ،فروغ فکری

مدیر هنری :تیوا صمدیان

یزاده
مرضیه قاض 

شبکه های اجتماعی :سپهر زند

تماس مدیرمسوول:
چهارشنبه  25اسفند 1400

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

ندا صفاریان

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

اینستاگرام

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

09192769839
09391999161

@payamema

0903 333 8494

@payamema

www.payamema.ir

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

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

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

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

وبسایت

آییننامه

اخالق

حرفهای

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| چاپ و نشر |

عکس :مهر

«تسویهحساب» عنوان نمایشنامهای است به قلم پوریا عبدی

که توسط انتشارات آماره منتشر شده است .به گزارش خبرگزاری
مهر ،مراسم رونمایی از این اثر فروردین  ۱۴۰۱در سالن مشاهیر

مجموع ه تئاتر شهر برگزار میشود« .تسوی ه حساب» روایتگر یک
ی است که به تدریج  ۲جامعه و
اختالف شخصی و خانوادگ 

 ۲فرهنگ را وارد این اختالف میکند و یک اختالف کوچک
تبدیل به تهدید و بحران بزرگی در گستره جامعه میشود؛

بحرانی که در آن شخصیتهای اصلی درام نقابهای خود را
کنار میزنند و واقعیت خود را به نمایش میگذارند .نمایشنامه

«تسوی ه حساب» دارای  ۳شخصیت است که  ۲شخصیتش را

مردان تشکیل میدهند و  ۱شخصیت آن زن است .از این جهت
این درام میتواند برای اجرا توسط گروههای کمجمعیت تئاتری

مناسب باشد .کتاب «تسوی ه حساب» نمایشنامهای سه پردهای

است که تحت تالیف پوریا عبدی در قطع پالتویی و  ۷۴صفحه
توسط انتشارات آماره منتشر شده است.

| انیمیشن |
توپنجمین جشنواره بینالمللی انیمیشن «مونسترا»
بیس 
در کشور پرتغال میزبان  5پویانمایی ایرانی است .به گزارش
ایسنا« ،بیماری دلسوزی» ساخته مارال علیزاده« ،دیوار چهارم»

از محبوبه کالئی« ،ستارهها در باران» از سارا نامجو« ،آنیما»
به کارگردانی شهریار فراش بیرانوند و «مردم و ماه» ساخته

یونس کفاشیان ،انیمیشنهای ایرانی هستند که در این رویداد

سینمایی به نمایش گذاشته میشوند .فیلمهای راه یافته به
بخش مسابقه جشنواره انیمیشن «مونسترا» در پنج بخش

فیلمهای انیمیشن بلند ،کوتاه ،خیلی کوتاه ،فیلمهای کودک و
نوجوان و بخش مسابقه فیلمهای پرتغالی دستهبندی و داوری

میشوند .بیستویکمین جشنواره بینالمللی انیمیشن مونسترا

از  ۲۵اسفند  ۱۴۰۰تا  ۷فروردین  ۱۶( ۱۴۰۱تا  ۲۷مارس )۲۰۲۲

آغاز بهار در جنگلهای هیرکانی النگدره گرگان -عکس از محمد عطای /مهر

در شهر لیسبون کشور پرتغال به صورت فیزیکی برگزار میشود.

مشو ،مشو ،ز من خستهدل جدا ای دوست

| دفتر بزرگ |

برس ،که بیتو مرا جان به لب رسید ،برس

ی|
| مترجم  :اصغر نور 

بیا ،که بیتو مرا برگ زندگانی نیست
بیا ،که بیتو ندارم سر بقا ای دوست
اگر کسی به جهان در ،کسی دگر دارد
من غریب ندارم مگر تو را ای دوست
چه کردهام که مرا مبتالی غم کردی؟
چه اوفتاد که گشتی ز من جدا ای دوست؟
کدام دشمن بدگو میان ما افتاد؟
که اوفتاد جدایی میان ما ای دوست
بگفت دشمن بدگو ز دوستان مگسل
برغم دشمن شاد از درم درآ ای دوست
از آن نفس که جدا گشتی از من بیدل
فتادهام به کف محنت و بال ای دوست
ز دار ضرب توام سکه بر وجود زده
مرا بر آتش محنت میازما ای دوست
چو از زیان منت هیچگونه سودی نیست
مخواه بیش زیان من گدا ای دوست
ز لطف گرد دل بیغمان بسی گشتی
دمی به گرد دل پر غمان برآ ای دوست
ز شادی همه عالم شدست بیگانه
دلم که با غم تو گشت آشنا ای دوست
ز روی لطف و کرم شاد کن بروی خودم
که کرد بار غمت پشت من دوتا ای دوست
ز همرهی عراقی ز راه واماندم
ز لطف بر در خویشم رهی نما ای دوست
عراقی

آبشار آقچه قلعه ،ساوه

| آگوتا کریستوف |

اندهم رها ای دوست
مکن ،مکن ،به کف ُ
بیا که بر تو فشانم روان ،بیا ای دوست

آبخوان
آبشار آقچه قلعه در موقعیت جغرافیایی N3500
 E4929در استان مرکزی واقع است.

نویسندگانی که از جنگ جهانی دوم نوشتهاند

آبشار آقچه قلعه از مناطق دیدنی و جذاب استان

کم نیستند ولی انتخاب داستانی که بتواند

مرکزی است که در مسیر رودخانه قرهچای و

دریچهای جدید و متفاوت برای خوانندگان

در روستای آقچه قلعه شهرستان ساوه واقع

کتاب به سوی نامالیمتیهای آن زمان

شده است .آبشار آقچه قلعه در  50کیلومتری

بگشاید ،کم است .آگوتا کریستوف ،نویسنده

منتهیالیه جنوب غرب شهرستان غرقآباد واقع

سوئیسی در داستان دفتر بزرگ براساس

شده است .مناظر سرسبز و خوش آبوهوای

تجربهاش از جنگ زندگی کودکان را به تصویر

آن برای مسافران جذابیت ویژهای دارد .از دیگر

میکشد .کودکان از جمله قربانیان بیدفاع
جنگ هستند که تحت تاثیر فضای سرد و
خاکستری جنگ قرار میگیرند .کریستوف
در داستان دفتر بزرگ ،تحول کودکانی را
به تصویر میکشد که زیر بار قدرت جنگ
توانایی بیان احساساتشان را از دست
میدهند .داستان دفتر بزرگ اثر آگوتا
کریستوف در سال  1986منتشر شد .داستان
این کتاب از زبان دو پسر بچه دوقلو است که
در میانهی جنگ جهانی دوم مجبور میشوند
از شهر به روستایی که مادربزرگشان در آن
زندگی میکند ،مهاجرت کنند .نویسنده در
این کتاب سختیها و نامالیمات جنگ را
نشان میدهد که باعث میشود نسل بعد
از این واقعه؛ سختکوشتر و مبارزتر تربیت
شوند .کریستوف چهرهای از جنگ را در این
کتاب به تصویر میکشد که پیشتر کمتر
به آن توجه شده است .او در داستان دفتر
بزرگ ،نابود شدن احساسات و عواطف مردم
در شرایط سخت را درونمای ه داستانش

مناطق دیدنی میتوان به چشمه طبیعی روستای

قرار داده و دنیای بیرحم جنگ و تاثیرش

ستق در  80کیلومتری منتهیالیه غرب شهرستان

غرقآباد اشاره کرد کرد که در زمینی مسطح

و آهکی قرار دارد و در هر ثانیه  60تا  70لیتر

آب در ثانیه از آن قلیان میکند .این چشمه
آنقدر برای کشاورزان محل اهمیت دارد که هر

ساله برای ادامه جوشش آن گاوی را قربانی و
بین نیازمندان تقسیم میکنند .آقچه قلعه یک

ویژگی طبیعی جالب دارد و آن ،سفید بودن
خاکش است .درو دیوار خانهها و رنگ کوچهها،

نوعی خاک روشن را نشان میدهد .آقچه قلعه
چند جای بکر و جذاب برای ماهیگیری در
قرهچای دارد / .کویرها و بیابانهای ایران

بر روح و روان کودکان و مردم را روایت
میکند .کریستوف در واقع با تجرب ه تلخ
خودش از جنگ جهانی دوم در داستان
دفتر بزرگ فجایع را از زبان کودکان بیان
میکند .کتاب دفتر بزرگ اولین اثر مجموعه
سهگان ه دوقلوها است و دو کتاب دیگر این
مجموعه عبارتند از «کتاب مدرک» و «دروغ
سوم» که به ترتیب در سالهای  1989و
 1991منتشر شدهاند .این مجموعه جزو

| آلودگی خاک (بخش |)۲

توپنجم اسفندماه  ،۱۳۹۹روزنامه «پیامما» گزارشی با عنوان
در روز بیس 

هرگاه از یکی از تواناییهای خاک بیش از حد استفاده شود ،تواناییهای
دیگرش دچار اختالل میشود ،بهطور مثال ورود فاضالب و پساب به خاک
تعادل میان عناصر کمیاب موجود در خاک و رشد گیاه را برهم میزند.
/دانشنامه محیط زیست

«آقمشهد» عرصه طبیعی است» منتشر کرده است که به اظهار نظر رئیس
قوه قضائیه درباره پرونده وقف  5600هکتار از جنگلهای ساری اشاره دارد.
همچنین گزارش دیگری با تیتر «خیز اروپا برای افزایش دوچرخهسواران» در
این شماره از روزنامه منتشر شده است.

آثار موفق و پرفروش آگوتا کریستوف است
که به سی و سه زبان دیگر ترجمهشدهاند.
«کتاب مدرک» و «دروغ سوم» را هم اصغر
ی به فارسی ترجمه کرده است که نسخه
نور 
الکترونیک آنها در فیدیبو برای خرید و
دانلود موجود است و «سهگانه دوقلوها» هم
نام اثری است که شامل هر سه کتاب این
مجموعه است.

آگهی مزایده
«فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای»

(نوبت اول)

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر

 -شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست

تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید  ،کلیه مراحل برگزاری مناقصه

 -تاریخ انتشارمناقصه درسامانه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/26می باشد

شهری مربوط به بافت ناکارآمد (طرح بازآفرینی) را از طریق سامانه
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی

 سایراطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه دراسناد مندرج است -مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت ۱۸:۰۰

پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

مورخ۱۴۰۱/۰۱/18

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در

 -زمان بازگشایی پاکت ها ساعت  ۱۰:۰۰مورخ۱۴۰۱/۰۱/30

به آدرس  www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت

در مناقصه محقق سازند.

 -برآورد اجرای کارمبلغ  ۶۳۳/۵۶۴/۸۴۵/۸۴۰ریال براساس

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  ۱۸:۰۰مورخ۱۴۰۱/۰۱/28اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات

بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس

بم بلوارشهید رجایی سایت اداری-شهرداری بم امورقراردادها-

فهرست بهای راه و راه آهن و باند فرودگاه سال  ۱۴۰۰می باشد.

تلفن ۰۳۴-۴۴۳۴۵۲۱۴:اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام

 -ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان  ۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال دروجه

۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷

 -مدت اجرای پروژه  ۱۲ماه شمسی می باشد

شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت درمناقصه الزامی می باشد .

مراحل عضویت درسامانه و مرکزتماس  ۰۲۱-۴۱۹۳۴دفترثبتنام:

علیرضا ریاضی  -شهردار بم

فروش مقبرههای خانوادگی

سازمان آرامستانهای شهرداری خرم آباد به استناد به بند  ۶صورتجلسه شماره  146شورای محترم اسالمی
شهر خرمآباد و ابالغیه شماره  ۱۱۱۴۲۲شهرداری خرمآباد در نظر دارد اقدام به برگزاری مزایده فروش  ۷قطعه
زمین جهت مقبرههای خانوادگی نماید.
لذا متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مزایده به سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس
 WWW.Setadiran.irمراجعه نمایند.
کلیه مراحل شرکت در مزایده ،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم برنده،واریز وجه در بستر سامانه
امکانپذیر میباشد.
واریزمبلغ 150/000/000ریال (بابت ودیعه شرکت درمزایده) به حساب سپرده  0107724354006بنام سازمان آرامستانهای
شهرداریخرمآباد
سازمان دررد یا قبول پیشنهادات مختارمیباشد
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده میباشد
ضمنا قیمت پیشنهادی میبایست حتما درمتراژضرب و قیمت کل زمین منظورگردد
تاریخ انتشار1400/12/24 :
تاریخ بازگشایی 1401/01/14 :ساعت 8صبح

روابط عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری خرمآباد

| پیام ما دیروز |

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2254

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

جدول :شیوا کرمی

روابط عمومی :زهره فرسنگی

مـارا دنبال کنید

