
سخنگوی دولت اعالم کرد

هیچ راهی جز دیپلماسی وجود ندارد
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه که سیاست فشار حداکثری امروز شکست خورده و برای 
آمریکا راهی جز بازگشت به برجام نمانده است، اعالم کرد :اقدام خالف انتظار ایران پنجره های 
فرصت را به سرعت می بندد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه ما هم مانند بسیاری از 
ملت های دیگر باور داریم که هیچ راهی جز دیپلماسی برای حل اختالف جاری نیست، تاکید 

کرد: اما دیپلماسی نمی تواند بدون حسن نیت و نشان دادن صداقت آغاز شود.

روحانی:

 کولبری و سوخت بری
در شأن مردم و کشور نیست

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تجارت مرزی با هدف ارتقای 
زندگی و معیشت مرزنشینان و در عین حال کمک به حوزه 
مبادالت تجاری با همسایگان شکل گرفت، تأکید کرد: پدیده 
جدی  های  آسیب  بری،  و سوخت  کولبری  نظیر  هایی 
اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ وجه در شان و منزلت 
مردم و کشور نیست و باید همه تالش کنند این وضعیت 

ناهنجار سریعا سامان یابد.

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی 

فرسایش ژنتیکی در کشور 
در حال وقوع است خطرآلودگی جیوه ای 

در »زنجان رود«
  مدیر تیم تحقیقات آالینده جیوه کشور: جیوه شهرک صنعتی روی

هزاران برابر حد مجاز است
  رمضانی، کارشناس محیط زیست زنجان: نفوذناپذیری الیه های خاک  

 »سردهات« در کنار شواهد زمین شناسی احتمال ورود جیوه و سرب
به زنجان رود را دوچندان می کند

 با وجود اعتراض روستاییان، اداره محیط زیست زنجان 
از انتقال ضایعات شهرک صنعتی روی، به مسیل زنجان رود حمایت می کند

مدیریت آب وارد دوره تازه ای از عمر حدود 60 ساله خود می شود

 زیر و بم زیر و بم
ساختارجدید آب کشورساختارجدید آب کشور
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پیام خرب

اقلیم

آژانس بین المللی انرژی هشدار داد

 فرصت تاریخی کنترل
انتشار کربن از دست می رود
  داده های آژانس بین المللی انرژی رشد ثابت انتشار گازهای

ناشی از سوخت های فسیلی را در نیمه دوم سال 2020 نشان می دهد

جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد.  
 به گزارش ایسنا در این جلسه موضوعات ذیل به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد: 
دعوت  یا  ترغیب  تحریک  که  محتوایی  با  مرتبط  مجرمانه  مصادیق 
هرگونه  ارائه  )و-۱۱(:  بند  جرایم(:   )سایر  می کند  جرم  ارتکاب  به 
غیرمجاز  و  معاند  ماهواره ای  شبکه های  طریق  از  آگهی  و   تبلیغ 
بند )و-۱۲(: هرگونه خرید و فروش، تبلیغ و تسهیل در دسترسی به سالح های سرد 

 موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( در فضای مجازی 
در  مربوط  مصنوعات  و  جواهر  طال،  هرگونه  فروش  و  خرید  )و-۱۳(:  بند 
رسته  نامه ضوابط خاص  آئین  در  تعیین شده  از ضوابط  خارج  مجازی،  فضای 
نقره و  و مصنوعات طال، جواهر  آب شده  آنالین طالی  معامالت   شغلی سامانه 
مصادیق مجرمانه علیه اطفال و نوجوانان: بند )ل-۵(: دردسترس قراردادن و یا ارائه 

محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان.

مصادیق محتوای مجرمانه افزایش یافت 

2 پیام خرب
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|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 1963   | چهارشــنبه  13 اســفند 1399  |    قیمــت 500 تومــان   | 

4ادامه در صفحۀ

| کارشناس منابع آب |

| داریوش بهارلویی |

 چالش بزرگ؛ مدیر بومی حوضه
یا مدیر غیر بومی؟

و  حوضه ای  مدیریت  بحث  روزها  این 
مدیران  انتخاب  در  نیرو  وزارت  فراخوان های 
برخی  که  است  شده  بهانه ای  مجدد  حوضه 
خوزستان  استان  دلسوزان  و گاه  کارشناسان 
سناریوی  کنند؛  منتشر  نقد  به  را  مطالبی 
آشنایی که بارها درباره مسائل مختلف مرتبط 
برای  نتیجه ای  هیچگاه  و  شده  تکرار  آب  با 
خوزستان به همراه نداشته است. این بار هم 
این  و  داشت  نخواهد  نتیجه ای  نکنید  شک 
مسلم  عیب  یک  و  هزار  اگر  حوضه ای  طرح 
هم داشته باشد، اجرا خواهد شد. چرا که نه 
و  کنند  ایجاد  تغییری  طراحانش  است  قرار 
پاسخگو به چیزی باشند و نه از این سمت به 
جز چند دلسوز کسی به شکل واقعی پیگیر و 
مدیریت  دیگر  از سوی  بود.  مطالبه گر خواهد 
امر  این  مناسب  سکان دار  انتخاب  و  حوضه 

شهرداری محی آباد در نظر دارد 4 قلعه زمین مسکونی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir با شماره مزایده بصورت الکترونیکی به فروش برساند .

زمان انتشار در سایت : 99/12/04
مهلت دریافت اسناد مزایده:99/12/13

تاریخ بازدید : 99/12/04 لغایت 99/12/13
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قيمت : 99/12/14

زمان بازگشایی : 99/12/16
زمان اعالم به برنده : 99/12/17

ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : 
1-برگزاری مزایده بصورت کتبی ) فیزیکی ( هم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت همزمان می باشد و کلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
)وديعه( ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده  و واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق 

امکان پذیر می باشد .
2-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل 

آوردید . 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 41934 -021 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" 
موجود است.

فروش امالک و مستغالت شماره )14002788815(

آگهی مزایده عمومی
"فروش 4 قطعه زمین مسکونی واقع در محی آباد، بلوار شهید مطهری"

وم
ت د
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شهرداری محی آباد
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

فراخـوان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در نظر دارد به استناد ماده 27 قانون الحاق برخی به تنظیم 

بخشی از مقررات مالی دولت )2( نسبت به واگذاری مراکز فرهنگی و هنری تحت پوشش خود با شرایط ویژه 
)استفاده از تسهیالت بانکی تبصره 19 به  موجب قانون بودجه سال 99 و امکان تغییر کاربری بخشی از فضای 

جانبی ( به شرح جدول ذیل اقدام نماید .
کلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی و دارای صالحیت فنی و اخالقی می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
10 روز کاری از مراکز مذکور بازدید و جهت دریافت فرم ها به نشانی : کرمان خیابان شهید کامیاب – خیابان شهید 
رضوانی نژاد - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا به نشانیwww.kermanfarhang.gov.ir مراجعه نمایند.

شناسه آگهی 2023

نشانینحوه واگذارینام مرکزردیف

مجتمع فرهنگی و هنری غدیر سیرجان۱
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سیرجان – انتهای بلوار نماز – نرسیده به پلیس راه

انار – بلوار ارادتمجتمع فرهنگی و هنری انار۲

بافت – خیابان امام رضا – خیابان پانزده خردادمجتمع فرهنگی و هنری غدیر بافت۳

کرمان – خیابان شهید بهشتی – نرسیده به چهار راه ولیعصربخش جنبی موزه هنرهای معاصر صنعتی4

کرمان – چهار راه سمیه – ابتدای بلوار فردوسیتئاتر شهر کرمان۵

۶
مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی 

بردسیر 
بردسیر – میدان ۱۷ شهریور – خیابان شهید گرگانی

بم – بلوار شهید باهنرمجتمع فرهنگی و هنری بم۷

راور – خیابان امام رضا – روبروی پارک شهید رشیدیمجتمع فرهنگی و هنری راور8

شهربابک- خیابان شهید حسینی – تپه مصلی – جنب گلزار شهدامجتمع فرهنگی و هنری شهدا شهربابک9

کوهبنان – خیابان امام رضا - مجتمع فرهنگی و هنری امام حسینمجتمع فرهنگی و هنری کوهبنان۱0

زرند میدان ۲۲ بهمن – خیابان فلسطین – نبش کوچه امام جمعهمجتمع فرهنگی و هنری زرند۱۱

۱۲
مجتمع فرهنگی و هنری شهید بهشتی 

شهربابک
خیابان بهار- جنب کتابخانه شهید بهشتی

ردیف 5: تنها انجمن ها و موسسات هنری تخصصی حوزه نمایش می توانند متقاضی باشند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی دیروز مجلس، بیانیه ۱9۵ نماینده 
مجلس در مورد تصمیم گیری برای لوایح »قواعد گروه اقدام ویژه مالی« موسوم 
به  FATF  را قرائت کرد. به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: همزمان با 
اجرای برجام توسط ایران، فشارهای پنهان و آشکاری بر کشور وارد آمد تا یکی 
دیگر از خواسته های نظام سلطه یعنی »قواعد گروه اقدام ویژه مالی« موسوم به 
 FATF  پذیرفته شود. در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسالمی، 
خطرناک ترین بخش دستورات کاماًل سیاسی  FATF ، پیوستن به دو کنوانسیون 
استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به  CFT  و مقابله با 
جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو. این ها مبنای »فشارهای شرطی« 
 به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و هم پیمانان اوست.
عمده ای  بخش  ظالمانه،  تحریم های  وضع  دلیل  به  که  آمده  بیانیه  این  در 
در  و  می گیرد  صورت  مرسوم  قالب های  از  خارج  ایران،  مالی  فعالیت های  از 
طراحی  برای  آمریکا،  اتاق جنگ  عنوان  به  خزانه داری  وزارت  چنین شرایطی، 
دارد.  اقتصادی  اطالعات  به  نیاز  ایران،  علیه  نقطه زن  و  هدفمند  تحریم های 
می کند که  متعهد  حقوقی  لحاظ  به  را  ما  مذکور،  به کنوانسیون های  پیوستن 
تقدیم  آنان  واسطه های  یا  تحریم کننده  طرف های  به  را  اقتصادی  اطالعات 
در    CFT  روند تصویب کنوانسیون در  امور خارجه  وزیر محترم  اگر چه  کنیم. 
مجلس دهم، به صراحت اعالم کرد که نه ایشان و نه رئیس جمهور تضمینی 
تلویحًا  و  شود  حل  مشکالت  کنوانسیون،  این  به  پیوستن  با  که  نمی دهند 
بررسی  با شروع  اما متاسفانه  بیان کرد،    FATF  از را مستقل  مشکالت مالی 
غلط  نشانی های  برخی  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  در    FATF لوایح 
انعقاد  امکان  عدم  اینستکس،  راه اندازی  عدم  همچون  مشکالتی  و  شد  داده 

قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت 
  FATF  به ارز،  نرخ  افزایش  و  نوسانات  مهمتر  همه  از  و  فوتبال  مربیان  به 
 ربط داده شد. اما هم اکنون پوچ بودن همه ادعاهای مذکور عیان شده است.

در ادامه بیانیه آمده است که: از منظر حقوق بین الملل، هر نوع تصویب ولو به 
اسم »الحاق مشروط«، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج 
در آن و الزم االجرا بودن آن برای کشور است. شرط »عدم اجرا تا لغو تحریم ها«، 
صرفًا برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و درحقیقت مصرف داخلی دارد. 
آن هم دولتی که »توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام« 

را در کارنامه خود دارد.

195 نماینده مجلس در مخالفت با FATF بیانیه دادند

 بحران
 کم آبی
 را جدی
 بگیریم
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در  کشورها  محدودیت ها،  کاهش  با 
هستند.  قبل  شرایط  به  بازگشت  حال 
می دهد  نشان  جدید  حاال گزارش های 
دارد  فرصت  ماه  چند  فقط  جهان  که 
گازهای  انتشار  شود که  آن  از  مانع  تا 
ناشی از سوخت های فسیلی، از سطح 
ویروس کووید-۱9  همه گیری  از  پیش 
فراتر برود. در حالی آژانس بین المللی 
که  است  داده  را  هشدار  این  انرژی 
امسال با پایان قرنطینه و محدودیت ها، 
رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها از 

است. شده  سرگرفته 
به گزارش گاردین، آمارها و ارقام جدید 
جهانی  انرژی  دیده بان  سوی  از  که 
انتشار  که  می دهد  نشان  شده،  ارائه 
فسیلی  سوخت های  از  ناشی  گازهای 
ازسرگیری  با   ،۲0۲0 دوم سال  نیمه  در 
فعالیت های اقتصادی به منظور احیای 
تا  است.  داشته  ثابتی  رشد  اقتصاد، 
دسامبر سال ۲0۲0، نرخ انتشار کربن، ۲ 
درصد بیشتر از دسامبر سال پیش از آن 

است. بوده   )۲0۱9(
این افزایش انتشار گازهای کربنی، تنها 
می گیرد  صورت  آن  از  پس  ماه  چند 
بیشترین  کووید-۱9،  همه گیری  که 
پس  را  دی اکسید کربن  انتشار  کاهش 
با  حاال  و  زد  رقم  دوم  جهانی  از جنگ 
سال  اینکه  به  امیدها  اوج گیری،  این 
۲0۱9، باالترین حد انتشار کربن را داشته 

است. رفته  باد  بر  است، 
دکتر »فاتح بیرول«، مدیر اجرایی آژانس 
بین المللی انرژی می گوید: »ما در حال 
تاریخی  فرصت  این  دادن  دست  از 
هستیم که انتشار جهانی کربن از سال 
۲0۱9 به بعد، افزایش نیابد. اگر در چند 
سیاست گذاری های  دولت ها  آینده  ماه 
انرژی  جایگزین کردن  برای  را  درستی 
پاک اتخاذ نکنند، ممکن است به همان 
اقتصاد پر کربن پیشین بازگردیم؛ و این 
جاه طلبانه ای  اهداف  با  تضاد کامل  در 
است که دولت ها یکی پس از دیگری 

به آن متعهد شده اند.«
آژانس بین المللی انرِژ یکی از گروه های 
دولت های  است که  بسیاری  تاثیرگذار 
سیاست های  اتخاذ  به  را  جهانی 
ویروس  بحران  مقابل  در  پاک  انرژی 
کرونا، تشویق کرده است. با این حال، 
فقط  داده که  نشان  تحقیقات گاردین 
تعداد اندکی از کشورهای بزرگ، به این 
موضوع توجه کرده اند و در سال گذشته 
جهت  اقدامات  برای  را  بودجه هایی 
انرژی های  یا  پاک  انرژی  گسترش 
دارای کربن کم، انرژی های تجدیدپذیر، 
خودروهای الکتریکی و صرفه جویی در 

داده اند. اختصاص  انرژی 
اولین گزارش منتشر شده توسط آژانس 
بین المللی انرژی که انتشار ماهانه کربن 
را بر اساس مناطق مختلف، ثبت کرده، 

نشان می دهد که ارتباط معناداری وجود 
بسته های  که  کشورهایی  میان  دارد 
تشویقی اقتصادِی حامی محیط زیست 
ارائه کردند – مثل کشورهای فرانسه،  را 
آلمان- و کشورهایی  و  بریتانیا  اسپانیا، 
اوج گیری  کنترل  و  مهار  به  موفق  که 
انتشار مجدد گازهای کربنی شده اند. به 
سیاست های  کشورهایی که  دیگر  بیان 
نظر  در  با  را  خود  اقتصادی  حمایتی 
تنظیم  زیستی،  محیط  منافع  گرفتن 
کرده اند، موفق به کنترل انتشار گازهای 
کربنی شده اند. در عین حال، کشورهایی 
اقدامات  اتخاذ  در  را  سهم  که کمترین 
تشویقی اقتصادِی حامی محیط زیست 
ایاالت  هند،  چین،  مثل   – داشته اند 

بازگشایی  با  برزیل-  و  آمریکا  متحده 
انتشار  افزایش  بیشترین  اقتصادی، 
نیمه دوم سال ۲0۲0 شاهد  را در  کربن 

بودند.
»این  می گوید:  بیرول«،  »فاتح  دکتر 
تا  دولت ها  که  است  واضحی  عالمت 
نکردند  تالش  می توانستند،  که  آنجا 
حامی  اقتصادی  تشویقی  بسته های 
محیط زیست را در سیاست گذاری های 
دادیم که  هشدار  ما  دخیل کنند.  خود 
دوباره  نشوند،  اجرا  این سیاست ها  اگر 
به جایی بازمی گردیم که پیش از بحران 
همه گیری کرونا در آن قرار داشتیم؛ که 
البته همین امروز هم در حال بازگشت 

هستیم.« نقطه  آن  به 
از  بود که  بزرگی  اقتصاد  اولین  چین، 
محدودیت ها  و  آمد  بیرون  همه گیری 
را برداشت و تنها اقتصادی بود که سال 
گذشته، رشد کرد و همین امر باعث شد 
تا انتشار گازهای کربنی چین در ماه آخر 
دسامبر  از  بیشتر  درصد   ۷ ،۲0۲0 سال 
سال ۲0۱9 بشود. انتشار گازهای کربنی 
در این کشور، در فوریه سال گذشته، ۱۲ 
درصد کمتر از سال ۲0۱9 بوده است؛ اما 
اگر تمام سال را در نظر بگیریم، انتشار 
سال  از  بیش  درصد   0.8 چین،  کربن 

۲0۱9 بوده است.
در هند و برزیل، میزان ثبت شده ماهانه 
سال  دسامبر  ماه  در  کربن  انتشار 
گذشته، ۳ درصد بیشتر از انتشار کربن 
در پایان سال ۲0۱9 بوده است. این در 
حالی است که در اوج محدودیت ها در 
هند  گازهای  انتشار   ،۲0۲0 سال  آوریل 
انتشار  و   ۲0۱9 از سال  درصد کمتر   4۱
از  درصد کمتر   ۲۳ هم  برزیل  گازهای 
سال ۲0۱9 بوده است. اتحادیه اروپا نیز 
در آوریل سال ۲0۲0، به کمترین میزان 
انتشار گازهای کربنی خود رسید که ۲۲ 
درصد کمتر از سطح انتشار گاز در ۲0۱9 
بود و نرخ انتشار کربن تا ماه دسامبر، 
۵ درصد کمتر از سال گذشته بود. یکی 
محدودیت های  موضوع،  این  دالیل  از 
پیوسته در مسافرت ها بود که به کاهش 

شیوع کووید-۱9 کمک کرد.
هنوز  می گوید که  بیرول«  »فاتح  دکتر 
»خیلی دیر نشده« تا دولت ها مانع از 
بازگشت به شرایط انتشار گازها پیش از 
شیوع ویروس کرونا برسند؛ با این حال 
او گفته است که »این امر در حال تبدیل 
است.«  دشوار  بسیار  یک کار  به  شدن 
همه کشورها  »دولت های  می گوید:  او 
مثل  اقتصادی  قدرت های  خصوصا  و 
باید  ژاپن  و  اروپا  هند،  چین،  آمریکا، 
سیاست های انرژی پاک را در بسته های 
حمایتی اقتصادی خود لحاظ کنند.« به 
گفته او، این یگانه راه برای ممانعت از 

بازگشت به شرایط پیشین است.

آژانس بین المللی انرژی هشدار داد

 فرصت تاریخی کنترل
انتشار کربن از دست می رود
 داده های آژانس بین المللی انرژی رشد ثابت انتشار گازهای ناشی از سوخت های فسیلی
را در نیمه دوم سال 2020 نشان می دهد

جهانگیری:
سختی ها تمام می شود

این  در  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاول 
زمین  قصد  آمریکایی ها  سخت که  شرایط 
گیر کردن تولید و صنعت کشور را داشتند اما 
یک عده ایستادند و تولید کشور را سرپا نگه 
داشتند. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری 
تندیس  و  نشان  اهدای  دوره  پنجمین  در 
کارآفرینی امین الضرب اظهار کرد: حتمًا هر 
فعالیتی که  و  زندگی  و  کار  در  ما  از  کدام 
اصاًل  و  می شویم  روبه رو  موانعی  با  داریم 
تفاوت  جاها  همین  در  بزرگ  انسان های 
خود را با دیگران نشان می دهند که علی رغم 
داد:  ادامه  او  بزرگ کرده اند.  موانع، کارهای 
کارهای خوب و ماندگاری که انجام گرفته را 
باید به عنوان سرمایه تلقی و به نسل جوان 
منتقل کنیم تا الگوسازی شود و نسل جوان 
احساس کند می تواند کارهای بزرگی انجام 

دهد و موانع را پشت سر بگذارد.
دائم  اگر  راستا گفت:  در همین  جهانگیری 
نمونه  ندارد که  دلیلی  بگوییم،  مشکالت  از 
زیاد  هستند که  کشور  در  دیگرانی  باشیم؛ 
را  نزده  حرف  و  می پردازند  مشکالت  به 
و  می کنند  بوده  را  نبوده  مشکل  و  زده 
تحلیل  دروغ  این  روی  و  می سازند  دروغ 
اهمیت  به  اشاره  با  او  می کنند.  ارزیابی  و 
و  تولیدکننده  جایگاه  و  صنعت  و  تولید 
صنعتگر  و  تولید کننده  صنعتگر  گفت: کار 
خوب  آینده  ترسیم  و  سازندگی  همواره 
دل  از  تولید کننده  است.  بوده  برای کشور 
استخراج  را  مهمی  و  نو  سختی ها، کارهای 
می کند و ثابت می کند که سختی ها به هر 
حال تمام شدنی است و می توان از دل آن 
یک عمران و آبادانی برای کشور ایجاد کرد. 
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره 
به اثر تحریم های  آمریکا بر اقتصاد کشور 
گفت: در این شرایط سخت که آمریکایی ها 
قصد زمین گیر کردن تولید و صنعت کشور را 
داشتند اما یک عده ایستادند و تولید کشور 
پیش بینی  او گفت:   . داشتند  نگه  را سرپا 
و  می شود  تمام  سختی ها  این  می کنم که 
می توان  و  داشت  خواهیم  خوب  آینده ای 
با استفاده از تجربیات این نسل کارکشته، 

گذاشت. سر  پشت  را  مشکالت 

روحانی:

کولبری و سوخت بری در 
شان مردم و کشور نیست

مرزی  تجارت  این که  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
و  مرزنشینان  معیشت  و  زندگی  ارتقای  هدف  با 
با  تجاری  مبادالت  حوزه  به  حال کمک  عین  در 
پدیده هایی  تأکید کرد:  شکل گرفت،  همسایگان 
جدی  آسیب های  سوخت بری،  و  کولبری  نظیر 
در  وجه  هیچ  به  و  دارد  اجتماعی  و  اقتصادی 
همه  باید  و  نیست  و کشور  مردم  منزلت  و  شان 
سامان  سریعا  ناهنجار  وضعیت  این  تالش کنند 
شنبه  سه  روز  جلسه  در  ایسنا،  به گزارش  یابد. 
ریاست  به  که  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
رئیس  روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
جمهور برگزار شد وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، گزارشی از اقدامات انجام شده 
برای ساماندهی مبادالت مرزی ارائه کردند و طرح 
ساماندهی و نظارت بر مبادالت تجاری مورد بحث 

گرفت. قرار  بررسی  و 
رئیس جمهور در این جلسه بر ایجاد اشتغال پایدار 
و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی 
و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل 
این طرح  عملیاتی  عنوان هدف  به  قبول کولبری 

تاکید کرد.
روحانی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته 
دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری اظهار 
از  بخشی  باید  تصمیمات  این  اساس  بر  داشت: 
از محل درآمدهای کاالهایی که  درآمدهای دولت 
مرزنشینان  به  وارد می شوند،  رسمی  مرزهای  از 

اختصاص یابد تا مشکالت آنان حل شود.
و  دقیق  اجرای  لزوم  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
سریع این مصوبات تصریح کرد: تالش دولت  این 
بوده که با انضباط در تبادالت مرزی و ایجاد فرصت 
بهره مندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه 

رانت خواری از میان برداشته شود.
از جمله مزایای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت 
استان های  کوچک  گمرکات  و  بنادر  ساماندهی 
ظرفیت های  از  استفاده  کشور،  جنوبی  ساحلی 
اساسی،  کاالهای  تامین  برای  مرزی  مبادالت 
جلوگیری از درهم تنیدگی معیشت مرزنشینان با 
درآمدهای قاچاق کاال و ایجاد شفافیت در واردات 
و گردش کاال در سطح استان های مرزی مشمول 

است.
از  مرکزی  بانک  گزارش  جلسه  این  ادامه  در 
وضعیت بازار ارز و راهکارهای ویژه و موثر مدیریت 
خصوصا  اقتصادی  فعاالن  مشارکت  با  بازار  این 
ارز  نرخ  تعادل در  ایجاد  با هدف  و  صادرکنندگان 
با  رئیس جمهور  گرفت.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
و  ثبات  ایجاد  مانع  مختلفی که  دالیل  به  اشاره 
است، گفت: کشور  بوده  ارز  قیمت  متعادل شدن 
تحمیلی  جنگ  در  پیروزی  افتخارآمیز  مرحله  در 
با  دولت  که  همانطور  و  گرفته  قرار  اقتصادی 
شوم  اهداف  با  توانست  اقتصادی  فعاالن  کمک 
با  است  تالش  در  نیز  امروز  مقابله کند،  دشمن 
موجبات  اقتصاد کشور  در  ثبات  و  آرامش  ایجاد 
دوره  در  را  اقتصادی  فعاالن  اعتماد  و  اطمینان 
بازآفرینی کشور فراهم کند. روحانی اظهار داشت: 
بازار سرمایه  دارد کنترل و مدیریت  اعتقاد  دولت 
تداوم  مستلزم  ارز  قیمت  در  تعادل  به  رسیدن  و 
فعالیت های  برای  اعتماد  قابل  و  مساعد  فضای 
اقتصادی است و قطعا هر گفتار و رفتاری هر چند 
غیراقتصادی که موجب آشفتگی و القای بی ثباتی 
می زند.  لطمه  مردم  معیشت  و  اقتصاد  به  شود، 
کشور،  عمومی  شرایط  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
درآمدهای  رشد  سمت  به  حرکت  برای  را  زمینه 
ارزی، رفع التهابات و کاهش قیمت ها در بازار ارز و 

است. فراهم کرده  کاال 

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:
درباره شکل و چارچوب 

مذاکرات با ایران 
سرسخت نیستیم

در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کنفرانس خبری روزانه اش مواضع این کشور 
را درباره مذاکرات احتمالی با ایران بیان کرد. 
اینترنتی  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
ند پرایس  آمریکا،  خارجه  امور  وزارت 
در  این کشور  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
کنفرانس خبری روزانه اش درباره مذاکرات 
احتمالی با ایران گفت: ما به وضوح گفته ایم 
برای  آمریکا  و  ایران  موقعیت  بهترین  که 
به  رو  دیپلماتیک  مسیر  پیرامون  مذاکره 
جلو - مسیری که رئیس جمهور بایدن حتی 
پیش از انتصابش به این مقام به آن اشاره 
کرده بود - در چارچوب مذاکرات گروه ١+۵  
آن  برای  کرده اند  پیشنهاد  ها  اروپایی  که 
میانجیگری کنند، است. پرایس ادامه داد: 
مذاکرات  این  چارچوب  و  شکل  درباره  ما 
که  عقیده ایم  این  بر  نیستیم.  سرسخت 
دیپلماسی مهم ترین ابزار اطمینان یافتن از 
این است که به طور دائمی و به گونه ای که 
قابل راستی آزمایی باشد، از دستیابی ایران 
است. ممانعت شده  به یک سالح هسته ای 

پرایس  اظهارات  گزارش،  این  اساس  بر 
برای  اروپا  اتحادیه  دعوت  رد شدن  پی  در 
اعضای  با حضور  نشستی  در  شرکت کردن 
سوی  از  آمریکا  و  هسته ای  توافق  اصلی 
ایران مطرح شده است که سعید خطیب زاده 
یکشنبه  روز  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 
درباره این تصمیم ایران اعالم کرد: با توجه 
سه  و  آمریکا  اخیر  اقدامات  و  مواضع  به 
کشور اروپایی، جمهوری اسالمی ایران زمان 
را برای برگزاری جلسه غیررسمی پیشنهادی 
برجام  اروپایی  هماهنگ کننده  توسط 

نمی داند. مناسب 
مطبوعاتی  موضع گیری  یک  در  خطیب زاده 
با اعالم مطلب فوق، تاکید کرد: هنوز هیچ 
متحده  ایاالت  رفتار  و  مواضع  در  تغییری 
تنها  نه  بایدن  دولت  و  نگرفته  صورت 
حداکثری  فشار  شکست خورده  سیاست 
تعهد  حتی  بلکه  نگذاشته،  کنار  را  ترامپ 
برجام  در  وظایفش  اجرای کلیات  به  خود 
او  است.  نکرده  اعالم  را   ۲۲۳۱ قطعنامه  و 
گفت: اجرای تعهدات همه طرف ها در برجام 
موضوع مذاکره و بده بستان نیست و همه 
بده بستان ها ۵ سال پیش انجام شده است. 
مسیر پیش رو بسیار روشن است: آمریکا 
یک جانبه  و  غیرقانونی  تحریم های  به  باید 
خود خاتمه دهد و به تعهدات برجامی خود 
بازگردد. این امر نه به مذاکره احتیاج دارد نه 

حکام. شورای  در  قطعنامه  به 

مدیر اجرایی آژانس بین المللی 
انرژی: دولت ها تا آنجا که 
می توانستند، تالش نکردند 
بسته های تشویقی اقتصادی 
حامی محیط زیست را در 
سیاست گذاری های خود دخیل 
کنند. ما هشدار دادیم که اگر 
این سیاست ها اجرا نشوند، 
دوباره به جایی بازمی گردیم 
که پیش از بحران همه گیری 
کرونا در آن قرار داشتیم؛ که 
البته همین امروز هم در حال 
بازگشت به آن نقطه هستیم.

سخنگوی دولت: شرایط سال 
9۲ را هیچکس فراموش نکرده، 
دورانی که با چندین قطعنامه 
شورای امنیت و تهدید جنگ، 
مواجه بود و کشور توسط 
منتخب مردم تحویل گرفته شد، 
اما ما تحریم ها را با حمایت 
رهبری به عقب راندیم

با شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان، بسیاری از شهرها مجبور به اعمال محدودیت های گسترده به منظور پیشگیری از 
گسترش بیشتر ویروس شدند. بسیاری از کشورها، مرزهای خود را بستند و بسیاری از مشاغل، تعطیل شد. با خلوت شدن 
خیابان ها و تعطیلی کارخانه ها، بحران اقتصادی گریبانگیر بسیاری از کشورها شد. از طرفی اما حامیان محیط زیست، به 
نیمه پرِ این لیوان نگاه می کردند: کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و خصوصا دی اکسیدکربن. معضلی که از دیرباز باعث 

گرم شدن سیاره زمین شده و زندگی جانوران و انسان ها را تهدید می کند.
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سخنگوی دولت اعالم کرد:

هیچ راهی جز دیپلماسی وجود ندارد
که  این که  بر  تأکید  با  دولت  سخنگوی 
شکست  امروز  حداکثری  فشار  سیاست 
بازگشت  جز  راهی  آمریکا  برای  و  خورده 
:اقدام  اعالم کرد  است،  نمانده  برجام  به 
را  فرصت  پنجره های  ایران  انتظار  خالف 
به سرعت می بندد. به گزارش ایسنا، علی 
ربیعی با بیان این که ما هم مانند بسیاری 
هیچ  که  داریم  باور  دیگر  ملت های  از 
اختالف  حل  برای  دیپلماسی  جز  راهی 
دیپلماسی  اما  تاکید کرد:  نیست،  جاری 
نمی تواند بدون حسن نیت و نشان دادن 
صداقت آغاز شود. دولت آمریکا تا امروز 
نشانگر  که  گامی  کوتاه ترین  برداشتن  از 
خودداری  باشد  اعتمادسازی  برای  تالش 
آماده ایم که هر  افزود: ما  او  کرده است. 
برای  را  صادقانه ای  و  عادالنه  پیشنهاد 
از  بیش  اما  بشنویم  اختالف  این  حل 
عمل  در  را  اقداماتی  که  منتظریم  آن 
اعتماد  تدریج  به  می توانند  که  ببینیم 

کنند. بازسازی  را  ازدست رفته 

تحریم ها در حال رفع شدن است  
درباره  پرسشی  این  به  پاسخ  در  او 
اساس  چه  بر  دولت  سخنگوی  این که 
است  رفع  حال  در  تحریم ها  می گوید 
با  که  می دهد  ضمانت  او  آیا  این که  و 

تصویب FATF مشکالت کشور حل شود، 
نکته  سه  حاوی  شما  سوال  تصریح کرد: 
نوشتم  همانگونه که  بله  اول؛  نکته  است؛ 
و  تحریم  دوران  در  چه   FATF معتقدم 
هزینه  تحریم  شدن  رانده  عقب  در  چه 
کرد.  خواهد  تحمیل  کشور  بر  زیادی 
دوم؛  نکته  داد:  ادامه  دولت  سخنگوی 
دارد  تحریم ها  چگونه  پرسیده اید  من  از 
از  برداشته می شود در حالی که نشانه ای 
وعده  را  آن  و  نمی شود  دیده  تحریم  رفع 
 9۲ سال  شرایط  می خوانید.  دولت  پوچ 
دورانی  نکرده،  فراموش  هیچکس  را 
و  امنیت  شورای  قطعنامه  چندین  با  که 
توسط  کشور  و  بود  مواجه  جنگ،  تهدید 
ما  اما  شد،  گرفته  تحویل  مردم  منتخب 
عقب  به  رهبری  حمایت  با  را  تحریم ها 
قبول کنند  نخواهند  عده ای  شاید  راندیم. 
و  دولت ها  هم  و  ایران  مردم  هم  ولی 
ایران   9۷ سال  می دانند  جهان  ملت های 
روبرو  ترامپ  مالیخولیایی  پدیده  با 
از  عقب نشینی  جز  چاره ای  هم  او  شد. 
هم  او  اخیر  اظهارات  و  نداشت  تحریم 
سوم؛  نکته  اما  می دهد.  نشان  را  این 
آمریکا چاره ای جز لغو تحریم ها که الزمه 
اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل 

جدید  دولت  هرچند  ندارد.  است،  متحد 
بازی  پیشین،  دولت  سبک  به  آمریکا 
کرده که  آغاز  را  باختی  باخت-  و  بیهوده 
آورد  آنچه ترامپ بدست  از  بهتر  نتیجه ای 
بزودی  اما  کرد:  اظهار  او  داشت.  نخواهد 
بهترین  تحریم ها  لغو  که  فهمید  خواهد 
بازگشت  برای  مطمئن،  راه  سریع ترین  و 
ازسرگیری  و  تعهدات  به  طرف ها  همه 
سخنگوی  است.  نتیجه بخش  دیپلماسی 
دولت با اشاره به بخش دیگر این پرسش 
شما  سوال  نوع  FATA، گفت:  زمینه  در 
عرصه  در  موضوع  کدام  است،  نادرست 
به  را  مشکالت  همه  که  هست  سیاست 
بیجا  انتظاری  این  کند؟  حل  تنهایی 
مالی  مقررات  سلسله  یک  پذیرش  از 
کرد:  تصریح  ربیعی  است.  بین المللی 
در  رفتن  می دهم  ضمانت  عوض  در  اما 
و  زیانباری خواهد داشت  آثار  لیست،  آن 
افزایش خواهد  را  در کشور  مبادله  هزینه 

داد.

اقدامات وزارت جهاد کشاورزی   
در دولت تدبیر و امید

به  اشاره  با  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  اقدامات 
افزایش  دوازدهم، گفت:  و  یازدهم  دولت 

تولیدات بخش کشاورزی  ۲۵میلیون تنی 
 ۱۲۳ به   9۲ سال  در  تن  میلیون   9۷ از 
پایین  رغم  به   ،98 سال  در  تن  میلیون 
همچنین  و  بارندگی ها  میانگین  آمدن 
تدبیر  دولت  در  زیرکشت  سطح  کاهش 
هزارهکتاری   ۵۵0 عظیم  طرح   ۳ امید  و 
ایالم، طرح جامع شبکه های  و  خوزستان 
شمال  و  غرب  زهکشی  و  آبیاری  فرعی 
غرب کشور و طرح آبیاری دشت سیستان 
کشاورزی  زیربنایی  پروژه های  عنوان  به 
و  آبیاری  شبکه  های  توسعه  زمینه  در 
کشور  اراضی  نوسازی  تجهیز  و  زهکشی 
از  هکتار  هزار   8۲۳ بر  بالغ  وسعتی  در 
اراضی کشور در حال اجرا است که فاز اول 
طرح ۵۵0 هزار هکتار در سطح ۲9۵ هزار 
هکتار تکمیل و به کشاورزان تحویل شده 
او افزود: همچنین ۳۲ هزار هکتار  است. 

با  آب  انتقال  هکتاری  هزار   4۶ »طرح  از 
بهره برداری  به  سیستان«  دشت  به  لوله 
 ۲۲۷ طرح  از  هکتار  هزار   ۷۷ و  رسیده 
اراضی  آبیاری  شبکه های  هزارهکتاری 
بهره  به  نیز  کشور  غرب  شمال  و  غرب 
این،  بر  برداران تحویل شده است. عالوه 
سامانه های  به  کشاورزی  اراضی  تجهیز 
در  هکتار  میلیون   ۱.۳ از  آبیاری  نوین 
افزایش  هکتار  میلیون   ۲.4 به   9۲ سال 

است. یافته 
این که  بر  تاکید  با  دولت  سخنگوی 
راندمان کل آبیاری کشور از ۳9 درصد در 
سال 9۲ به بیش از 4۵ درصد ارتقا پیدا 
آب  بهره وری  شاخص  کرد:  اظهار  کرده، 
9۲0 گرم  از  هم  محصوالت کشاورزی  در 
مترمکعب  بر  گرم   ۱4۵0 به   9۲ سال  در 

است. یافته  افزایش 
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دستگاه  رئیس  دستور  با  پارسال  شهریور 
قضا بر تعیین تکلیف ۱0 میلیون تن پسماند 
شهرک صنعتی روی، مسئوالن استان زنجان 
قرعه  افتادند.  ضایعات  این  انتقال  فکر  به 
اما  افتاد،  مرصع  روستای  نام  به  ابتدا  در 
به  را  انتقال  مسیر  مردم  پیاپی  اعتراضات 
سمت روستای سردهات چرخاند. اصرارهای 
شرکت »بهین فرآور« نیز در این انتقال بی 
کرمی،  محسن  امسال  آذرماه  نبود.  تاثیر 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان زنجان 
از  انتقال پسماند  درباره تغییر یکباره محل 
به  سردهات  روستای  به  مرصع  روستای 
بود: »موضوع جابه جایی محل  میزان گفته 
دپوی پسماند اصرار همین شرکت ها بود که 
گفتند در محل جدید چند صد هکتار زمین 
از سال 9۱ خریدیم و مطالعات انجام دادیم 

نوشتیم.«  و طرح 

مشاور طرح ارزیابی، مدیر عامل   
سابق شرکت روی

طرح ارزیابی با تصمیم مدیر  شرکت بهین 
توسط  انتقال  فرایند  با  همزمان  فرآور، 
دانشگاه زنجان انجام شد. جالب آن که داود 
مرادخانی، مدیر عامل سابق شرکت مهندسی 
و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی هلدینگ توسعه 
معادن روی، نفر اصلی این تیم تحقیقاتی 
بوده است. فردی که تخصص دانشگاهیش 
هم مهندسی مواد است نه محیط زیست.

اعتراضات اهالی سردهات و کنشگران محیط 
زیستی به این موضوع تاکنون بی نتیجه بوده 
است. در تازه ترین اقدام اهالی و کنشگران 
و  نوشته اند  نامه  قضائیه  قوه  ریاست  به 

خواستار توقف فرایند این انتقال شده اند.
دستور  پی  »در   : است  آمده  نامه  این  در 
قدیمی  مشکل  حل  برای  که  ویژه ای 
صادر  زنجان  روی  شهرک  پسماندهای 
شکل  مصوبه هایی  و  تصمیم ها  فرمودید، 
جمهوری  قوانین  ناقض  که  است  گرفته 
علمی  معیارهای  برخالف  و  ایران  اسالمی 
پاسخگویی های  از  استان  مسئوالن  و  بوده 
الزم به نقدها و نظرهای مستقل کارشناسی 

مسئولیت  از  فرار  برای  و  کرده  خودداری 
دستورات  خود،  غیرقانونی  اقدامات 
می دهند.  قرار  مستمسک  را  حضرتعالی 
با  امر  مسئوالن  از  بسیاری  که  گونه ای  به 
مکرر  پیگیری های  و  درخواست ها  وجود 
کارشناسان، پژوهشگران و فعاالن اجتماعی 
و  مکان یابی«  »مطالعات  ارائه  بر  مبنی 
محل  زیستی  محیط  ارزیابی  »مطالعه 
روی  شهرک  پسماندهای  انباشت  جدید 
زنجان« از ارائه این مطالعات خودداری کرده 
ماهه،  چند  مستمر  پیگیری های  از  پس  و 
ارزیابی  مطالعات  خالصه  انتشار  به  تنها 
بسنده  جدید  محل  زیستی  محیط  اثرات 
سند  همین  مندرجات  بررسی  اما  کرده اند، 
می دهد  نشان  واضح  شکلی  به  مختصر، 
در  سلسله واری  و  گسترده  تخلف های  که 
انتقال  تصویب طرح  و  تصمیم  اتخاذ  روند 
اراضی  به  زنجان  روی  شهرک  پسماندهای 
روستای سردهات رخ داده است که از یک 
طرف موجب تشدید و گسترش خطر آلوده 
شدن زنجان رود و زمین های زراعی و باغی 
حاشیه آن تا ده ها کیلومتر و از طرف دیگر 
باعث دامن زدن به فساد اداری می شود.«

 مدیر کل محیط زیست: انتقال 
پسماند اصولی است

ماه   شهریور  از  پسماندها  این  انتقال  طرح 
هم  ارزیابی اش  مطالعات  و  خورد  کلید 
همزمان توسط یک دانشگاه غیرمرتبط انجام 
شد. با این حال محیط زیست این استان 
حسین  است.  ایستاده  انتقال  این  پای 
زیست  محیط  حفاظت  مدیر کل  آبساالن، 
این استان دی ماه امسال گفته بود: »انتقال 
سردهات  روستای  به  روی  پسماندهای 
مشکل زیست  محیطی نداشته و این اقدام، 
معتقد  او  است.«  استانی  تصمیم کارگروه 
به محل جدید  انتقال پسماندها  است که  
کاماًل اصولی، حساب شده و با نظارت خواهد 

ندارد. مشکلی  هیچ گونه  و  بود 
درحالی آبساالن از روند قانونی کار می گوید 
برنامه ریزی  کارشناس  حیدری،  مهدی  که 

»باید  می گوید:  »پیام ما«  به  بودجه  و 
هزینه های این پژوهش به سازمان محیط 
بعد سازمان محیط  و  واریز می شد  زیست 
از  را  صالحیت  دارای  مشاور  یک  زیست 
طریق فراخوان عمومی انتخاب می کرد.« به 
گفته او شرکت »بهین فرآور« بدون برگزاری 
هیچ مناقصه ای و راسا انجام این مطالعات 
را به صورت کلی به دانشگاه زنجان سپرده 

است.
این  معمول  و  قانونی  روند  درباره  حیدری 
مطالعات می گوید: »در یک پروسه معمولی، 
بعد از انتخاب مشاور ذی صالح  که مکان یابی 
را انجام می دهد، باید این مکان یابی از سوی 
حداقل  یا  محیط  زیست  حفاظت  سازمان 
اداره صنعت، معدن و تجارت مورد سنجش 
انتقال  گزینه های  آن  از  بعد  و  گیرد  قرار 
بررسی و یک مشاور دیگر عملیات عمرانی را 

انجام و نقشه را مشخص کند.«
 به گفته او در این فرایند باید تراکم خاک، 
موارد  و  باد  جهت  زمین شناسی،  مطالعات 
احتمال  حتی  که  چرا  شود  لحاظ  دیگری 
فعال  و  خاک  رانش  در  باطله ها  این  تاثیر 
همه  این  با  دارد.  وجود  گسل ها  کردن 
این طور که حیدری می گوید، این فرایند به 
دلیل تعجیل صورت نگرفته و پروسه انتقال 
همزمان با انجام مطالعات زیست محیطی 

است. شده  انجام 
مقاله  یافته های  که  است  حالی  در  اینها 
پژوهشی »ارزیابی وضعیت فلزات سنگین 
به  زنجان  روی  صنعتی  شهرک  منطقه  در 
سال  پنج  که  آلودگی«  بار  شاخص  کمک 
و  خاک  مدیریت  علمی  نشریه  در  پیش 
می دهد  نشان  شده  منتشر  پایدار  تولید 
خاک های منطقه در اطراف شهرک صنعتی 
کادمیوم  و  سرب  روی،  عناصر  به  زنجان 
آلوده شده اند. در این پژوهش آمده است: 
»پهنه های دارای بیشترین مقادیر بار آلودگی 
متمرکز  روی  تخصصی  شهرک  اطراف  در 
شده اند.« این پژوهش نتیجه گیری می کند: 
فرآوری  به  مربوط  صنعتی  »فعالیت های 

چندین  هم زمان  ورود  موجب  روی،  فلز 
و کاهش  اطراف  به خاک های  فلز سنگین 

است.« شده  منطقه  اراضی  کیفیت 

 فرایند مطالعات دانشگاه 
غیرقانونی بود

این کارشناس برنامه و بودجه در پاسخ به 
مرجع  زنجان  دانشگاه  آیا  پرسش که  این 
مناسبی برای این مطالعات است، می گوید: 
»فقط شرکت هایی که درجه محیط زیستی 
را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده اند، 
مجاز به انجام این مطالعات هستند و یک 
دانشگاه به  صرف این که چند پژوهشگر در 
را  مطالعات  این  نمی تواند  دارد،  زمینه  این 

انجام دهد.«
این پسماندها  انتقال  فرایند  این ها  با همه 
مراحل آخر خود را طی می کند. ۲۲ آذر ماه 
معاون عمرانی استاندار زنجان گفته بود که تا 
یک ماه و نیم دیگر این انتقال آغاز می شود. 
قرار است روزانه ۲ هزار تن پسماند شهرک 
است،  و سرب  روی  جیوه،  حاوی  روی که 
روستای  در  کارخانه  از  دورتر  کیلومتر   ۵0
سردهات خالی شود. شرکت مذکور ربع قرن 
است که مدعی است این باطله ها ضایعات 
جیوه ندارد، اما نتایج تیم تحقیقاتی بررسی 
آالینده جیوه در کشور نشان داد که هزاران 
این کارخانه  در  استاندارد جیوه  میزان  برابر 

است.

تایید وجود جیوه در موی کارکنان 
شهرک روی

محمدرضا فاطمی که ده سال پیش مدیریت 
این تحقیق در کل کشور را به عهده داشته 
به »پیام ما« می گوید: »صنایع سرب و روی 
زنجان بیشتر از هر صنعت دیگری در کشور 
او میزان جیوه  به گفته  آالیندگی داشتند.« 
این  در  شده  گرفته  نمونه های  در  موجود 
بوده  استاندارد  میزان  برابر  هزاران  کارخانه 
این تیم که  او در تشریح تحقیقات  است. 
صورت  زیست  محیط  سازمان  سفارش  به 
گرفته، می گوید: »ما از نقاط مختلف کارخانه، 
و  درون کارخانه  مخازن  کارکنان،  سر  موی 

برگ درختان تا محدوده ۵کیلومتری نمونه 
میزان  و  بود  وحشتناک  نتایج  برداشتیم. 
جیوه موجود در نمونه ها حتی در موی سر 
بوده  استاندارد  میزان  برابر  هزاران  افراد، 

است.«
 این اظهارات درحالی مطرح شده که پیش 
از انجام این تحقیقات، متولی شهرک روی 
واحد  این کارخانه   بود که  ادعا کرده  زنجان 
این کارخانه  در  جیوه ای  و  دارد  جیوه زدایی 

نیست. موجود 

 جیوه خطرناک تر از آرسنیک
به گفته فاطمی جیوه خطرناک ترین آالینده 
طبیعت است، حتی خطرناک تر از آرسنیک. 
این موضوع تا جایی بحرانی است که چهار 
سال پیش ایران نیز به عضویت کنوانسیون 
درآمد.  جیوه(  کنترل  )کنوانسیون  میناماتا 
این کنوانسیون جهانی به یاد قربانیان اولیه 
جیوه در ژاپن تشکیل شد، از همان سال بود 
که کشورها تصمیم گرفتند که به هر نحوی 
شدت  شوند.  محیط  به  جیوه  ورود  مانع 
وارد  هم  است که  حدی  به  جیوه  آالیندگی 
غذا و خاک می شود و و هم ذراتش در هوا 
متصاعد می شود. ناهنجاری، بیماری خونی، 
عوارض  از  سرطان  و  تنفسی  ناراحتی های 
این حال هنوز هیچ تحقیق  با  جیوه است. 
محدوده  در  سرطان  شیوع  درباره  مستندی 
این شهرک صورت نگرفته و اعداد و ارقامی 
از آن منتشر نشده است. این عضو بازنشسته 
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 
آلودگی  انکار  برای  دلیلی  را  آمار  این  نبود 
جیوه نمی داند. او مدعی است که »با وجود 
مطمئنا  محدوده  این  در  جیوه  از  حجم  آن 
بیماری های تنفسی و سرطان در زنجان زیاد 
است اما اعداد و ارقام آن منتشر نمی شود«. 
این  انتقال  از  قبل  است  معتقد  فاطمی 
ضایعات باید پژوهشی دوباره ای درباره حجم 
جیوه در محدوده شهرک و ضایعات شرکت 
انجام شود و نقطه انتقال نیز باید خارج از 

باد باشد. محدوده جمعیتی و وزش 

احتمال ورود جیوه به زنجان رود
پژوهش های زمین شناسی نشان می دهد که 
منطقه ای که در آن سد باطله ساختند، فارغ 
تجمع  محل  روستاست،  نزدیک  این که  از 
دارد.  نفوذناپذیری  خاک  و  مسیل هاست 
محیط  سفارش کنشگران  به  قبل  ماه  چند 
پایه  علوم  دانشگاه  تیم  منطقه،   زیستی 
خاک  پایش  و  بررسی  برای  زمین شناسی 
رمضانی،  رضا  داد.  انجام  مطالعه ای  منطقه 
کارشناس محیط زیست زنجان به »پیام ما« 
نشان  تیم  این  مطالعات  »نتایج  می گوید: 
داد که تجمع مسیل ها در منطقه زیاد است. 
شیب ها و جریان آب در شرایط سیالبی به 
قدری زیاد است که مسیل های زیادی ایجاد 
الیه های  چون  اینکه  اضافه  به  است.  کرده 
پایین نفوذناپذیر است، این آب به الیه های 
همین  او  به گفته  نمی کند.«  نفوذ  پایین 
نفوذ ناپذیری الیه های خاک در کنار شواهد 
و  جیوه  ورود  خطر  احتمال  زمین شناسی 
می کند.  دوچندان  را  زنجان رود  به  سرب 
رمضانی توضیح می دهد: »آب های جاری و 
آب های زیر قشری با باران شدید، پسماندها 
را می شوید و از طریق مسیل ها به رودخانه 

می کند. سرازیر  زنجان 
مردمی  باغات  سرتاسرش  که  مسیری   
است که آبشان یا از طریق زنجان رود تامین 
زیر  عمق  با  چاه هایی  طریق  از  یا  می شود 

متر.«  ۲0
از نگاه این فعال محیط زیست که دکترای 
در  اتفاق  این  ثمره  دارد،  شناسی  زیست 
آلوده شدن خاک، آب و محصوالت  نهایت 
»وقتی  است.  فلزات سنگین  به  کشاورزی 
باشد،  سنگین  فلزات  به  آلوده  خاک  که 
و  عملکرد  نظر  از  هم  آن  زراعی  محصوالت 
هم از نظر کیفیت افت پیدا می کند. در کنار 
آن سالمت انسان و سایر جانداران آن منطقه 

بود.« در معرض خطر خواهد  نیز 
مواد  این  انتقال  به  دیگر  ماه  یک  از  کمتر 
است.  مانده  سردهات  روستای  به  سمی 
ایستاده  انتقال  این  پشت  زیست  محیط 
چون  که  است  این  توجیهش  و  است 
مشکلی  نمی شود،  منتقل  قبلی  ضایعات 
و  زیستی  محیط  فعاالن  اما  نیست. 
دانشگاهی این استان نگران تبعاتی هستند 

زنجان می شود. بعد گریبان گیر  که سالیان 

با وجود اعتراض روستاییان، اداره محیط زیست زنجان از انتقال ضایعات شهرک صنعتی روی، به مسیل زنجان رود حمایت می کند

خطرآلودگی جیوه ای در »زنجان رود«
مدیر تیم تحقیقاتی بررسی آالینده جیوه در کشور: جیوه شهرک صنعتی روی هزاران برابر حد مجاز است

رمضانی، کارشناس محیط زیست زنجان: نفوذناپذیری الیه های خاک  »سردهات« در کنار شواهد زمین شناسی احتمال 
ورود جیوه و سرب به زنجان رود را دوچندان می کند

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی

فرسایش ژنتیکی در کشور 
در حال وقوع است 

با روز جهانی حیات وحش، مرجع  همزمان 
ملی کنوانسیون تنوع زیستی گفت: »آخرین 
تخمین از وجود گونه های مهم در دنیا حاکی از 
۵0 میلیون گونه است، اما چون دائم شناسایی 
می شوند، در مقاالت تا دو سه میلیارد گونه هم 
مطرح شده است.« به گزارش ایسنا، اسکندر 
زند ادامه داد: »متاسفانه در آخرین گزارش ها 
در سال ۲0۱9 تنوع گونه های دنیا به شدت در 
حال تهدید است، به گونه ای که از ۲.۵ میلیون 
درصد   ۲۵ حدود  جانوری،  و  گیاهی  گونه 
میلیون گونه  از ۵.۵  و  است  تهدید  در حال 
انقراض  حشرات حدود ۱0 درصد در معرض 
اکنون  این که  بیان  با  او  است.«  گرفته  قرار 
یک میلیون گونه در دنیا در حال انقراض است 
گفت: »دنیا انقراض را تجربه کرده اما هیچ 
گاه انقراض به این گستردگی را شاهد نبوده ایم 
فعالیت های  افزایش  دلیل شدت  به  این  و 
تخریبی بشر است.« زند به تنوع ژنتیکی به 
بقای  و  عامل کلیدی  و   DNA تنوع  معنای 
اکوسیستم هم اشاره کرد و گفت: »در ایران در 
زمینه کم کار کرده ایم و مراکز تنوع کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است، به گونه ای  که برخی 

مورد فرسایش ژنتیکی قرار گرفته اند.«
مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی ادامه داد: 
»در سال های اخیر تنوع زیستی در ایران مورد 
تهدید قرار گرفته. مهم ترین عاملی که موجب 
از بین رفتن زیست بوم در دنیا شده بهره برداری 
زیست بوم۳۱  تخریب  درصد،   ۳۷ بی رویه 
درصد و نابودی زیست بوم را ۱۳ درصد بوده و 

در ایران نیز این عوامل صادق است.«

بوتولیسم علت قطعی 
مرگ پرندگان میانکاله 

اعالم شد 
دامپزشکی کشور با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که 
پس از انجام تمامی آزمایش ها ، تحلیل داده ها 
و طرح فرضیات مختلف به این نتیجه قطعی 
رسیده است که علت مرگ مشکوک پرندگان 
مهاجر در تاالب میانکاله بیماری بوتولیسم بوده 
است. به گزارش ایرنا، تلفات مشکوک پرندگان 
مهاجر تاالب میانکاله از نهم بهمن ماه امسال 

مشاهده شد و همچنان ادامه دارد.
طبق اعالم محیط زیست مازندران تا پایان وقت 
روز دوشنبه ۱۱ اسفند در مجموع بیش از ۱9 هزار 
 ، از سطح آب  قطعه الشه پرندگان تلف شده 
لجنزارهای حاشیه و خشکی اطراف تاالب میانکاله 

جمع آوری شده است.
دامپزشکی کشور که پیش از این هم با توجه به 
تجربه مرگ مشکوک پرندگان میانکاله در سال 
دومین  برای  را  بوتولیسم  بیماری  احتمال   98
سال مطرح کرده بود، در اطالعیه ای کارهای انجام 
شده برای رسیدن به این نتیجه قطعی را تشریح 
دامپزشکی  سازمان  روابط عمومی  است.  کرده 
کشور در اطالعیه خود مراحل ۱۳ گانه ای را که 
این سازمان برای نتیجه گیری قطعی علت مرگ 
پرندگان مهاجر پیموده، تشریح و تاکید کرد که 
اطالعات میدانی برای انجام کارهای تحقیقاتی 
توسط نیروهای سازمان حفاظت محیط زیست 
و دامپزشکی در قالب فرم های خاصی جمع آوری 
شده که در آن فاکتورهای محیطی، تخمین زمان 
شروع مرگ و میر، گونه های درگیر، سن و جنس 
پرندگان درگیر، تعداد پرندگان مریض یا مرده، 
جمعیت در معرض خطر، ویژگی های محل تلف 
شدن پرنده و تغییرات جمعیتی پرندگان جدیدی 

که وارد منطقه شدند، مورد توجه بوده است.
دامپزشکی کشور نتیجه گیری کرده است که بر 
اساس تست های پیشرفته و مطالعات میدانی 
عملیاتی انجام گرفته، عامل اصلی رخداد مرگ و 
میر باالی پرندگان تاالب میانکاله سم بیوتوکسین 

حساس به حرارت یا بوتولیسم بوده است.

سرنوشت جنگل 
آق مشهد در دست دیوان 

عالی کشور 
مازندران  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گفت: »پرونده اختالف اراضی جنگلی وقفی 
روستای آق مشهد ساری در دیوان عالی کشور 
ایرنا،  گزارش  به  است.«  بررسی  دست  در 
اسحاق عطایی گفت: »پس از بازدید رئیس 
دیوان عالی کشور از اراضی آق مشهد ساری 
اسناد معتبر منابع طبیعی و اوقاف مازندران 
به  آمده  پیش  اختالفات  به  رسیدگی  برای 
او  است.«  شده  ارسال  کشور  عالی  دیوان 
همچنین به بررسی های اولیه پرونده اراضی 
و  کرد  اشاره  استان  دادگستری  در  مذکور 
اظهار داشت: »بررسی کارشناسی دادگستری 
در  اتمام  از  پس  نیز  آنان  نظرات  و  استان 
اختیار دیوان عالی کشور قرار گرفت.« عطایی 
به  منوط  را  اراضی  این  درباره  تصمیم گیری 
رای دیوان دانست و گفت : »در شرایط فعلی 
منابع طبیعی و اوقاف استان در انتظار نظر 

هستند.« قضایی  دستگاه  نهایی 

یافته های مقاله پژوهشی 
ارزیابی وضعیت فلزات سنگین 
در منطقه شهرک صنعتی روی 

زنجان نشان می دهد خاک های 
منطقه به عناصر روی، سرب 
و کادمیوم آلوده شده اند. بر 

اساس این پژوهش پهنه های 
دارای بیشترین مقادیر بار 
آلودگی در اطراف شهرک 

تخصصی روی متمرکز شده اند 
و فعالیت های صنعتی مربوط 
به فرآوری فلز روی، موجب 

ورود هم زمان چندین فلز 
سنگین به خاک های اطراف و 
کاهش کیفیت اراضی منطقه 

شده است

تا قبل از عید، پسماند سمی شهرک صنعتی روی وارد روستای »سردهات« می  شود. محل دپو را درست وسط مسیل های رودخانه 
زنجان رود ساخته اند و یک بارندگی شدید در این زمین نفوذ ناپذیر، جیوه، روی، سرب و کادمیوم را در رود جاری می کنند. فعاالن 
محیط زیستی با استناد به تحقيق انجام شده در شهرک روی زنجان نگران بروز اپیدمی ناهنجاری وسرطان اند. حال آن که تحقیقی که 
به سفارش محیط زیست انجام شد ، حاکی از وجود جیوه حتی در موی کارکنان مجموعه است. مسئوالن استان بی توجه به این که 
جیوه شهرک سرب و روی هزاران برابر حد مجاز بوده، بعد از ضرب االجل ریاست قوه قضائیه تصمیم گرفته اند که این بمب متحرک را در 

سردهات خالی کنند.

فاطمی معتقد است قبل 
از انتقال این ضایعات باید 

پژوهشی دوباره ای درباره حجم 
جیوه در محدوده شهرک و 

ضایعات شرکت انجام شود و 
نقطه انتقال نیز باید خارج از 
محدوده جمعیتی و وزش باد 

باشد

|  
ما

ام 
 پی

 |

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |

درخواست اقدام عاجل از دستگاه ها برای رفع مشکل آلودگی هوا
انسانی سازمان حفاظت  زیست  معاون محیط 
محیط زیست گفت: »ما از دستگاه هایی که در 
قالب قانون هوای پاک وظیفه ای برعهده دارند، 
درخواست اقدام عاجل کرده ایم تا معضل آلودگی 

هوا را در کشور برطرف کنیم.«
در  دیروز  تجریشی  مسعود  ایسنا،  گزارش  به 
حاشیه همایش ملی صنعت سبز که در سازمان 
جمع  در  شد،  برگزار  زیست  محیط  حفاظت 
خبرنگاران گفت: »امروز بیست و دومین همایش 
مجموعه های  تشویق  برای  سبز  صنعت  ملی 
صنعتی، خدماتی و معدنی که در زمینه صنعت 
سبز پیش رو هستند و به اشتغال و اقتصاد کشور 
نیز کمک می کنند، برگزار شد. حدود ۲۶۵ صنعتی 
که شاخص های صنعت سبز را داشتند در سامانه 
ما ثبت نام کرده بودند و در مجموع در کل کشور ۶۵ 
صنعت را برای تقدیر انتخاب کردیم. امسال بخش 

پسماند و معدن نیز به این همایش افزوده شد اما 
تعداد معدن سبز و متقاضیان آن بسیار کم بود و 
نشان می دهد که حجم تخریب ها در این بخش 
زیاد است.« به گفته او به طور کلی صنایعی که 
در گذشته آلوده بودند مانند پتروشیمی ها، تالش 
خوبی در جهت سبز شدن انجام داده اند چراکه 

برای صادرات نیاز دارند که صنعتی سبز باشند.
امسال  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  تجریشی 
متوجه  مردم  تا  می شوند  بررسی  شهرداری ها 
برای  شهر  شورای  و  شهرداری  شوند که کدام 
رسیدن به شاخص های زیست محیطی تالش 
منابع  می کنند، تصریح کرد: »طی سال جاری 
مالی خوبی از محل یک درصد از عوارض آالیندگی 
به صندوق ملی محیط زیست آمد. قسمت زیادی 
از این منابع مالی در قالب وام به صنایع آالینده 
بهبود شاخص های زیست محیطی تعلق  برای 

می گیرد بنابراین در نظر داریم تا عالوه بر انجام 
بخش خصوصی،  با کمک  پایش های گسترده 
شرایط صنعت کشور را به لحاظ  کاهش آالیندگی 

بهتر کنیم.«
سال  »امسال  کرد:  عنوان  ادامه  در  تجریشی 
خوبی از نظر آلودگی هوا در کشور نداشتیم. ما 
پاک  هوای  قانون  قالب  در  دستگاه هایی که  از 
اقدام عاجل  دارند، درخواست  برعهده  وظیفه ای 
کرده ایم تا این معضل را در کشور برطرف کنیم.«

ضرورت عمل به برنامه کاهش آلودگی 
هوا برای 9 کالن شهر

انسانی سازمان حفاظت  زیست  معاون محیط 
محیط زیست با بیان این که به طور جدی پیگیر 
بحث سوخت در کشور هستیم، گفت: وزیر نفت 
قول داده است که تا انتهای سال ۱400 پاالیشگاه 
اصفهان موضوع گوگرد زیاد سوخت گازوییل را حل 

کند همچنین به مجلس و دولت اعالم کرده ایم که 
برای کنترل آلودگی هوا در کشور طی سال آینده 
باید بر اساس برنامه ای که برای 9 کالن شهر کشور 
داد: »در  ادامه  او  تدوین کرده ایم، عمل شود.« 
این برنامه وظیفه هر دستگاه و برنامه هایی که 
در کوتاه مدت و با هزینه اندک قابل اجرا هستند، 
بیان شده است. اگر همین شرایط در تهران ادامه 
داشته باشد و همچنان شاهد تردد خودروهای 
فرسوده و موتورسیکلت های کاربراتوری باشیم، در 
تابستان با افزایش آالینده ناکس و ازن مواجه 
می شویم.« تجریشی افزود: »اگر شرایط کنونی 
انتشار آالینده ها در تهران ادامه داشته و وضعیت 
اقتصادی نیز همین طور باشد و برای بازسازی و 
نوسازی زیست محیطی و حمل و نقل عمومی 
هزینه ای نکنیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که 

سال آینده وضع هوا بهتر از امسال شود.«
انسانی سازمان حفاظت  زیست  معاون محیط 
محیط زیست در پایان گفت: »خروج خودروهای 
نوسازی  و  حمل و نقل  چرخه  از  فرسوده 

موتورسیکلت ها از جمله مهم ترین اقداماتی است 
باید در دستور کار قرار گیرد.« که 

همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی، معدنی 
زیست  نگرش  ایجاد  هدف  با  سبز  خدماتی  و 
محیطی، ایجاد بستر مناسب رقابت در بازارهای 
بین المللی، تشویق و قدردانی از واحدهای فعال، 
ایجاد فضای تبادل تجربیات میان فعاالن، رشد 
اقتصادی همگام با کاهش آلودگی ها و برقراری 
ارتباط سازنده بین سازمان حفاظت محیط زیست 
برگزار  و خدماتی  معدنی  واحدهای صنعتی،  و 
تقدیر  ملی  همایش  دومین  و  بیست  در  شد. 
سبز،  خدماتی  و  معدنی  صنعتی،  واحدهای  از 
۲۵9 واحد برای شرکت ثبت نام کردند که شامل 
۲۱۵ واحد صنعتی، دو واحد معدنی و 4۲ واحد 
خدماتی می شوند. بر این اساس پس از بررسی 
واحد صنعت  پنج  نام کنندگان،  ثبت  ارزیابی  و 
برگزيده سبز، چهار واحد خدمات برگزیده سبز، 
4۲ واحد صنعت سبز، یک واحد معدن سبز و ۱۳ 

واحد خدمات سبز انتخاب شدند.

تجریشی : امسال سال 
خوبی از نظر آلودگی هوا 
در کشور نداشتیم. ما از 

دستگاه هایی که در قالب 
قانون هوای پاک وظیفه ای 

برعهده دارند، درخواست 
اقدام عاجل کرده ایم تا این 
معضل را در کشور برطرف 

کنیم
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آگهی فقدان سند مالکیت
سید  مهدی  محمد  سید  آقای   
برگ  دو  تسلیم  با  عامری 
دفتر  شده  گواهی  استشهادیه 
هستند  مدعی   رفسنجان   ۷۶ رسمی  اسناد 
از  را  خود  مشاعی  سهمی  مالکیت  سند  که 
ششدانگ باغ پالک ۵۱۵ فرعی از ۱8۶۷ اصلی 
نام  به  9 کرمان که  بخش  رفسنجان  در  واقع 
و  عامری صادر  مهدی سید  آقای سید محمد 
تسلیم و به علت جابه جایی مفقود گردیده  و 
 ۱۲0 ماده  اصالحی  یک  تبصره   دستور  به  لذا 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم 
یک نوبت در روزنامه اگهی تا چنانچه  شخصی 
مالکیت  اسناد  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی 
ده  مدت  ظرف  تواند  می  باشد  می  خود  نزد 
به  را  خود  اعتراض  انتشارآگهی  تاریخ  از  روز 
اداره تسلیم داردو درغیر این صورت پس  این 
واخواهی  و عدم  قانونی  از سپری شدن مدت 
سند مالکیت المثنی  بنام مالک صادر خواهد 

شد.م_الف۳۳۲۷
ابولفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان رفسنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سید  مهدی  محمد  سید  آقای    
برگ  دو  تسلیم  با  عامری 
دفتر  شده  گواهی  استشهادیه 
هستند  مدعی   رفسنجان   ۷۶ رسمی  اسناد 
از  را  خود  مشاعی  سهمی  مالکیت  سند  که 
ششدانگ باغ پالک ۵۱۱ فرعی از ۱8۶۷ اصلی 
نام  به  9 کرمان که  بخش  رفسنجان  در  واقع 
و  عامری صادر  مهدی سید  آقای سید محمد 
تسلیم و به علت جابه جایی مفقود گردیده  و 
 ۱۲0 ماده  اصالحی  یک  تبصره   دستور  به  لذا 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم 
یک نوبت در روزنامه اگهی تا چنانچه  شخصی 
مالکیت  اسناد  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی 
ده  مدت  ظرف  تواند  می  باشد  می  خود  نزد 
به  را  خود  اعتراض  انتشارآگهی  تاریخ  از  روز 
اداره تسلیم داردو درغیر این صورت پس  این 
واخواهی  و عدم  قانونی  از سپری شدن مدت 
سند مالکیت المثنی  بنام مالک صادر خواهد 

شد.م_الف۳۳۲۶
ابولفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و 
)1103011(امالک شهرستان رفسنجان

)1103010( 

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مجری فرازمان بنای سترگ با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 570366 و شناسه ملی 14009679389 به استناد صورتجلسه مجمع 
خانم کبری   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/10/15 مورخ  العاده  فوق  عمومی 
با پرداخت مبلغی به صندوق  اسمعیلی تمندکانی به شماره ملی 0042545374 
نتیجه سرمایه  در  داد.  افزایش  ریال   700000 مبلغ  به  را  الشرکه خود  شرکت سهم 
شرکت از مبلغ 1000000 ریال بمبلغ 1400000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
ذیل می  به شرح  افزایش سرمایه  از  اسامی شرکاء پس  اصالح گردید.  اساسنامه 
باشد: خانم کبری اسمعیلی تمندکانی به شماره ملی 0042545374 دارنده 700000 
ریال سهم الشرکه آقای وهاب گودرزی به شماره ملی 1817332929 دارنده 700000 
ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مجری فرازمان بنای سترگ با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 570366 و شناسه ملی 14009679389 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: اجرای پروژه های گازرسانی فشار قوی و فشار ضعیف اعم 
از مسکونی و تجاری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم 
آقای وهاب گودرزی به شماره ملی 1817332929 با دریافت مبلغی از صندوق شرکت ، سهم 
الشرکه خود را به مبلغ 300000 ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1400000 ریال 
بمبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اسامی شرکاء 
پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد : خانم کبری اسمعیلی تمندکانی به شماره 
ملی 0042545374 دارنده 700000 ریال سهم الشرکه آقای وهاب گودرزی به شماره ملی 
1817332929 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ساختار حکمرانی آب در سال های گذشته 
و  بود  شمسی  هجری   ۵0 دهه  به  مربوط 
تبدیل  از  غیر  به  تاکنون  زمان  آن  از  عماًل 
منطقه ای  آب های  به  استان ها  ادارات کل 
تغییر  می شود،  محسوب  منفی  تغییر  که 
از  بسیاری  وجود  با  و  نداشته  چندانی 
اقتصادی،  اقلیمی،  محیطی،  تغییرات 
و  کشور  در   ... و  سیاسی  و  اجتماعی 
از ساختار قدیمی خود  منطقه، بخش آب 
اساس  بر  قبلی  ساختار  می کرد.  استفاده 
مدیریت عرضه آب و نگاه ویژه به توسعه 
سازه ای، طراحی و اجرا شده که در برهه ای 
از زمان مثل دهه ۵0 و ۶0 که مصرف آب 
در کشور کم بود و همچنین بسیاری منابع 
از  خارج  یا  دریا  به  استفاده  بدون  آبی 
کشور سرازیر می شد، مناسب بود ولی در 
دهه های ۷0، 80 و 90 با افزایش تقاضای 
در  جمعیتی  و  اقتصادی  توسعه  و  آب 
همسایه  کشورهای  همچنین  و  ما  کشور 
اقلیم و بروز مشکالت کیفی آب،  و تغییر 
منابع  مدیریت  از  حکمرانی،  ساختار  این 
در  اتفاقات  سرعت  از  و  ناتوان  آب کشور 
آنکه  نتیجه  بود.  عقب  کاماًل  بخش  این 
منابع آب زیرزمینی کشور در اغلب یا بهتر 
بگوییم بیشتر دشت های کشور با وضعیت 
بحرانی و فوق بحرانی مواجه بوده، آب های 
سطحی نیز با کاهش شدید از نظر کمیت 

و  حد  از  بیش  بهره برداری  و  استفاده  و 
جدی  چالش  با  کیفی  نظر  از  همچنین 
و  طبیعی  اکوسیستم های  و سهم   مواجه 
محیط زیست به مصرف بخش های دیگر 

رسید.
توسعه  کشورهای  در  که  شرایطی  در 
بخش  مشارکت  همسایه  حتی  یا  یافته 
غیردولتی در مدیریت منابع آب به سرعت 
انتظارات  ایران  در  بود،  افزایش  به  رو 
و  بود  شدن  دولتی  سمت  به  ذی نفعان 
از  خدمات  تمامی  داشتند که  انتظار  همه 
نگهداری و  و  تعمیر  بهره برداری،  و  توسعه 
... مسائل آب توسط دولت ارائه شود. در 
این راستا رقابت بسیار مخربی هم در بین 
استان ها و حتی شهرستان ها و روستاهای 
از  استفاده  و  آب  مصرف  جهت  در  کشور 
تاسیسات  احداث  و  موجود  تاسیسات 
نتیجه  این که  خالصه  شکل گرفت.  جدید 

می دانیم. همه  شده که  آن 
در چنین شرایطی، راهکار ارائه شده توسط 
تصمیم گیران  و  نخبگان  و  متخصصان 
یکپارچه  مدیریت  استقرار  آب،  بخش 
سطح  در  آب  منابع  پیوسته(  هم  )به 
حوضه های آبریز بود. در این راستا وزارت 
نیرو به عنوان متولی حاکمیتی اصلی آب، 
ساختار جدید را ارائه و به تصویب رسانده 

است.

حاکمیتی  بخش  دو  در  جدید  ساختار 
شده  طراحی  آبریز  حوضه های  و  )ملی( 

است.
نیرو  وزیر  معاونت  حاکمیتی  بخش  در 
شرکت  قالب  در  را  کشور  آب  مسئولیت 
ایران  آب  منابع  مدیریت  تخصصی  مادر 
تلفیق  امور  معاونت   ۲ با  و  دارد  عهده  به 
توسعه  مجامع،  معاونت  و  تنظیم گری  و 

مدیریت و پشتیبانی و همچنین 9 حوضه 
سطح کشور  در  مدیریت  اعمال  به  آبریز، 
منطقه ای  آب  شرکت های  می پردازد. 
در  اجرایی  بازوهای  عنوان  به  استانی 
صف، مجری سیاست های اعالمی از طرف 

بود. خواهند  آبریز  حوضه های 
از  مرکب  کمیسیونی  آبریز  حوضه  هر  در 
غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  نماینده های 
انجام  را  حوضه  هر  سیاست گذاری 

. هند می د

 فرصت های ساختار جدید:
۱- اعمال مدیریت یکپارچه در حوضه 

آبریز خارج از چارچوب های سیاسی
و  استان ها  بین  روابط  تنظیم   -۲
بر  حوضه ها  در  آب  مصرف  برنامه ریزی 
پتانسیل  همچنین  و  آبی  منابع  اساس 

دشت هر 
۳- برنامه ریزی برای کاهش مصرف مازاد 

بر پتانسیل های حوضه
در  ذی مدخالن  و  ذی نفعان  مشارکت   -4

حوضه آب  منابع  برنامه ریزی 
۵- تمرکز مسئوالن ستاد و صف حوضه در 

راستای بهره برداری بهینه از منابع آب آن
تاسیسات  از  استفاده  بازطراحی   -۶
و  سدها  جمله  از  حوضه  در  موجود  آبی 
شبکه ها و ایستگاه های پمپاژ بدون توجه 
مبنای  بر  صرفًا  و  سیاسی  مسائل  به 
همچنین  و  سرزمین  آمایش  مثل  علمی 

حوضه آبی  پتانسیل های 
جدید  توسعه  گونه  هر  از  جلوگیری   -۷
الزامات مدیریت یکپارچه  به  بدون توجه 

آب منابع 
8- جلوگیری از انتقال آب بین حوضه ای 

جدید بدون توجه به الزامات حوضه

  تهدیدات
امور  تمرکز  جدید  ساختار  در   ·
آب  منابع  تخصیص  جمله  از  حکمرانی 
آب  منابع  برنامه ریزی  ملی،  سطح  در 
اختیار  در  و  حوضه  از  خارج  در   ... و 
قرار  تنظیم گری  و  تلفیق  امور  معاونت 
حوضه  هر  بین  روابط  است.  شده  داده 
با این معاونت اگر در چارچوب مشخص 
شفافی  کاماًل  ضوابط  دارای  و  شفاف  و 
این  طرف  از  حاکمیت  اعمال  و  نباشد 
بخش به حوضه به صورت دستوری باشد، 
که  قبلی  ساختار  مشابه  کمافی السابق 
در سیاست گذاری  عماًل  منطقه ای  آب های 
هیچ نقشی نداشتند، مدیریت حوضه ها به 

می شود. دچار  سرنوشت  همین 
باید  حوضه ها  به  شده  داده  اختیارات   ·
کامل و جامع باشد و البته نظارت از طرف 

صورت گیرد. باید  هم  باالدستی  دستگاه 
· اگر نقش کمیسیون حوضه که به صورت 
دارای ضوابط  رفتار می کند  پارلمان حوضه 
شوراهای  مشابه  نباشد،  چارچوب  و 
اسالمی شهر در بسیاری از شهرها که فاقد 
هستند،  شهری  مدیریت  در  الزم  کارایی 
می توانند محلی برای رانت خواری و ایجاد 
به عنوان  بهترین حالت  یا در  درگاه فساد 
چانه زنی استان ها و بخش های مختلف در 
جهت مصرف بیش از پیش آب در حوضه 
نمایندگان  عضویت  شرایط  بنابراین  شود. 
در  نیمه دولتی  و  دولتی  مختلف  نهادهای 
و  شود  اعالم  شفاف  باید  کمیسیون  این 
بر مبنای شایستگی های عمومی و علمی، 

باشد. افراد  تخصصی 
از  حوضه  کمیسیون  اعضای  بیشتر   ·
این  که  هستند  دولتی  دستگاه های 
در  را  ذی نفعان  مشارکت  می تواند  مسئله 
تصمیم گیری ها کمرنگ  و  تصمیم سازی ها 
غیردولتی  تشکل های  بخش  در  کند. 
می توان با ذکر نام تشکل ها تعداد اعضای 

کرد. دعوت  را  بیشتری 
· استقرار دفاتر مدیریت حوضه در تهران از 
بعد  باید  است که  برنامه  دیگر  ضعف های 
زمان  کمترین  در  و  حوضه ها  تشکیل  از 
ممکن آن را به داخل حوضه منتقل کرد و 
البته این خود از چالش های اساسی است 
که محل استقرار فیزیکی دفاتر حوضه در 
کجا قرار گیرد و حتی در این موضوع هم 
بین استان های ذی نفع رقابت جدی شکل 
باقی  فرصت  در  بنابراین  گرفت.  خواهد 
خاصی  ضوابط  طراحی  به  نسبت  مانده 

اقدام کرد. برای آن 
با  منطقه ای  آب  شرکت های  ارتباط   ·
در  چالش هاست.  دیگر  از  حوضه  ساختار 
بعضی از مناطق، یک شرکت آب منطقه ای 
در  است.  مرتبط  حوضه  مدیریت  چند  با 
مختلف  سیاست های  اعمال  شرایط  این 
آب  منابع  مدیریت  در  حوضه ها  طرف  از 
به  پاسخگویی  در  شرکت ها  سردرگمی  به 

می انجامد. مشابه  ذی نفعان 
منطقه ای  آب  شرکت های  فرمان پذیری   ·
به  می تواند  هم  حوضه ها  مدیریت  از 
بعدی ذکر شود. در صورتی  عنوان چالش 
عامل  مدیران  ارزیابی  و  انتصاب  که 
هماهنگی  با  منطقه ای  آب  شرکت های 
یا  حوضه  مدیریت  پیشنهاد  حتی  و 
چالش  این  نباشد  حوضه  کمیسیون 
صورت  این  در  البته  بود.  خواهد  جدی تر 
حوضه کار  چند  با  در شرکت هایی که  هم 
داشت.  خواهد  خاصی  مشکالت  می کنند 

مدیریت آب وارد دوره تازه ای از عمر حدود 60 ساله خود می شود

زیر و بم ساختار جدید آب کشور
بیشتر اعضای کمیسیون حوضه های آبریز از دستگاه های دولتی هستند
این مسئله می تواند مشارکت ذی نفعان را در تصمیم گیری ها کمرنگ کند

بهتر بود کار را به مدیران 
آینده می سپردند

بخش  در  توجه  قابل  اتفاق  دو  روزها  این 
رقم خوردن است. یکی   آب کشور در حال 
پیاده سازی ساختار جدید شرکت مدیریت 
پیشبرد  و  نظرخواهی  دیگری  آب   و  منابع 
فرایند تصویب قانون جامع آب. هر دو اقدام 
اثرگذار، مهم و قابل توجه اند. با قدردانی از 
زحمات همه کسانی که در تصویب ساختار 
جدید کار کارشناسی کردند و صرف نظر از 
ایرادات جدی که به این ساختار وارد است، 
با توجه به اندک فرصت باقی مانده تا پایان 
آیا  نیرو،  وزارت  فعلی  تیم  مدیریت  دوره 
بهتر نیست پیاده سازی این مهم را به عهده 
موضوع  این  وزارت خانه گذاشت؟  آتی  تیم 
در مورد قانون جامع نیز مصداق دارد. این 
امر صرف نظر از شنیده ها و دیده هایی است 
که انتخاب افراد بر اساس فراخوان، با آنچه 
از قبل ادعا شده است، مطابقت ندارد.  که 
از این رو حداقل به لحاظ اجتناب از شائبه 
ذی نفعان  از  نکردن  نظرخواهی  و  تعجیل 
این  از  متاثر  که  آب کشور  بخش  واقعی 
ساختار )و قانون( هستند، بهتر بود اجرای 
این بسته آماده به مدیرانی سپرده می شد 
روزی که  امید  به  کنند.  آن کار  با  باید  که 
بخش فنی آب کشور بخش سیاسی آن  را 

مدیریت کند.

در ساختار جدید تمرکز امور 
حکمرانی در خارج از حوضه و 
در اختیار معاونت امور تلفیق و 
تنظیم گری قرار داده شده است.  
اگر روابط بین هر حوضه با 
این معاونت دارای ضوابط کاماًل 
شفافی نباشد و اعمال حاکمیت 
به صورت دستوری باشد، 
مدیریت حوضه ها به سرنوشت 
ساختار پیشین دچار می شود

بعد از حدود دو دهه از اولین تکالیف قانونی و اسناد باالدستی کشور از جمله سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، قانون تبدیل 
ادارات کل امور آب استان ها به شرکت های آب منطقه ای و ... بعد از فراز و نشیب های زیاد و یک مرحله اجرای ناموفق مدیریت حوضه ای 
در ستاد شرکت مدیریت منابع آب کشور، به همت وزیر نیرو، در بهمن ماه 1399، باالخره ساختار تشکیالتی جدید بخش آب کشور به 
تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید و ابالغ شد. با ابالغ این ساختار که بر مبنای مدیریت حوضه ای و تشکیل سایر الزامات 
آن از جمله تشکیل کمیسیون حوضه ها که متشکل از نمایندگان نهادهای حکومتی و غیرحکومتی مختلف است طراحی شده، مدیریت آب 

کشور وارد دوره تازه ای از عمر حدود 60 ساله خود می شود.

|  
رنا

 ای
 |

|  
رنا

 ای
 |

| مدیریت طرح و برنامه 
سازمان آب و برق خوزستان |

| محمدعلی میری |

مسئله تدوین قانون جامع آب و اصالح 
آب،  عادالنه  توزیع  قانون  از  موادی 
موازات  به  که  است  مدیدی  مدت های 
بررسی  دایره  در  هم  سر  پشت  و  هم 
وزارت نیرو قرار می گیرد و پس از آن به 
فراموشی سپرده می شود. بررسی قانون 
جامع آب تا ویرایش 9 و ۱0 چندین سال 
نیرو  وزارت  در  مختلفی  تیم های  توسط 
جلساتی  سپس  شد،  بایگانی  و  انجام 
 ٤٥ ماده  اصالح  برای  فشرده  شدت  به 
قانون توزیع عادالنه آب، به عنوان تکلیف 
در  آب  شورای عالی  جلسه  پانزدهمین 
قوه قضائیه  بین  و  انجام شد  سال ٩٣ 
و دولت و وزارت نیرو در جریان بود ولی 
تاکنون مسکوت ماند و سرانجام  آن هم 
قانون  از  قبل اصالح موادی  در دو سال 
توزیع عادالنه آب در دستور قرار گرفت و 
به جمع بندی  برگزاری چندین جلسه  با 
به  نیست  مشخص  حالی که  در  رسید، 
می خواهد  نیرو  وزارت  ضرورت  کدامین 
سرانجام  به  را  فوق  موارد  از  یک  کدام 

برساند.

درباره تغییر ساختار بخش آب نیز باید 
عنوان کرد که با بررسی اجمالی ساختار 
این  که  می شود  مشخص  پیشنهادی 
از  است،  اساسی  ایرادات  دارای  ساختار 

جمله:
- مبنای تعیین ٩ حوضه آبریز مشخص 
اصلی  آبریز  حوضه   ٦ با  نه  نیست. 
آبریز  حوضه   ٣٠ با  نه  و  دارد  هماهنگ 

.٢ درجه 
تعداد  وسعت،  به  توجه  بدون   -
محدوده های  و  فرعی  آبریز  حوضه های 
حوضه   9 همین  در  موجود  مطالعاتی 
انتخابی، دامنه فعالیت های اصلی مرتبط 
با منابع آب، اهمیت و چالش آب سطحی 
...، تعداد  یا زیرزمینی در هر حوضه  و 
دیده  یکسان  حوضه ها  تمام  پست های 
مقوله  برای  این که  جالب تر  است.  شده 
مهم »حفاظت و بهره برداری از منابع آب 
از  بهره برداری  زیرزمینی« و »حفاظت و 
آبریز  هر حوضه  در  آب سطحی«  منابع 
و  پست کارشناسی »حفاظت  یک  فقط 
گرفته  نظر  در  آب«  منابع  از  بهره برداری 
دفتر  در  اینکه  بر  ولی عالوه  است  شده 
روابط عمومی چندین پست امور اجتماعی 
در نظر گرفته شده است، در هر حوضه نیز 
منظور  اجتماعی«  دو پست »کارشناس 
شده و معلوم نیست که این دو کارشناس 

دارند. وظیفه ای  چه 
اداری  ساختار  انسجام  از  ساختار   -
تبعیت نمی كند. در هر حوضه سه  رایج 
معاونت با تعدادی كارشناس دیده شده 
دفتری،  آنها  زیر مجموعه  در  ولی  است 

ندارد. وجود  و گروهی  اداره 
 - هماهنگی و یكپارچه سازی فعالیت ها و 
نظارت بر عملكرد حوضه ها در فعالیت های 
مرتبط  فعالیت های  در  ویژه  به  مختلف 
آب  منابع  از  بهره برداری  و  حفاظت  با 
 ۱۳ ماده  طبق  حفاری  )امور  زیرزمینی 
امور ممنوعیت  توزیع عادالنه آب،  قانون 
 4 ماده  طبق  آبخوان ها  از  بهره برداری 
همین قانون، امور مرتبط با احیا و تعادل 
قانون   ۳۵ ماده  طبق  آبخوان ها  بخشی 
برنامه ششم، امور جاری حفاظت منابع 

...( دیده نشده است. آب و 
انجام  برای  کلی  طور  به  رو،  همین  از 
متولی  قانونی  فعالیت های  از  بسیاری 
صورت  به  و  االن  است.  نشده  دیده 
همه  نظرات  اخذ  بدون  و  عجوالنه 
صاحب نظران و ذی نفعان و ذی مدخالن، 
زمان مناسبی برای این اقدامات نیست. 
بال  فراغ  با  و  بعد  دولت  در  بگذارید 
نظر  با  و  صورت کارشناسی  به  موضوع 
خواهی از همه صاحب نظران، ذی نفعان 

شود. انجام  ذی مدخالن  و 

ساختار آب ایرادات اساسی دارد
یادداشت

| کارشناس منابع آب زیرزمینی و از مدیران 
اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران |

| محمود رضایی |

| معاون طرح وتوسعه بازنشسته شرکت 
مدیریت منابع آب ایران |

| مجید سّیاری |

از  راحتی  به  بتوان  نیست که  موضوعی 
از  شنیده ها  آنکه  واقعیت  گذشت.  آن 
افراد  انتخاب  برای  معیارها  و  نوع مالک 
حساسی،  پست  چنین  صالحیت  دارای 
خیلی دلگرم کننده نیست. آنچه که مسلم 
است داشتن سواد آبی مناسب و تجارب 
معیاری  آب  مدیریت  عرصه  در  حرفه ای 
برخوردار  زیادی  وزن  از  که  بود  خواهد 
تنهایی  به  ویژگی  این  به  اتکا  اما  است 
نمی تواند بیانگر همه آنچه که هست باشد. 
درون یک حوضه آبریز بازیگران متعددی 
حضور دارند و رودخانه و حوضه اش تنها 
تعامالت  می شود.  محسوب  آنها  از  یکی 
اجتماعی پیچیده، تضاد منافع، قومیت ها 
مرزهای  امنیت،  اقتصاد،  فرهنگ ها،  و 
سیاسی و جغرافیایی و طیف گسترده ای 
در یک  و ذی ربطان، همگی  از ذی نفعان 
حوضه که معموال در چند استان گسترده 
شده است این نکته را گوشزد می کند که 
انتخاب فرد مناسب باید چندوجهی و با 
تاکید بر درک و فهم این ویژگی ها باشد. 
بسیار مهم است که فرد منتخب آشنایی 
فرهنگ  و  داشته  تعامالت  این  با  کافی 
حوضه و مردمان ساکن در آن محدوده را 
بشناسد. سیاست گذاری واحد و یکپارچه 
زمانی در اجرا موفق خواهد بود که در آن 
این ویژگی ها توامان مد نظر قرار گرفته و 
حمایت جامعه محلی را به همراه داشته 
علم  مبنای  بر  فقط  افراد  انتخاب  باشد. 
آب یا بر اساس ضوابطی خارج از آن اگر 
این موضوع را در نظر نگیرد، به خطا رفتن 
فردی  انتخاب  همینجا  از  شاید  است. 
بومی یا غیربومی در یک حوضه پراهمیت 
باید  نیرو  وزارت  باشد که  و سوالی  شده 
برای آن پاسخی داشته و توجه ویژه کند.
اجتماعی حاکم در حوضه  نظام  شناخت 
متغیرهای  محلی،  ویژگی های  آبریز، 
در  تفاوت  استان ها،  در  فرهنگی  مختلف 
ساختارهای  و  امکانات  آموزش،  سطح 
کنار  در  سیاسی  بخشی نگری  دولتی، 
نظر  به  ذی نفعان،  متنوع  انتظارات 
می رسد کفه ترازو به انتخاب فردی آشنا 
مدیریت  می کند.  سنگین تر  را  منطقه  به 
از  بوده  سخت  بسیار  کاری  حوضه  یک 
ویژگی های  از  منتخب  فرد  باید  رو  این 
انتظاری  حداقل  این  ببرد.  بهره  خاصی 
نیرو  وزارت  فراخوان های  از  که  است 
منتخبش  مدیران  شایسته ساالری  در 
گذشته  واکاوی  آنکه  آخر  کالم  می رود. 
و  هم افزایی  تاکنون  می دهد  نشان 
نخبگان  بین  واقعی  و  موثر  مطالبه گری 
عرصه های  کنشگران  سایر  و  خوزستانی 
و  نگرفته  شکل  اجتماعی  و  سیاسی 
لیکن  است.  نداشته  درخور  دستاوردی 
بهتر است دعا کنیم این بار چنین چیزی 
و  بی توجهی  که  چرا  بپیوندد.  وقوع  به 
در  سنگین  بس  عواقبی  امروز  کوتاهی 
تردید  اگرچه کمی  داشت.  خواهد  آینده 
نشان  زودی  به  آینده  اما  دارد  همراه  به 
خواهد داد که ما تکرار گذشته ایم یا این 

بود. خواهیم  متفاوت  بار 

چالش بزرگ؛ مدیر بومی 
حوضه یا مدیر غیر بومی؟

1ادامه از صفحۀ
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قانونی بودن یا نبودن در مبادالت تجاری، بحث جدید در حوزه ارزهای دیجیتال

مبادله رمزارز در کشور ممنوع یا مجاز؟
وزیر ارتباطات: بانک مرکزی از مرحله ای که به صورت کلی رمزارز را به عنوان یک فرآیند و تکنولوژی رد می کرد، به 

مرحله ای رسیده که رمزارزها را به رسمیت بشناسد

مرکز ملی فضای مجازی:
تاکنون هیچگونه تصمیمی 

برای اعطای مجوز به درگاه ها 
و سایت های فعال خرید و 

فروش رمز ارزها و بیت  کوین در 
کشور گرفته نشده و الزم است 

همگان مراقبت های الزم در این 
خصوص را به عمل آورند

محمدرضا مانی یکتا معاون 
اداره نظام های پرداخت بانک 

مرکزی:
خطرهای این رمز ارزها بسیار 

زیاد است و پرونده های 
بسیاری در زمینه کالهبرداری، 
سرقت از کیف پول و مسدود 

شدن کیف پول رمز ارزها 
تشکیل شده است. در موضوع 

رمز ارزها با یک پدیده روبرو 
هستیم که اثر آن در کشورها 

یکنواخت نیست. هیچ پشتوانه 
دولتی و حاکمیتی در دنیا برای 

رمز ارزها وجود ندارد 

|  
ستا

وی
  |

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

مفسدان ارزی ثروت خود 
را در خارج کشور تبدیل به 

خانه و ویال کرده اند 
رئیس اتاق تهران گفت: در حالی  که کارآفرینان 
دغدغه مند تکفیر شده اند، مفسدان ارزی ثروت 
به دست آورده را به خارج برده و تبدیل به خانه 
و ویال کرده اند. به گزارش مهر، مسعود خوانساری 
گفت: هر اندازه که کارآفرینان خارجی در کشور ما 
تبدیل به ستاره شده اند، کارآفرینان ایرانی این 
جایگاه را ندارند؛ اگرچه بخش خصوصی تاریخ 
بلندی در ایران دارد، اما به همان نسبت مورد 
احترام نبوده است و گاهی به سبب خطاهای 
دیگران تکفیر شده است. خوانساری ادامه داد: 
در این دوران پیچیده، بخش خصوصی ایستاده 
است، اجازه نداده چرخ کارخانه ها از کار بیفتد 
یابد،  افزایش  جامعه  در  ناامنی  و  بیکاری  و 
فساد  سبب  به  نوآوران  از  بسیاری  درحالی که 
ارزی، ثروتی به دست آورده اند، آن را به خارج 
از کشور برده و تبدیل به خانه و ویال کرده اند. 
در چنین شرایطی، بخش خصوصی دغدغه مند 
سنگر را خالی نکرده و در حال مبارزه برای بقا 
است. رئیس اتاق بازرگانی تهران ت اکید کرد: 
است که  حالی  در  بیت المال  به  دست اندازی 
اقتصادی،  مفسدان  باالی  بلند  لیست  این  در 
آمده  شناسنامه دار  کارآفرینان  از  نامی  کمتر 
اما در پِس فضای پوپولیستی که در اظهارات 
با  را  َتر و خشک  به گوش می رسد،  مسئوالن 
هم سوزانده و به ریز و درشت اتهام می بندند. 
فساد ناشی از سیاست گذاری های غلط دولتی، 
متعدد،  بخشنامه های  صدور  رانتی،  ارز  توزیع 
زدن  برهم  غیر هدفمند،  یارانه  توزیع  به  اصرار 
غیرکارشناسی  واگذاری های  افزایش  رقابت، 
واگذار  اموال  غیر کارشناسی  بازپس گیری  و 
بازتوزیع چرخه فساد در کشور کمک  به  شده 
کرده است. حاصل این وضعیت، ظهور افراد و 
شرکت های جعلی و وابسته به این نهاد و آن 
ارگان و سواستفاده کنندگانی که نام کارآفرینی را 
مخدوش و جامعه را بدبین کرده اند، بوده که در 

حال ماهی گرفتن از آب ِگل آلود هستند.

کاهش 47 درصدی 
جابجایی مسافران در 
فرودگاه های کشور 

هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  مدیرعامل شرکت 
در  پایان دی  تا  امسال  ابتدای  از  ایران گفت: 
در  مسافر  هزار   94۵ و  میلیون   ۱۷ مجموع 
که  شده  پذیرش  و  اعزام  فرودگاه های کشور 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4۷ درصد 
کاهش نشان می دهد. به گزارش ایلنا سیاوش 
درصدی   4۷ کاهش  به  اشاره  با  امیرمکری 
جابه جایی مسافر در  فرودگاه های کشور اظهار 
تحت  فرودگاه های  پروازهای  تمام  داشت: 
مالکیت شرکت از ابتدای امسال تا پایان دی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست 
و برخاست ۲8 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 
و پست  بار  پذیرش  و  ارسال  در  و  درصد   4۷
48 درصد کاهش داشته است. او با بیان این که 
مالکیت  تحت  فرودگاه های  داخلی  پروازهای 
شرکت در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته در نشست و برخاست ۲۵  درصد، 
در اعزام و پذیرش مسافر 4۳ درصد و در ارسال 
و پذیرش بار و پست 4۲ درصد کاهش داشته 

است

در حالی که روز دوشنبه رئیس کل بانک 
بیت کوین  »برای  کرد:  اعالم  مرکزی 
فقط  می کنیم که  مشخص  صرافی هایی 
استفاده  بتوان  تجاری  مبادالت  برای 
نظام های  اداره  معاون  دیروز  کرد.« 
پرداخت بانک مرکزی گفت: »بر اساس 
پولشویی  با  مبارزه  عالی  شورای  قانون 
 ،98 سال  در  دولت  هیات  مصوبه  و 
مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.« 
مجازی  فضای  ملی  مرکز  این که  ضمن 
اعالم کرد رمز ارزهایی  هم در اطالعیه ای 
پشتوانه  هیچ گونه  از  بیت کوین  مانند 
تاکنون  و  نیستند  برخوردار  تضمینی  و 
درگاه ها  به  مجوز  اعطای  برای  تصمیمی 
فروش  و  خرید  فعال  سایت های  و 
گرفته  کشور  در  بیت کوین  و  رمز ارزها 

است. نشده 
حوزه،  این  با  مرتبط  مسئوالن  اظهارات 
حدودی  تا  دیجیتال  ارز  با  ارتباط  در 
سویی  از  می رسد،  نظر  به  ضد و نقیض 
برای  دولت  هیئت  مجوز  از  سخن 
واردات  برای  دیجیتال  ارز  از  استفاده 
از سویی  و  در شرایط تحریم است  کاال 
در  ان  از  استفاده  ممنوعیت  از  سخن 
دیگر  وزارتخانه ای  در  و  مبادله ای  هر 
در  بومی«  دیجیتال  »ارز  از  سخن  هم 
بود که  اسفند  اول  روزهای  است.  میان 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره 
در  بومی  دیجیتال  ارز  وضعیت  آخرین 

از مرحله ای  کشور گفت: »بانک مرکزی 
عنوان  به  را  رمزارز  کلی  صورت  به  که 
می کرد،  رد  تکنولوژی  و  فرآیند  یک 
به  را  رمزارزها  که  رسیده  مرحله ای  به 
رسمیت بشناسد و با آن ها تعامل کند.« 
اما  تناقض گویی ها  این  تمام  میان  در 
به  انتقال سرمایه خود  بسیاری در حال 
بازار  بازار ارز دیجیتال هستند و در این 
بازارهای پر  حلقه سودجویان مثل تمام 
بدون  که  کسانی  دور  به  دیگر  طرفدار 
آگاهی و دانش وارد این حوزه می شوند 
و قصد سرمایه گذاری دارند، شکل گرفته 
صورت  کالهبرداری های  پی  در  است. 
مرکز  دیروز  بود که  حوزه  این  در  گرفته 
منتشر  اطالعیه ای  مجازی  فضای  ملی 
هیچ  این که  به  اشاره  با  آن  در  و  کرد 
فروش  و  خرید  برای  مجازی  سایت 
ندارد،  وجود  کشور  در  دیجیتال  ارز 
ورود  قصد  که  کسانی  به  هشدارهایی 
»گزارش های  داد:  دارند  را  بازار  این  به 
فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی 
این  در  کاله برداری  و  سرقت  زمینه  در 
موید  آن ها  بررسی  که  دارد  وجود  بازار 
در  مجرمانه  فعالیت  های  صعودی  سیر 

است.  خصوص  این 
حضور بازیگران و عوامل فعال ناشناخته 
و  خرید  بازار  در  شناسایی  غیرقابل  و 
فاقد  شبه دارایی های  نوع  این  فروش 
فضای  این  که  شده  موجب  پشتوانه، 

اعتماد  غیرقابل  بسیار  فروش  و  خرید 
برای  پیگیری  هرگونه  قدرت  و  شده 
اسناد  ارائه  و  احتمالی  زیان های  جبران 
صیانتی  و  حمایتی  نهادهای  از  ادله،  و 
شده  سلب  مردم  حقوق  حفظ  با  مرتبط 
شرایط  مجازی  فضای  ملی  مرکز  است. 
این  بازار  در  فعالیت  این که  اعالم  با 
نیست،  شفاف  دیجیتالی  ارزهای  نوع 
خروج  بر  عالوه  است؛  کرده  عنوان 
سرمایه از کشور، هیچ نشانه ای از وجود 
مردم  دارایی های  حفظ  سازوکارهای 
توسط گردانندگان پشت پرده آن ها ارائه 

است. نشده 
 از این  رو اکیدًا توصیه می شود همگان 
را بخرج  این زمینه احتیاط های الزم  در 
این  سوداگران  تبلیغات  دام  در  و  داده 

نیفتند. غیرشفاف  بازار 
اعطای  برای  تصمیمی  هیچگونه  تاکنون 
فعال  سایت های  و  درگاه ها  به  مجوز 
خرید و فروش رمز ارزها و بیت کوین در 
همگان  است  الزم  و  نشده  گرفته  کشور 
به  را  این خصوص  در  الزم  مراقبت های 

آورند.« عمل 
به  دوشنبه  روز  اما  همتی  عبدالناصر 
بود: » مصوبه هیات  و سیما گفته  صدا 
اصالحاتی  اخیرا  را گرفته ایم که  وزیران 
شده  مقرر  و  شد  انجام  آن  روی  هم 
افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز 
باشند  داشته  را  این  امکان  کنند  تولید 

کنند.  استفاده  آن  از  واردات  برای  که 
صرافی هایی  بیت کوین  برای  زودی  به 
مشخص می کنیم که فقط برای مبادالت 

استفاده کرد.  آن  از  بتوان  تجاری 
خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی شود 
به طور رسمی استخراج  فقط کسانی که 
کاال  واردات  برای  تنها  و  کرده اند 

کنند.« استفاده  رمزارز  از  می توانند 
اداره  معاون  مانی یکتا  محمدرضا 
هم  مرکزی  بانک  پرداخت  نظام های 
با  خود  گذشته  روز  گفت و گوی  در 
این که:»  به  اشاره  با  ایلنا  خبرگزاری 
رسمی  استخراج کنندگان  دستورالعمل 
هفته  این  مجاز  صرافی های  و  رمز ارزها 
نام  و  شد  نهایی  مرکزی  بانک  در 
استخراج  اختیار  در  مجاز  صرافی های 
می گیرد«  قرار  رمز ارزها  رسمی  کنندگان 
کشور  در  رمز ارزها  مبادله  خصوص  در 
شورای عالی  قانون  اساس  »بر  گفت: 
هیات  مصوبه  و  پولشویی  با  مبارزه 
رمز ارزها  مبادله   ،98 سال  در  دولت 
این  خطرهای  است.  ممنوع  کشور  در 
پرونده های  و  زیاد است  رمز ارزها بسیار 
سرقت  کالهبرداری،  زمینه  در  بسیاری 
پول  مسدود شدن کیف  و  پول  کیف  از 

است. شده  تشکیل  رمز ارزها 
پدیده  یک  با  رمز ارزها  موضوع  در   
کشورها  در  آن  اثر  که  هستیم  روبه رو 
دولتی  پشتوانه  هیچ  نیست.  یکنواخت 

و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود 
ندارد و به این علت مبادالت جهانی آن 
است.«  نداشته  افزایش   ۲0۱۶ سال  از 
که  است  حالی  در  مانی یکتا  اظهارات 
در  را  دیجیتال  ارزهای  کشورها  بعضی 
گرفتن  نظر  در  با  خود  اقتصادی  نظام 
در  و  شناخته  رسمیت  به  شرایطی 
از آن ها استفاده می کنند.  مبادالت خود 
بانک  پرداخت  نظام های  اداره  معاون 
۲0۱۶ میزان  مرکزی می گوید: »در سال 
میلیارد   ۱۳0 رمز ارزها  روزانه  مبادالت 
حفظ  رقم  این  همچنان  که  بوده  دالر 
این  بودن  مجاز  غیر  دلیل  به  و  شده 
در  آن  مبادالت  از  دقیقی  برآورد  حوزه 

ندارد. وجود  کشور 
قابل  رمز ارزها  مبادالت  میزان  البته   
سهام  مانند  دیگر  بازارهای  با  مقایسه 
دنیا  در  رمز ارز  هزار   ۶ نیست.  طال  و 
بازار  این  درصد سهم   ۶0 دارد که  وجود 
علت  به  است.  بیت کوین  اختیار  در 
نوسانات  رمز ارزها  نداشتن  پشتوانه 
۲0 درصد  تا   ۱۵ قابل مالحظه ای در حد 
عنوان  به  دارد.  وجود  آن  برای  روز  در 
هزار   ۲0 بیت کوین   ۲0۱۶ سال  در  نمونه 
چند  در  اما  داشت،  قیمت  افزایش  دالر 
زیادی  بسیار  کاهش  آن  بهای  ساعت 

داشت.«
بانک  پرداخت  نظام های  اداره  معاون   
رمز ارزها  آینده  این که  بیان  با  مرکزی 
قابل تحلیل نیست گفت: »حدود سه و 
شبکه  پردازش  قدرت  کل  از  درصد  نیم 
بیت کوین جهانی در کشور ماست، چون 
میزان  و  دارد  گسترده ای  مالحظات 
شبکه  قدرت  اساس  بر  رمز ارزها  تولید 
آن  استخراج  میزان  می شود  مشخص 
پرنوسان و متغیر است« در حال حاضر 
حوزه  در  کشور  در  موجود  قانون  تنها 
با  رمز ارزها  استخراج  به  رمز ارزها مربوط 
دریافت مجوز است که آیین نامه اجرایی 
رئیس جمهوری  اول  معاون  توسط  آن 

شد.  ابالغ  امسال  تابستان 
از  پس  مردم  از  بسیاری  اما 
بیت کوین  بی سابقه  رکوردشکنی های 
اقدام به سرمایه گذاری در حوزه ارزهای 
دیجیتال کرده اند و نبود پشتوانه قانونی 
موجب  اخیر  روزهای  در  زمینه  این  در 

است. شده  نگرانی هایی  بروز 
ارزهای  تنها کاربرد  این که  به  توجه  با   
ایران  در  که  کسانی  برای  دیجیتال 
ملک  یا  کاال  فروش  و  خرید  هستند، 
از  بعضی  است،  دیگر  کشورهای  در 
انبوه  خروج  به  نسبت  کارشناسان 
اما  می دهند،  هشدار  کشور  از  سرمایه 
دیجیتال  ارز  رکورد شکنی های  سودای 
هشدارها  این  به  توجه  برای  مجالی 

. هد نمی د
مبادله  ممنوعیت  تجربه  طرفی  از 
نشان  دیگر  کشورهای  در  رمز ارزها 
موفق  چندان  ممنوعیت  این  می دهد 
از  یکی  امروز  که  نیجریه  نبوده،در 
را  اقبال  بیشترین  که  است  کشورهایی 
به ارزهای دیجیتال دارد، در ابتدا مبادله 
این  اما  شد،  اعالم  ممنوع  ارزها  این 
سیاه  بازار  شکل گیری  باعث  ممنوعیت 
و افزایش قیمت رمز ارزها در این کشور 
در  همچنین گزارش کالهبرداری هایی  و 
نیست  حال مشخص  زمینه شد.  همین 
ایرانی در  بام و دو هوای مسئوالن  یک 
یا  سود  به  نوظهور  پدیده  این  با  برخورد 

بود.  خواهد  کسانی  چه  ضرر  به 

|پیام ما| مدتی است موضوع قانونی بودن مبادالت در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل به موضوعی داغ میان کسانی شده که در این حوزه 
سرمایه گذاری کرده و یا قصد سرمایه گذاری دارند. روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد تمهیداتی برای ورود ارز دیجیتال به 
بازار تجارت در بخش واردات کاال اندیشیده شده، اما دیروز معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعالم کرد مبادله رمز ارزها در 

کشور ممنوع 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
اول/دوم  شماره۱۳99۶0۳۱90۷9000۶۱۷-99/۱۱/۲۷هیات  برابررای  رسمی 
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 عباس سالمی  فرزند دادعلی  بشماره شناسنامه 
پالک  مربع  ۵۷متر  مساحت  به  مغازه  باب  یک  در  ازرودبار  ۱۲۵۶صادره 
۱۶۲۳فرعی از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱88اصلی  قطعه 
سه واقع در رودبار جنوب –بلوار امام روبروی بانک کشاورزی   خریداری از 
مالک رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ 
مرادی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهی 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 الف:۷۳8
تاریخ انتشار نوبت اول:99/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۱۲/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
رسمی برابررای شماره۱۳99۶0۳۱90۷9000۶۱۲-99/۱۱/۲۷هیات 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 خانم صفیه شهدادی نسب  فرزند محمدحسن   
به  خانه  باب  یک  درششدانگ   ازکهنوج  شناسنامه ۱۳۲8صادره  بشماره 
و مجزی  مفروز  اصلی  از۱90-  پالک ۷۱8فرعی  مربع  مساحت ۲98متر 
شده از پالک ۱فرعی از ۱90اصلی  قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک 
صدربخش 4۶کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن شهدادی 
نسب محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهی 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 الف:۷4۷
تاریخ انتشار نوبت اول:99/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۱۲/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳99۶0۳۱900۵00098۵ مورخ ۱۳99/۱۲/08 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی فاطمه غضنفری 
مقدم فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 9۲ صادره از شهداد در یک سهم مشاع از نودو 
شش سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت ششدانگ ۷۳9.۷۳ متر مربع پالک ۱۲0 
فرعی از 4۷- اصلی واقع در بخش ۲۶ کرمان به آدرس : سیرچ - رودخانه کوچه 
منصوری ها خریداری از مالک رسمی آقایان جلیل و جالل و خانم جمیله شهرت هر 
سه نفر منصوری سیرچی متقاضی محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م.الف-۱۵۶8
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۱۲/۱۳- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱۲/۲۷

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳99۶0۳۱90۷9000۶۲8-99/۱۲/0۲هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رضا سالمی  فرزند علی  بشماره شناسنامه ۱0۲0صادره ازرودباردرسه 
دانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۱4۲۵۶۷.۷8متر مربع پالک 
۷08فرعی از۱90- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از ۱90اصلی  
قطعه سه واقع در رودبار جنوب –میش پدام بخش 4۶کرمان لذا مالکیت 
متقاضی بعنوان مالک رسمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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 الف:۷۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول:99/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۱۲/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳99۶0۳۱90۷9000۶۱۱-99/۱۱/۲۵هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عبدالحمید شهدادی نسب فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 
۳۲۵صادره ازکهنوج درششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۶۱9متر مربع 
از  از پالک ۱فرعی  اصلی مفروز و مجزی شده  از۱90-  پالک ۷۱۷فرعی 
۱90اصلی  قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک صدر بخش 4۶کرمان   
خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن شهدادی نسب  محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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 الف:۷4۶
تاریخ انتشار نوبت اول:99/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۱۲/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سعید بازمانده خوری با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی شده 
دفتر اسناد رسمی ۲۱ رفسنجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ خانه پالک ۲4۱0 فرعی از ۱88۳ اصلی واقع در 
رفسنجان بخش 9 کرمان که به نام سعید بازمانده خوری فرزند حسین  صادر و تسلیم 
شده است  و به علت جابه جایی مفقود گردیده  و لذا به دستور تبصره  یک اصالحی 
ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه اگهی تا 
چنانچه  شخصی مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد می 
تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشارآگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم داردو 
درغیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی  بنام مالک صادر خواهد شد.م_الف۳۳۲4
ابولفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای عباس قطب الدینی نعمت آباد با تسلیم دو برگ استشهادیه 
گواهی شده دفتر اسناد رسمی ۵ رفسنجان مدعی هستند که سند 
از ۲094 اصلی واقع در  مالکیت ششدانگ زمین پالک 8۲۶ فرعی 
رفسنجان بخش 9 کرمان که به نام آقای عباس قطب الدینی نعمت آباد  صادر و تسلیم 
و به علت جابه جایی مفقود گردیده  و لذا به دستور تبصره  یک اصالحی ماده ۱۲0 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم بک نوبت در روزنامه اگهی تا چنانچه  
شخصی مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشارآگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم داردو درغیر این 
صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی  بنام 

مالک صادر خواهد شد.م_الف۳۳۲۲
ابولفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره۱۳99۶0۳۱9۶0۱400۳898-99/08/۱9هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
در  ازجیرفت  ۱۶8صادره  شناسنامه  محمدشماره  فرزند  والیتی   سعیده 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۱۲.40متر مربع پالک - فرعی از۵۷9- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۲فرعی از ۵۷9 -اصلی قطعه دوواقع 
دراراضی رهجرد جیرفت  بخش 4۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
منوچهر سلمان زاده محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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 الف:۵88
تاریخ انتشار نوبت اول:99/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۱۱/۲۷

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
رسمی برابررای شماره۱۳99۶0۳۱90۷9000۶۱0-99/۱۱/۲۵هیات 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 اصغر زومکان فرزند خدارسان  بشماره شناسنامه 
۵صادره ازکهنوج در یک باب مغازه به مساحت ۳0متر مربع پالک ۱۶۲۶فرعی 
از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱88اصلی  قطعه سه واقع در 
رودبار جنوب –بلوار امام خمینی  خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین 
،محمدمهدی ،مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی  محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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 الف:۷۳9
تاریخ انتشار نوبت اول:99/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۱۲/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
موضوع  اول  شماره۱۳99۶0۳۱90۷9000۶۱۶-99/۱۱/۲۷هیات  برابررای  رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی خانم سهیالعزیززاده فرزند عین هللا   بشماره شناسنامه 
۵۳۶00894۱۵صادره ازرودبارجنوب در یک باب خانه به مساحت ۳00متر مربع 
پالک ۱۶۲4فرعی از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱88اصلی  
قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان –کوچه اندیشه 4خریداری از 
مالک رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،خانم مهسامهیمی وخانم فاطمه 
بیگ مرادی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله ۱۵روزآگهی 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 الف:۷4۱
تاریخ انتشار نوبت اول:99/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۱۲/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 ماده۳ قانون و 
ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳99۶0۳۱90۷9000۶۱۳-99/۱۱/۲۷هیات 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 محمد سنجری فرزند عیسی بشماره شناسنامه 
۷0۶صادره ازرودبارجنوب درششدانگ یک باب خانه به مساحت 400متر مربع 
پالک ۷۱9فرعی از۱90- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از۱90اصلی 
قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار معلم بخش4۶کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای رضا سالمی با حفظ حقوق رهنی بانک کشاورزی رودبار 
جنوب معامله رهنی شماره ۶408-8۲/۶/۲۶به مبلغ پنجاه دو میلیون ریال 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
۱۵روزآگهی 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 الف:۷44
تاریخ انتشار نوبت اول:99/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۱۲/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳99۶0۳۱90۷9000۶۱4-99/۱۱/۲۷هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای افشین رئیسی فرزند رستم بشماره شناسنامه ۱۶۷صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۵۷.۶0متر مربع پالک ۱۶۲۲فرعی 
از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱88اصلی  قطعه سه واقع در 
رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان بخش 4۶کرمان   خریداری از مالک رسمی 
آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی  
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهی 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 الف:۷4۵
تاریخ انتشار نوبت اول:99/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۱۲/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳99۶0۳۱90۷9000۶۱۵-99/۱۱/۲۷هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سیف هللا رزاق پور فرزند مرحوم علی  بشماره شناسنامه ۷۲0۲صادره 
پالک  مربع  4۳4متر  مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  ازکهنوج 
۱۶۲۵فرعی از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱88اصلی  قطعه سه 
واقع در رودبار جنوب –خیابان فرهنگیان –کوچه 9بخش 4۶کرمان  خریداری از 
مالک رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ 
مرادی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهی 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 الف:4۳9
تاریخ انتشار نوبت اول:99/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۱۲/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام  ایران6

افقی
 - ناتمام  کاسه   - گوسفند  موی   -  ۱ 
از   - خاطر  آسوده   - نویسی۲  ماشین 
جزایر یونان۳ - رتبه ها - حرف انتخاب، 
اقامتگاه   - گزینش  حرف  آلمانی،  بله 
مذکر،  جنس،  دو  از  یكی   - مسافر4 
جنس به ظاهر قوی - مهربان ، مهربان و 
دلسوز، مهربانی کننده - از مناطق کشور 
انگلستان - طوالنی ترین رود جهان۵ - 
ارابه و چهار چرخه، چهار چرخه - صفت 

پادشاهان بزرگ - از سازهای زهی۶ - 
اتاق پذیرایی - لقب ضحاک - رود آرام، 
خم بزرگ۷ - فیلمی به كارگردانی محمد 
درمنش - پایتخت نائورو - ناشنوایی 8 
- مولف انواع ادبی - بی مو9 - دروازه 
معده، ورودی غذا - پایان نامه - با حكم 
اثر علی اكبر دهخداست، همانندان، مثل 
ها۱0 - كلمه شگفتی - شتافتن در کاري 
- خانه ها۱۱ - دست عرب، هالوژن نمک 
 - سمی  ای  ماده   - هالوژنها  از  طعام، 
گرفتار شدن، اسارت - ضمیر غائب، وی، 

ضمیر سوم شخص مفرد۱۲ - پستاندار 
کوچک درختی آمریکا - ناپسند داشتن، 
در  لقبی   - بیزاری  رضایتمندی،  عدم 
اروپا۱۳ - خیاالت، پندارها، گمان ها - 
علم پزشکی - ماه فوتبالی، از ماه های 
میدان  از  توپ  شدن  خارج  میالدی، 
بازی۱4 - همراه گداز، نیش سرما - از 
دوران زمین شناسی - بله بیگانه، سوره 
سی و ششم، از حروف مقطعه قران۱۵ 
- تیرانداختن - گیاهی از تیره نعناییان، 
پودنه صحرایی، از گیاهان دارویی - از 

پرندگان

عمودی
۱ - اروپا، می گویند شهر شهر چیست 
- مروارید - درخت تسبیح، سهولت و 
یونان - حواری  از شهرهای  آسانی۲ - 
آشامیدن،   - ستور۳  ناخن   - خائن 
روایت   - لباس گورخر   - کتان مصری 
هزار   - زرتشتی  پیشوای   - كننده4 
هزار - اگر آن نپرد برق همیشه هست، 
زمین   - رود۵  می  برق  آن  پریدن  با 
آخر  قرآنی، سوره  آماده كشت - مردم 
و  ناراحت   - قزاقستان۶  پول  واحد   -
بی تاب بر اثر رویاروی با یک وضع آزار 
دهنده - برافروخته، شعله ور، سوزان و 
بر افروخته - جامه صاف كن، دستاویز 
 - پارچه۷  چروك  صاف كننده  بهانه،  و 
مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی 
- سرپرست - آمیزش و آمیختن ، شهد 
و عسل، اختالط و مخلوط کردن - جمله 
مادر،  برادر   - رستم  جد   - دستوری8 

تبتی  - گاو  خالو  برتر،  لیگ  مربیان  از 
ازآثارهنری   - بازی   - وارونه9  شی   -
میلر۱0 - نمایشنامه ای که دارای ویژگی 
های نمایشی و حرکات بدنی مبالغه آمیز 
مساعد،  موقعیت   - خشك۱۱   - باشد 

التین،  هنوز   - میوه   - مناسب  فرصت 
عالمت مصدر جعلی۱۲ - ذره باردار، نمد 
زین - پنبه دانه، غوزه پنبه - درنگ - 
واحد طول روسی۱۳ - مجموعه کارمندان 
یک اداره - متاع - كجاست؟۱4 - یار 

مقابل   - خودرو۱۵  بر  مارکی   - یاور  و 
ساز  مرداب،  گیاه   - پرسش  جواب، 
موالنا، ساز شاکی - از سازهای بادی - 
صحنه نمایش، آفت غالت، رود اروپایی

جدول شماره 1963

رئیس اتاق کرمان: 
جایگاه صنایع دستی 

در استان مشخص نیست 
در  صنایع دستی  جایگاه  گفت:  کرمان  اتاق  رئیس 
استان با وجود هنرمندان توانمند و صنایع دستی متنوع 
و ارزشمند، مشخص نیست که باید با آسیب شناسی 
و تهیه نقشه راه صنایع دستی استان، کرمان در جمع 

گیرد. قرار  صنایع دستی  مطرح  استان های 
بازرگانی، صنایع، معادن  اتاق  روابط عمومی  به گزارش 
و کشاورزی کرمان، سید مهدی طبیب زاده، در جمع 
اعضای انجمن صنایع دستی استان کرمان اظهار کرد: 
باید ایده های ناب در کمی سازی، کیفی سازی و تنوع 
بخشی به تولیدات صنایع دستی را جذب و استارتاپ 
ویژه در حوزه صنایع دستی راه اندازی شود. او با تاکید بر 
اینکه بازارهای هدف صادراتی برای تولیدات صنایع دستی 
استان باید شناسایی و برای ورود به آن ها برنامه ریزی 
کرد، ادامه داد: باید بررسی کرد که چرا تاکنون راهی برای 
ورود به بازارهای صادراتی برای صنایع دستی استان باز 
نشده است. طبیب زاده افزود: اتاق کرمان ایده راه اندازی 
بازارچه صنایع دستی را در محل بازار قلعه محمود مطرح 
کرد که امیدواریم اعضای این انجمن در دور بعد فعالیت 
اعضای شورای شهر کرمان در سال آینده، این موضوع را 

به عنوان مطالبه جدی پیگیری کنید.
آمادگی  اتاق کرمان  اتاق کرمان تصریح کرد:  رئیس 
الزم دارد که در اصالح و ایجاد قوانین و مقررات حوزه 
صنایع دستی، موارد را در جلسات مختلف مطرح و به 
تصویب برساند. در ادامه رئیس انجمن صنایع دستی 
این  فعالیت  ماهه   ۵ عملکرد  استان کرمان گزارش 
انجمن را ارائه داد و گفت: امضای تفاهم نامه با نهادها 
صنایع دستی  فروش  برای  مختلف  مجموعه های  و 
تولیدات هنرمندان استان، راه اندازی سایت کاالهای 
صنایع دستی استان، تهیه کلیپ معرفی صنایع دستی 
تشکیل  و  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  به  استان 
اقدامات  مهمترین  جمله  از  تخصصی،  کارگروه های 
به  افزود: کمک  رضاپور  مهران  است.  صورت گرفته 
اتاق کرمان  تسهیل عضویت فعاالن صنایع دستی در 
و کمک به راه اندازی بازارچه تخصصی صنایع دستی 
متشکل از کارگاه های تولیدی، فروشگاه و نمایشگاه 
دائمی، از جمله درخواست های فعاالن این حوزه است. 
او ادامه داد: برندسازی، استانداردسازی، قیمت گذاری، 
صدور شناسنامه برای هر اثر تولیدی، زمینه سازی برای 
باالبردن  خارجی،  و  داخلی  نمایشگاه های  در  حضور 
سطح کمی و کیفی و... از جمله اقدامات و برنامه های 
مدنظر برای فعالیت های آینده است. گفتنی است در 
این نشست اعضای هیات مدیره انجمن به ارائه نظرات 

و برخی برنامه های خود پرداختند.

مدیر عامل آبفا:
160 تصفیه خانه آب در کشور 

فعال است
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: 
تعداد تصفیه خانه های فعال کشور با احتساب تصفیه 
خانه آب سد کالن مالیر که امروز به بهره برداری رسید، 
به ۱۶0 مورد افزایش یافت. به گزارش ایلنا،  حمیدرضا 
جانباز امروز در آیین بهره برداری طرح آب رسانی از سد 
کالن به مالیر که در قالب هفته چهل و سوم پویش 
مرحله  افزود:  شد،  برگزار  #الف_ب_ایران  هفته  هر 
نخست طرح آبرسانی از سد کالن به شهر مالیر، شامل 
سامانه انتقال آب به طول ۳8 کیلومتر، ایستگاه پمپاژ 
با ظرفیت ۶00 لیتر در ثانیه، آبگیر و تاسیسات وابسته، 
به صورت ویدئو کنفرانسی و با دستور وزیر نیرو در این 
شهرستان بهره برداری شد. او  اظهار داشت: تصفیه 
خانه این طرح ۳80 لیتر در ثانیه ظرفیت دارد که در 
ثانیه را می تواند  لیتر در  از ۵00  پیک مصرف بیش 
تصفیه کند. جانباز عنوان کرد: سامانه این تصفیه خانه 
برای تامین آب آشامیدنی بیش از ۱۷0 هزار تن از 
جمعیت شهرستان مالیر و روستاهای مسیر طراحی 
و اجرا شده است. او تصریح کرد: از ویژگی های این 
تصفیه خانه این است که اجرای طرح آن با مشارکت 
بلند  بخش خصوصی و به روش بی.او.تی )قرارداد 
مدت با بخش خصوصی(، با اعتبار ۱۳۲ میلیارد تومان 
از محل هزینه های عمرانی بخش خصوصی ساخته 

شده است.

زنجان

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات اداره کل اوقاف و امور 
تولید  خورشیدی  پنل های  گفت:  زنجان  استان  خیریه 
کننده برق در راستای ایجاد درآمد پایدار برای تعدادی از 

می شود. نصب  مددجویان 
به گزارش ایسنا، داوود قاسملو  در جمع خبرنگاران، اظهار 
در  اجرای طرح های سرمایه گذاری  و  تهیه، تصویب  کرد: 
بخش های کشاورزی، عمرانی، تجاری و خدماتی با اعتباری 
افزون بر ۷00 میلیارد ریال از مهم ترین فعالیت های این 

اداره در دو سال اخیر بوده است.
او یادآور شد: در روزهای اخیر با برگزاری جلساتی، ایجاد 
نیروگاه های کوچک مقیاس خورشیدی در بقاع متبرکه و 
قرار گرفت  بررسی  و  زنجان مورد بحث  استان  موقوفات 
از طریق  برق  این طرح،  اجرای  و  که در صورت تصویب 
نصب  مناسب  محل  های  در  که  خورشیدی  سلول های 

به مصرف خواهد رسید. و  تولید  می شود، 
موقوفات  در  پایدار  درآمد  تامین  به  می تواند  طرح  این   

اماکن متبرکه  تامین برخی هزینه های  و  بقاع متبرکه  و 
بیانجامد.

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات اداره کل اوقاف و امور 
ایجاد  طرح  در  اوقاف  مشارکت  از  زنجان  استان  خیریه 
درآمد پایدار برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( خبر داد و گفت: با نصب و بهره برداری از 
پنل های خورشیدی با فروش برق تولیدی این پنل ها به 

دولت می توان درآمدی برای این افراد ایجاد کرد.
او ادامه داد: در مرحله اول این طرح برای پنج خانواده تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( در زنجان با اعطای 
خورشیدی  پنل های  بهره  وام کم  و  بالعوض  کمک های 
با  را  برق  پنل ها  این  و  می شود  نصب  برق  تولید کننده 
استفاده از نور و انرژی خورشیدی تولید و ذخیره می کنند. 
در مرحله بعدی شرکت برق طبق قرارداد منعقده هر ساله 
این برق را به قیمت مناسب از از این خانوارها خریداری و 

پول آن را نیز به این افراد پرداخت می کند.

نصب نیروگاه های کوچک مقیاس خورشیدی 
بربام مددجویان زنجانی پس از يک هفته ارائه گزارشات و بررسی نتايج، 

شركت گاز استان گيالن موفق شد استانداردهای 
 ،  ۱400۱:۲0۱۵  ،۱00۱۵:۲0۱9  ،  900۱:۲0۱۵ ايزو 
4۵00۱:۲0۱8  و ۵000۱:۲0۱8 را دوباره دریافت کند.

مرحله دوم ممیزی خارجی صدور گواهینامه های 
ایزو شرکت گاز استان گيالن طی ۶ روز از سوم 
الی دهم اسفندماه به دلیل شرایط ویژه بیماری 
کرونا و محدودیت های مرتبط با آن، به صورت 
ویدئو کنفرانسی با حضور دو تیم ممیزی خارجی 
ممیزی  این  اختتامیه  مراسم  در  شد.  برگزار 
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
از ممیزان به جهت نگاه حرفه ای به بخش های 
اظهار  و  قدردانی کرد  و  تشکر  مختلف شرکت 
روند رو  داشت: گاز گیالن در زمینه های کیفی 
به رشدی داشته و امیدوارم با تقویت نقاط قابل 
بهبود، روز به روز در جهت رسیدن به اهداف کالن 
شرکت و جلب حداکثری رضایتمندی مشترکان 

گرامی گام های بلندتری را برداریم.

همچنين در اين مراسم بطحائیان سرممیز تیم 
ارزیابی از اقدامات صورت گرفته توسط شركت 
گاز در زمينه استقرار، نگهداشت و اجرای مطلوب 
استانداردهای جاری تشكر کرد و در ادامه به بیان 
نقاط قوت و فرصت های بهبود و همچنین عدم 
بحث  مورد  استانداردهای  ممیزی  انطباق های 
پرداخت. سرممیز تیم ارزیابی اظهار داشت: هدف 
بهبود  و  ضعف ها  شناسایی  ممیزی،  انجام  از 
فعالیت ها و به تبع آن ایجاد ارزش افزوده برای 

شرکت ها است.
بطحائیان در گزارش خود در خصوص شرکت گاز 
استان گیالن گفت: در شرکت گاز اهداف سیستم 
این شرکت در  به درستی طرح ریزی شده و 
4 حوزه طراحی، اجرا، ارزیابی و بهبود عملکرد 
بسیار خوبی داشته است که البته جا برای بهبود و 

پیشرفت وجود دارد.
به کارگیری مدل  نهایی ممیزی،  او در گزارش 
فرایندی APQC، توسعه نرم افزار جامع کنترل 

پروژه و توجه شرکت به همه سطوح کارکنان را از 
جمله نقاط قوت گاز گیالن عنوان کرد.

گفتنی است تعدادی نقاط قابل بهبود نیز ارائه شد 
که تصویب و اجرای اقدامات اصالحی مرتبط با 
آن ها در دستور کار شرکت گاز استان گیالن قرار 

خواهد گرفت.
صورت گرفته،  جمع بندی  اساس  بر  پایان  در 
شرکت گاز استان گیالن موفق شد توصیه برای 
سیستم های  استانداردهای  دریافت گواهینامه 
مدیریت کیفیت- الزامات )ایزو 9000۱(، مدیریت 
کیفیت – آموزش )ایزو ۱00۱۵(، مدیریت زیست 
محیطی ) ایزو۱400۱(، مدیریت سالمت شغل 
و ایمنی )ایزو 4۵00۱( و مدیریت انرژی )ایزو 

۵000۱( را کسب کند.
گیالن  استان  گاز  شرکت  است  ذکر  به  الزم 
گواهینامه معتبر استاندارد های مدیریت رضایت 
ایزو   ( و   )  ۱000۲ )ایزو  مشتریان  شکایت  و 

داراست. نیز  را   )۱0004

گواهینامه های استانداردهای ایزو شرکت گاز گیالن تایید شد

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین گفت: واکسن کرونا در استان قزوین فقط در 
پایگاه هایی که تعیین شده تزریق می شود، در هر شهرستان یک پایگاه برای این امر در 
نظر گرفته شده است. به گزارش ایسنا، منوچهر حبیبی در نشست هماهنگی واکسیناسیون 
کرونای استان قزوین که امروز ۱۲ اسفند در سالن مدیریت بحران استانداری قزوین 
برگزار شد با اشاره به تعداد فوتی های کرونا در قزوین، تصریح کرد: بر اساس جمع بندی 
جامع و کامل؛ به واسطه تالش و اقدام و اهتمام کادر درمان و همراهی مردم طی سه روز 
گذشته یک مورد فوتی ثبت شده است، اگر مردم پای کار باشند می توانیم بیماری کرونا را 
کنترل کنیم. او افزود: نظارت ها به صورت جدی صورت می گیرد و بیش از 9۵ درصد بازار 
به موقع تعطیل می شود، ترددها باید به صورت جدی کنترل شود، تزریق واکسن نیز در کنار 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی روند کنترل را تسریع می کند. معاون سیاسی امنیتی 
استاندار قزوین اظهار کرد: سند پایش واکسیناسیون و توصیه بر رعایت دستورالعمل ها در 
کنار واکسیناسیون توسط وزارت بهداشت ارسال و واکسن به تناسب نزدیکی افراد به کرونا 
و اولویت بندی های مدنظر وزارت بهداشت توزیع  شده است. بنا بر اعالم روابط عمومی 
استانداری قزوین، او یادآور شد: در فاز اول تزریق واکسن هستیم، اولویت اول کادر درمان 
هستند، میزان واکسن هایی که به استان اختصاص پیداکرده نیز در آینده بیشتر می شود، 
واکسن فقط در پایگاه هایی که تعیین شده تزریق می شود و در هر شهرستان یک پایگاه 

برای این امر در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه با اشاره به زمان کلنگ زنی 
تصفیه خانه شهر هرسین در سال 8۱ گفت: این تصفیه خانه پس از سال ها 
مشکالت حقوقی، قراردادی و مالی روز سه شنبه در قالب چهل و سومین 
پویش هرهفته- الف- ب- ایران با حضور وزیر نیرو از طریق ویدیو کنفرانس 
به بهره برداری رسید. به گزارش ایرنا علیرضا کاکاوند در مراسم افتتاح هفت 
پروژه آب و برق وزارت نیرو در قالب چهل و سومین پویش هر هفته - الف- 
ی - ایران که در محل پست ۲۳0/۶۳ کیلوولت شاهد شهر کرمانشاه برگزار شد 
افزود: عملیات اجرایی این تصفیه خانه بنا به دالیل حقوقی، قراردادی و مالی 
از سال 8۱متوقف شده بود اما پشتیبانی ها هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه 
و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسالمی از ابتدای سال جاری 
عملیات تکمیل آن در دستور کار قرار گرفت. او ظرفیت تصفیه خانه فاضالب 
هرسین را ۱۳ هزار و ۵00 مترمکعب اعالم کرد و گفت: این تصفیه خانه از نوع 
سیستم لجن فعال با هوادهی گسترده است و در مجموع طول شبکه این 
پروژه ۱۲0 کیلومتر طول دارد که 80 کیلومتر از نوع شبکه مدرن و مابقی به 
صورت سنتی است. کاکاوند همچنین افزود: برای این پروژه ۲۷ میلیارد تومان 
در بخش خط انتقال و تصفیه خانه هزینه شده و می تواند تصفیه فاضالب ۵۵ 

هزار نفر را پوشش  دهد.

در اجرای قرارداد میان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی 
)OEID( عملیات حفاری نخستین حلقه چاه با کاربست دستگاه حفاری ۳8 فتح 
در پروژه طرح توسعه میدان نفتی اهواز یک و 4 در قالب طرح توسعه ۲8 مخزن در 
مناطق نفتخیز جنوب کلید خورد. در جلسه آغاز عملیات حفاری چاه شماره - ۱۷۲ 
اهواز، مدیر پروژه میدان نفتی اهواز  یک و 4 در شرکت )OEID( و مدیر پروژه های 
حفاری ملی حفاری و جمعی از مدیران و متخصصان صنعت نفت و حفاری حضور 
داشتند. در حاشیه این نشست جهانگیر شجاعی مدیر پروژه های حفاری شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: در اجرای این پروژه ملی حفاری با توافق با شرکت توسعه صنایع 
نفت و انرژی چهار دستگاه حفاری اختصاص خواهد یافت و تالش بر این است تا در 
هم افزایی با شرکت طرف قرارداد به نحو مطلوب این پروژه که مشتمل بر ۱۲ حلقه چاه 
توسعه ای و تعمیری است محقق شود. مسعود محتشمی فر مدیر پروژه میدان نفتی 
اهواز  یک و 4 در شرکت )OEID( نیز گفت: در این پروژه ۲۲ حلقه چاه شامل ۶ حلقه 
توسعه ای، ۶ حلقه تعمیری و ۱0 حلقه نصب پمپ های درون چاهی تعریف شده است 
که امروز شاهد آغاز عملیات اولین حلقه چاه تعمیری تکمیلی هستیم. او افزود: در 
اجرای این پروژه که نخستین همکاری مشترک با شرکت ملی حفاری ایران محسوب 
می شود قرار است دو دستگاه حفاری سنگین )توان دو هزار اسب بخار( و دو دستگاه 
سبک )یک هزار و ۵00 اسب بخار( اختصاص و پروژه در مدت ۲4 ماه به اتمام برسد.

واکسن کرونا در استان قزوین در 
پایگاه های معین تزریق می شود

تصفیه خانه شهر هرسین پس از 18 سال 
به بهره برداری رسید

آغاز حفاری نخستین حلقه چاه در پروژه 
طرح توسعه میدان نفتی اهواز 1 و 4

| قزوین | | کرمانشاه | | خوزستان |

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره ۱۳9۷۶0۳۱900۵000۵۳4 مورخ ۱9۳۷/۱0/۱۲ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی اقای علی 
کدخدا فتح ابادی فرزند حسین بشماره شناسنامه۱0 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت۲۵0 متر مربع پالک۵ فرعی از۱0۵اصلی واقع در بخش ۲۳ کرمان به آدرس : شهداد 
خیابان امام خمینی انتهای کوچه روبروی بخشداری خریداری از مالک رسمی خودمتقاضی 
محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/۱۱/۲9- تاریخ انتشار نوبت دوم 99/۱۲/۱۳

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف-1485

دادنامه   
پرونده کالسه990998۳49۲۳00۶۷9  شورای حل اختالف شماره ۳ 
شهرستان رفسنجان تصمیم نهایی شماره99099۷۳49۲۳0۱0۷4  
خواهان آقای علی لری علیخانی فرزند موسی به نشانی استان 
کرمان -شهرستان رفسنجان- رفسنجان -خیابان حجاب ۱0 فرعی سوم سمت 

چپ 
خواسته: گواهی حصر وراثت

 گواهی انحصار وراثت
 آقای علی لری علیخانی به شناسنامه شماره ۳9۱ به استناد شهادت نامه و 
گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 9900۶88 تقدیم 
به این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان کنیز لری علیخانی 
شناسنامه شماره ۱۱۲ در تاریخ۱۳9۷.0۲.۲۷  در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و 

ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱-فاطمه لری علیخانی ش.م ۳۱۷89۳4۷0۳ تاریخ تولد:۱۳۵۳ فرزند متوفی

۲-علی لری علیخانی ش.م ۳0۷0۵88۲۳9 تاریخ تولد ۱۳۵۵فرزند متوفی
۳-محمد لری علیخانی ش.م ۳0۷0۵88۲4۷ تاریخ تولد ۱۳۵۶ فرزند متوفی

 4-ماه طلعت لری علیخانی ش.م ۳0۷۱4۳۷۳۲۳ تاریخ تولد ۱۳۶0فرزند 
متوفی

۵-زهرا لری علیخانی ش.م ۳۱۷98۷۳۱۱۶ تاریخ تولد ۱۳۶۳ فرزند متوفی
۶-کاظم لری علیخانی ش.م ۳۱۷99۵۶۳۱۳ تاریخ تولد ۱۳۶۶ فرزند متوفی

 ۷-محمود لری علیخانی ش م ۳0400۶888۱ تاریخ تولد ۱۳۶8 فرزند متوفی
8-نسرین لری علیخانی ش.م ۳040۳4۲49۵ تاریخ تولد،۱۳۷4 فرزند متوفی

 پس از تشریفات قانونی و اخذ گواهی ثبت احوال شهرستان رفسنجان و انتشار 
یک نوبت  گواهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه 
وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه 
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث شماره سرانجام در تاریخ در وقت فوق العاده شعبه 
شماره سوم شورای حل اختالف رفسنجان تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و 
پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص 
شخص یاد شده در باال بوده و وارث  دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از 
پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه برتر که تعلق می گیرد اعتبار این گواهینامه از 

حیث مبلغ نامحدود می باشد.
قاضی شعبه سوم  شورای حل اختالف رفسنجان_ امیرحسین پاکزاد

آگهی فقدان سند مالکیت  
آقای سید محمد مهدی سید عامری با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی شده 
دفتر اسناد رسمی ۷۶ رفسنجان مدعی  هستند که سند مالکیت سهمی مشاعی 
خود را از ششدانگ باغ پالک ۵۱4 فرعی از ۱8۶۷ اصلی واقع در رفسنجان بخش 
9 کرمان که به نام آقای سید محمد مهدی سید عامری صادر و تسلیم و به علت جابه جایی 
مفقود گردیده  و لذا به دستور تبصره  یک اصالحی ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع عموم یک نوبت در روزنامه اگهی تا چنانچه  شخصی مدعی انجام معامله یا وجود اسناد 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشارآگهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم دارد درغیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی  بنام مالک صادر خواهد شد.م_الف۳۳۲۵
ابولفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳99۶0۳۱900800۲۳۶۵ هیات 
دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
زاده  آقای محمدرضا ضیائی  بالمعارض متقاضی  مالکانه  تصرفات 
احمدآبادی به شماره شناسنامه ۱۵ کدملی ۳090۵9۶۳۶9 صادره از 
زرند فرزند علی در ششدانگ  خانه به مساحت ۲۵0.۶0 مترمربع از 
پالک ۲۳89 اصلی واقع در زرند بلوار تختی کوچه ۷ خریداری از مالک 

رسمی خانم عصمت اکبرنژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲0۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۲9

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99/۱۲/۱۳
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی _ دانشگاه علوم پزشکی کرمان شناسه ملی: 
روز  به  آخرین  تاریخ  تاسیس: ۶۷/۳/۳  تاریخ   ۱400۳4۱۷9۲0
مساحت۱۱9۵/80  به  درمانگاه  ششدانگ  در   9۲/۲/۲۳ رسانی: 
مترمربع از پالک 4۳۲ اصلی واقع در خانوک بخش ۱۳ کرمان 

خریداری از مالک رسمی آقای مهدی اسدی خانوکی.

امالک واقع در بخش ۱۵ کرمان
دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی _ دانشگاه علوم پزشکی کرمان شناسه ملی: 
روز  به  آخرین  تاریخ  تاسیس:۶۷/۳/۳  تاریخ   ۱400۳4۱۷9۲0
رسانی: 9۲/۲/۲۳ در ششدانگ خانه بهداشت به مساحت۶۱9/40 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۶0۲ فرعی از ۳ اصلی واقع 
در روستای حتکن واقع در بخش ۱۵ کرمان خریداری از مالک 

رسمی آقای سیدقاسم حسینی.
بهداشت،  وزارت  نمایندگی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
درمان و آموزش پزشکی _ دانشگاه علوم پزشکی کرمان شناسه 
ملی:۱400۳4۱۷9۲0 تاریخ تاسیس:۶۷/۳/۳ تاریخ آخرین به روز 
رسانی: 9۲/۲/۲۳ در یک باب خانه بهداشت به مساحت ۱۶4.80 
مترمربع از پالک ۲۲4 اصلی واقع در روستای باب دوری بخش ۱۵ 

کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین تهامی پور زرندی.
م الف ۲0۶

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۲9
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99/۱۲/۱۳

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

رسمی 
اول  هیــات   139960301060005331 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــه بالمعــارض  حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکان
متقاضــی آقــای حســین اســکندری ورامینــی فرزنــد 
ــن  ــادره از ورامی ــنامه 5 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــب ال حبی
ــا بنــای احداثــی در آن  در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
بــه مســاحت 32/45 مترمربــع پــالک شــماره 702 فرعــی 
از 12 اصلــی واقــع در قریــه خیــر آبــاد بخــش حــوزه ثبــت 
ملــک ورامیــن از مالکیــت حبیــب الــه اســکندری ورامینــی 
فرزنــد ســتار محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
ــند  ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــود در صورت ش
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــراض دادخواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــد شــد . 596  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق طب
ث / م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/11/28 تاریــخ 

ــت دوم : 99/12/13 ــار نوب انتش
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی    9503

بسمه تعالی 
ــه : ۱۳۹۹۰۴۰۱۶۰۴۵۰۰۲۶۲۸/۱  ــه کالس ــالغ اجرائی ــی اب آگه
بدینوســیله بــه : متعهــد : ایــران کریمــی و ملیحــه صفــاری 
ــا کریمــی و خدیجــه کریمــی  ــال گلســتانیان و جوادآق و ژی
قصبــه و عــذرا گلســتانیان  و حمیدرضــا گلســتانیان و 
صدیقــه بیگــم شــاطرنانوائی و اصغــر گلســتانیان و احمــد 
ــاب گلســتانیان و  گلســتانیان و علیرضــا گلســتانیان و مهت
زهــرا خانــم شــاطرنانوا و ســعید گلســتانیان و علــی اکبــر 
ــماره  ــه ش ــتانیان ب ــد گلس ــوم احم ــتانیان وراث مرح گلس
ــاری ،  ــه صف ــه : ملیح ــد ل ــی : ۱۲۳۹۴۷۶۱۶۷ – متعه مل
۱۳۹۹۰۴۰۱۶۰۴۵۰۰۲۶۲۸/۱ کــه  پرونــده کالســه  بدهــکار 
برابــر گــزارش مامــور ابــالغ اداره پســت شــناخته نگردیــده 
ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر ســند ازدواج ۹۵۵۰-
بدهــکار  ۸ کرمانشــاه  شــماره  دفترخانــه   ،۱۳۴۷/۱۱/۰۵
ــه بســتانکار  ــدم پرداخــت وج ــر ع ــر اث ــه ب ــی باشــید ک م
درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات 
قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کالســه ۹۹۰۲۹۹۶ در ایــن 
ــن  ــاده ۱۸/۱۹  آئی ــق م ــذا طب ــد ل ــی باش ــرح م ــرا مط اج
ــی  ــالغ م ــه شــما اب ــاد اســناد رســمی ب ــی مف ــه اجرائ نام
گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیه 
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار 
درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت بیســت روز نســبت 
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت بــدون 
ــررات  ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی ــی دیگ ــار آگه انتش

ــب خواهــد شــد . ــه شــما تعقی علی
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمانشاه 

9796 عبدالقادر قادری نیرژ 



پیامک شما را دربـاره 
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شرکت آب و فاضالب استان گیالن 

نوبت اول

نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب استان گيالن۱

۲PC شرح مختصر موضوع مناقصه :     عملیات تکمیلی خرید ، نصب ،اجرا ،راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر رشت به روش

۳

مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی: از تاریخ  99/۱۲/۱۶ الی 99/۱۲/۲0             
 مهلت زمانی  ارائه پیشنهاد  تا ساعت  ۱4 روز سه شنبه مورخ ۱400/۱/۱۷        
زمان اعالم نتایج ارزیابی :ساعت ۱0صبح روز چهارشنبه مورخ۱400/۲/۱         

مکان دریافت اسناد ارزیابی :  رشت ، جنب پارك قدس – شركت آب و فاضالب  استان گيالن، دفتر قراردادها                                           
تلفن : ۳۳۳۶848۲

4
قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :

قیمت اسناد ارزیابی  ۵00،000 ریال  )پانصد هزار ریال( است  به حساب شماره 0۱08۱0۲۳۲800۵ بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه ۳۷۲0 
شماره شبا IR 0۲0۱۷0000000۱08۱0۲۳۲800۵  به نام شرکت آب و فاضالب استان گیالن 

مبلغ برآورد  اولیه :  ۱۵0،000،000،000  ریال  بر اساس فهارس بها سال ۵99

۶
رشته پيمانكار: پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت رشته آب حداقل  پایه 4 یا مشارکت پیمانکار حداقل  رتبه   4 رشته ابنیه به همراه پیمانکار 

دارای حداقل رتبه 4 رشته  تاسیسات و تجهیزات

۷
محل تامين اعتبار:عمراني طرح شماره ۱۵0۲00۱00۵  و  سایر  طرحهاي داراي اعتبار و پرداخت به صورت اسناد خزانه،اوراق مشارکت یا وجه نقد در 

صورت تخصیص.

دستگاه نظارت:  مهندسین  مشاور پارس پیاب         8

9
 http://iets.mporg.ir :سايت ملی مناقصات کشور

www.abfa-guilan.ir  سايت شركت آب و فاضالب استان گيالن

مهلت اعتبار پيشنهاد:سه ماه)  برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد(۱0

هزينه سه نوبت آگهي مندرج در روزنامه كثيراالنتشار  کشور به عهده برنده مناقصه مي باشد۱۱

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی
 مناقصه گران  جهت   عملیات تکمیلی خرید ، نصب ،اجرا ،راه اندازی و بهره برداری

نوبت سوم( 87-99 ق(   PC تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر رشت به روش

آگهی مزایده امالک اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران •
اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد در راســتای تعییــن تکلیــف خانــه هــای ســازمانی موضــوع آئیــن نامــه اجرایــی مــاده 8 قانــون ســاماندهی و بــا مجــوز شــماره 
991612/0000400 مــورخ 99/12/01 ،5 قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی )خانــه ســازمانی( و بــا کاربــری مســکونی  متعلــق بــه دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه نمایندگــی ســازمان 
ــدارکات الکترونیکــی دولــت  ــا بهــره گیــری از ســامانه ت ــه شــرح مشــخصات جــدول ذیــل را از طریــق مزایــده و شــرایط ذیــل، ب ــل ب ملــی زمیــن و مســکن  واقــع در شهرســتان باب

)setadiran.ir( و بــا شــماره مزایــده   2099003377000023    بــه فــروش برســاند. 

جدول مشخصات

شماره ردیف
قطعه

شماره پالک ثبتی  
کاربریمحل وقوع

مساحت 
عرصه

)مترمربع(

مساحت 
تقریبی اعیان

)مترمربع(

قیمت کل  
) ریال (

مبلغ تضمین 
)ریال(

شماره مال در سامانه 
توضیحاتستاد

بخشاصلیفرعی

بابل-خیابان امام رضا- جنب ترمینال 1-944828151
ملک دارای 339.9490236000000001.180.000.0002199003377000104مسکونیشرق-کوچه خداداد 30،28،26

سند مالکیت 
به نام دولت 
جمهوری 
اسالمی 
ایران به 

نمایندگی 
سازمان 

ملی زمین 
و مسکن 
و بدون 
متصرف 

و تخلیه       
می باشد.

بابل-خیابان امام رضا- جنب ترمینال 2-944928151
244.779015900000000795.000.0002199003377000105مسکونیشرق-کوچه خداداد 31،28،26

بابل-خیابان امام رضا- جنب ترمینال 3-945028151
180.837412600000000630.000.0002199003377000106مسکونیشرق-کوچه خداداد 32،28،26

بابل-خیابان امام رضا- جنب ترمینال 4-945128151
283.4695.517100000000855.000.0002199003377000107مسکونیشرق-کوچه خداداد 33،28،26

بابل-خیابان امام رضا- جنب ترمینال 5-945228151
234.539015200000000760.000.0002199003377000108مسکونیشرق-کوچه خداداد 34،28،26

شرایط: 
متقاضیان محترم جهت شرکت در مزایده می بایست 5 درصد قیمت پایه مزایده را بعنوان تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی ارائه نمایند.

کلیه اماک با وضع موجود به فروش می رسند و متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد، از اماک بازدید نمایند.
پس از مشخص شدن برنده مزایده، پس از تسویه حساب کامل مالی واگذاری در قالب تنظیم قرارداد انجام خواهد شد و انتقال سند موکول به فراهم شدن شرایط و امکان انتقال سند خواهد بود.

فروش بصورت نقدی می باشد.
قید هرگونه شرط و درخواستی توسط متقاضی در فرم ارائه پیشنهاد قیمت ، موجب باطل شدن پیشنهاد می گردد.

پرداخت هزینه های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت، عوارض شهرداری، هزینه های کمیسیون ماده 100 شهرداری و عوارض نوسازی و سایر هزینه ها به عهده خریدار است.
مهلت ارسال پیشنهاد تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/12/26 می باشد.

زمان بازگشایی پیشنهادها راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/12/27 در محل این اداره کل خواهد بود.
زمان بازدید، همه روزه در ساعت اداری میسر می باشد.

پیگیری کلیه امور مرتبط با اخذ پایانکار و سند و .... ساختمان، با خریدار می باشد.
این اداره کل در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات به دالیل قانونی مختار است

متقاضیان محترم مي توانند براي کسب اطاعات بیشتر به اداره راه و شهرسازی شهرستان بابل و معاونت اماک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نمایند.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل دریافــت اســناد مزایــده، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت 
و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.

2- کلیه اطاعات اماک و مستغات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه setadiran.ir بخش "ثبت نام پروفایل مزایده گر" موجود است. 

نوبت دوم

9816

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

با تصویب کلیات موارد مصرفی بودجه، تکلیف سال آینده پایتخت روشن شد

ایستگاه آخر بودجه 1400 شهرداری تهران
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی: شاهد تصویب یکی از غیرفرهنگی ترین بودجه ها هستیم

خزانه دار شورای شهر تهران: در واقع بودجه 1400 به لحاظ قدرت خرید در حد بودجه 1390 است

رییس کمیسیون محیط 
زیست و خدمات شهری 

درباره نرخ بهای خدمات دفع 
پسماند پزشکی گفت: نرخ 

بهای دفع پسماندهای پزشکی 
جهت تقدیر از کادر پزشکی 
به دلیل شرایط کرونا بدون 

تغییر می ماند. همچنین هزينه 
جمع آوری پسماندهای بي 

خطر به ازای هر کیلو ٧هزار 
ریال، پسماندهای صنعتی 
و کشاورزی به ٣٦٠٠ ریال، 

دفن پسماند پزشکی حدود 
۱0400ریال، امحای زباله با 
روش دستگاه زباله سوز 

۳4۵00ریال،هزینه جمع آوری 
پسماندهای پزشکی به روش 

مخزن متحرک نیز ۳۲000ریال 
افزایش یافت

میرلوحی، عضو شورای شهر 
تهران:  بودجه ۱400 شهرداری 

تهران ۱00 درصد از محل 
منابع پایدار است و نه باغ 

می فروشیم و نه استقراضی 
برای آیندگان باقی می ماند و 
زمین های ذخیره شهرفروشی 

و تخلف تعطیل شده و در 
حال پرداخت بدهی های قبلی 

هستیم

| سمت |

| نویسنده |

|  
رنا

 ای
 |

دفن زباله های شهرک 
صنعتی در پارک جنگلی 
گلپایگان غیرقانونی است 
شهردار گلپایگان با بیان این که دفن زباله های 
پارک  پشت  زمین  پاکسازی  صنعتی  شهرک 
جنگلی را با مشکل مواجه رو به رو کرده است، 
گفت: پیگیر هستیم تا در سال ۱400 کارخانه 
بازیافت شهرستان های گلپایگان و خوانسار را 
راه اندازی کنیم. پیمان شکرزاده به ایمنا گفت: 
جنگلی  پارک  پشت  زمین  در  زباله  تخلیه 
گلپایگان از مهر سال 98 جلوگیری شد، اما به 
سبب این که از دهه های قبل زباله های شهر در 
این محل تخلیه می شد و چهره نازیبایی ایجاد 
کرده بود با پیگیری محیط زیست و مدیریت 
محیط  از  بخشی  پاکسازی  شهری گلپایگان 
آغاز  زیست  محیط  حفاظت  اداره  نظارت  با 
شده است، اما این امر مهم مستلزم همکاری 
نکردن  تخلیه  در  صنعتی  شهرک  کارخانجات 
زباله ها به این مکان است تا مشکل دو چندان 
نشود و محیط را برای پاکسازی کامل تحت 
کنترل داشته باشیم. شهردار گلپایگان با بیان 
این که دفن زباله ها توسط شهرک صنعتی در 
این محل غیرقانونی است و مشکالت پاکسازی 
را دو چندان می کند، گفت: با راه اندازی کارخانه 
گلپایگان،  شهر  چهار  شهرداری های  بازیافت 
خوانسار، گلشهر و گوگد زباله های قابل بازیافت به 
چرخه تولید برمی گردد و بخش عمده مشکالت 

محیط زیستی نیز کاهش پیدا می کند.

سنگ نوردی زنان از کوه 
سفید به سالن ورزشی 

محدود شد
پس از ایجاد درگیری بین سنگنوردان و افرادی 
هیات  رئیس  درچه،  سفید  کوه  در  ناشناس 
کوهنوردی اصفهان حضور بانوان سنگنورد را به 
دلیل »حساسیت های موجود« به سالن های 
این شهر محدود کرد. به گزارش ایسنا، هفته 
چندین  درگیری  بر  مبنی  فیلمی  گذشته 
سنگنورد با افراد ناشناس در محل کوه سفید 
درچه اصفهان منتشر شد که در پی آن اظهارات 
رئیس هیات کوهنوردی استان اصفهان را در پی 
داشت. رئیس هیات کوهنوردی استاد اصفهان 
این موضوع را تایید کرده است. ماجرا از این 
قرار بود که گروهی برای تمرین در محل کوه 
سفید درچه حاضر شده و به تمرین مشغول 
بودند. پس از چندی، گروهی ناشناس از آنان 
درخواست کرده که محل را ترک کنند و این 
موضوع باعث درگیری و تنش بین آنان شد. 
رئیس هیات کوهنوردی استاد اصفهان به ایسنا 
این مشکل  برای حل  بود که جلساتی  گفته 
تشکیل داده و کمیته بازرسی در حال پیگیری 
است تا به جمع بندی نهایی برسیم. او بیان 
داشت که آنچه در فیلم مشخص است با توجه 
به رفتار و ابزاری که در دست دارند به هیچ عنوان 
مامور نیستند، البته فرد مهاجم شناسایی شده 
و در حال پیگیری موضوع هستیم.اکنون اما 
با اینکه چهار روز بیشتر از صحبت های رئیس 
نمی گذرد،  اصفهان  استان  کوهنوردی  هیات 
اعالمیه  در جدیدترین  اصفهان  استان  هیات 
خود به باشگاه های این استان اطالع داده که به 
علت »حساسیت به وجود آمده« در خصوص 
کوه سفید درچه، تا اطالع ثانوی کلیه خانم های 
سنگنورد جهت انجام تمرین خود به سالن های 

معین شده مراجعه کنند. 

واکنش ها در همان ابتدای جلسه دیروز بعد از 
از سوی حسن  تلفیق  قرائت گزارش کمیسیون 
شد.  آغاز  تهران  شهر  شورای  خزانه دار  رسولی، 
اعالم کرد و  را  بودجه  رسولی ریز موارد مصرفی 
گفت: شهرداری تهران در سال ۱400، نزدیک به 
۷درصد از درآمدهای خود را صرف حوزه فرهنگی و 
اجتماعی خواهد کرد.  حوزه حمل و نقل و ترافیک، 
تا قبل از تصمیم امروز جلسه کمیسیون تلفیق، 
داده  اختصاص  خود  به  را  بودجه  درصد   ۳8.4
بود که امروز نزدیک به ۳9 درصد بودجه رسید. 
حوزه خدمات شهری ۱۳.۳ درصد، بخش ایمنی 
شهرسازی  حوزه  درصد،   4.۲ بحران  مدیریت  و 
خود  به  را  بودجه  کل  از  درصد   4 معماری  و 
اختصاص می دهد. همچنین ۳۳.۳ درصد بودجه 
برای مجموعه فصل هوشمندسازی شامل خرید 

خدمت، حقوق و دستمزد و غیره است. 
اینکه در حوزه فرهنگی و  بیان  با  خزانه دار شورا 
اجتماعی، کمیسیون فرهنگی مازاد مصرف نداشته 
است، ادامه داد: تغییرات ایجاد شده در کمیسیون 
نسبت اختیارات بودجه ای معاونت ها در ستاد و 
مناطق در این کمیسیون با تغییراتی روبه رو شد 
و تصمیم کمیسیون تلفیق باید به بحث گذاشته 
حوزه  در  شده  اعمال  تغییرات  درباره  او  شود. 
حمل و نقل گفت: در معاونت حمل و نقل و ترافیک، 
۷۶9 میلیارد تومان ردیف های کمیسیون نسبت به 
حدنصاب تعیین شده از درآمد افزایش یافته بود 
و با توافق صورت گرفته مقرر شد از محل افزایش 
به  توجه  با  تهران  شهرداری  دارایی های  فروش 

به  مربوط  برای بخش های  بخش،  این  اولویت 
ربط،  ذی  بخش های  سایر  و  مترو  اتوبوسرانی، 
400 میلیارد تومان اضافه شود و به همین دلیل 
سهم این حوزه به حدود ۳9 درصد افزایش پیدا 
کرد. رسولی پس از آن اعتبارات هزینه ای را قرائت 
کرد. به گفته او اعتبارات هزینه ای ۱۶4 هزار و ۶9۳ 
میلیارد و ۶۶۱ میلیون و ۶8 هزار ریال است. البته 
همه این عدد حقوق و مزایا نیست و هزینه های 
جاری را هم در بر می گیرد. رسولی ادامه داد: قدرت 
خرید 48 هزار میلیارد تومان بودجه ۱400 معادل 
بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی سال 90 است . در 
به لحاظ قدرت خرید در حد  بودجه ۱400  واقع 
بودجه ۱۳90 است البته بهتر بود. بر همین اساس 
صرف افزایش اعداد و ارقام معنی عدول از برنامه 

سوم نیست.

حق شناس: بودجه 1400 غیر 
فرهنگی ترین بودجه  است

پس از این صحبت ها محمد جواد حق شناس، 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  رئیس کمیسیون 
 ۱400 بودجه  بررسی  جریان  در  تهران که  شهر 
تهران  شهر  شورای  رویه  که  کرده  اعالم  بارها 
برخالف شعارهایش به سمت شهرفروشی رفته 
است، به نحوه بررسی بودجه اعتراض کرد و بار 
دیگر صحبت های قبلی خود درباره تطهیر شهر 
به  بیشتر  کرد. حق شناس که  تکرار  را  فروشی 
کلیات بودجه اعتراض داشت گفت: بودجه ۱400 
جدی  فاصله  بودجه نویسی  استانداردهای  با 
بوده ایم  بودجه  سقف  افزایش  شاهد  و  دارد 

را  به سال 99  نسبت  درصدی  افزایش 40  که 
نشان می دهد. در حالی که بودجه سال 99 کمتر 
افزایش  این  است.  شده  محقق  درصد   ۷0 از 
نسبت  خودفریبی  و  غیرواقعی  بودجه  یک 
و  است  دادن  رخ  در حال  است که  اتفاقی  به 
عمال داریم یک رویکرد نادرست و غیرمتعارف 
افزایش  داد:  ادامه  او  را می پذیریم.  بودجه  به 
سهم درآمدهای ناپایدار و تطهیر شهرفروشی و 
افزایش تراکم که به معنی فروش دارایی های 
شهر است نیز در حال رخ دادن است. او با انتقاد 
از کاهش بودجه فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: 
در بخش مصارف، کاهش شدید حوزه ماموریت 
فرهنگی و اجتماعی از 8.۲ درصد به ۶.۲ درصد 
می دهد  نشان  را  فاجعه آمیزی  وضعیت  عمال 
غیرفرهنگی ترین  از  یکی  تصویب  حال  در  و 
حالی  در  هستیم  سال گذشته  ده  بودجه های 
که ادعا می کنیم رویکرد بودجه اجتماعی است.

 شهرفروشی یعنی، افزایش تراکم مازاد
سایر  واکنش  با  شهرفروشی  لفظ  از  استفاده 
این  بیان  با  اعضا  شد.  مواجهه  شورا  اعضای 
توقف  پنجم  مدیریت  پروژه  ابر  که  مطلب 
تا  که  کردند  ادعا  است،  بوده  شهرفروشی 
حدودی در متوقف کردن روند شورا و شهرداری 
قبلی مبنی بر خرید و فروش مازاد تراکم موفق 
عمل کردند و محمود میرلوحی، عضو کمیسیون 
شناس گفت:  حق  به  خطاب  بودجه  و  برنامه 
مقایسه سال 9۵  در  پایدار  منابع  به  زودی  به 
و 99 خواهم داشت. ۶ هزار 900 میلیارد دارایی 

مالی در بودجه 9۵ داشتیم اما در ۱400 عکس 
آن است و بدهی ها را می پردازیم. مازاد تراکم 
از طرح تفضیلی  ارتفاع فراتر  این که  به مفهوم 
از طرح  نداریم و حتی ساخت یک برج فراتر 
تفضیلی وجود ندارد و از محل کمیسیون ماده 
۱00 یک ریال هم نداریم. این عضو شورای شهر 
ادامه داد: بودجه ۱400 شهرداری تهران ۱00 درصد 
از محل منابع پایدار است و نه باغ می فروشیم 
و  باقی می ماند  آیندگان  برای  استقراضی  نه  و 
زمین های ذخیره شهرفروشی و تخلف تعطیل 
قبلی  بدهی های  پرداخت  حال  در  و  شده 

هستیم.

 اختیارات فرهنگی و اجتماعی از مناطق 
گرفته نشود

پس از این رای گیری نوبت به بررسی جزییات 
مصارف و پیشنهادات اعضای شورای شهر در 
بودجه  بررسی  جریان  در  بود.  کمیسیون  هر 
نوبت به گزارش کمیسیون تلفیق برای ماموریت 
رسید.  تهران  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی 
رسولی گفت بخش زیادی از بودجه سایر موارد، 
اعضای  دارد.  فرهنگی  و  اجتماعی  ماموریت 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی پیش از بررسی 
بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی 
بودند. هاشمی، رئیس جلسه اعالم کرد  داده 
است.  رسیده  تصویب  به  پیشنهادات  این  که 
ردیف  شدن  متمرکز  حول  بیشتر  پیشنهادات 
جبران  و  ستادها  بودجه  به  مناطق  بودجه 
مناطق  در  بود که  ستادها  هزینه های کارکنان 
در  ساالری  محمد  می شد.  جاری  امور  صرف 
مخالفت با این اتفاق گفت: همان طور که کمک 
کردیم حقوق شهربان افزایش پیدا کند، نگرانی 
سازمان ورزش، برج میالد و حوزه های ستادی 
را هم داریم، مخالفت من از این جنس است که 
برخالف رویکرد مدیریت شهری پنجم مبتنی 
بر واگذاری ماموریت ها به مناطق، پیشنهادات 
اختیارات  گیری  بازپس  فرهنگی  کمیسیون 
میلیارد   ۱۶0 حدود  دوستان  است.  مناطق  از 
اوقات  سازی  غنی  مانند  ماموریت ها  تومان 
احداث زمین چمن  و  توانمند سازی  و  فراغت 
و... را که مناطق انجام می دهند را می گیریم و 
می خواهیم به ستاد بدهیم. حجت نظری به 
خواست  اما  پیشنهاد کمیسیون  موافق  عنوان 
تا به نظر تخصصی کمیسیون ذیربط پذیرفته 
که  نیست  این  ما  قصد  که  گفت  او  شود. 
اختیارات مناطق کم کنیم اما صرفا بخش هایی 
و  نمی گیرد  صورت  توجه کافی  مناطق  در  که 
مناطق آن را به هر نحوی که می خواهند مصرف 
کنند، در ستاد متمرکز کردیم. عمده این پول ها 
راهبری  هزینه های  و  جاری  امور  انجام  برای 
باره  دراین  مظاهریان  حامد  می شود.  هزینه 
است که  این  نتیجه  اش  پیشنهاد  این  گفت: 
فرهنگی  فعالیت  از  تومان  میلیارد   ۱۶0 حدود 
و اجتماعی مناطق کاسته و به بودجه سازمان 
ورزش برای پرداخت اضافه شود. در حقیقت در 
بودجه امسال بودجه سازمان ورزش 4۲ درصد 
افزایش پیدا کرد، این پیشنهاد یعنی سازمان 
خواهد  درصدی   ۲0۳ بودجه  افزایش  ورزش 
داشت. اگر نگرانی از پرداخت همکاران ماست 
امسال بدلیل شرایط کرونایی تا اسفند حقوق 

است.  شده  پرداخت  کارمندان 

نرخ بهای دفع پسماند پزشکی تغییر نکرد
لوایح  به  نوبت  بودجه، همچنین  از بررسی  بعد 
افزایش بهای خدمات رسید. که بر این اساس، 
هزینه جمع آوری و حمل هر کیلو پسماند عادی 
رئیس  یافت.  افزایش  تومان  به ۱۶۵0   ۱۳00 از 
کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری درباره 
بهای خدمات دفع پسماند پزشکی گفت:  نرخ 
نرخ بهای دفع پسماندهای پزشکی جهت تقدیر 
از کادر پزشکی به دلیل شرایط کرونا بدون تغییر 
می ماند. همچنین هزينه جمع آوری پسماندهای 
بی خطر به ازای هر کیلو ٧هزار ریال، پسماندهای 
صنعتی و کشاورزی به ٣٦٠٠ ریال، دفن پسماند 
پزشکی حدود ۱0400ریال، امحای زباله با روش 
جمع آوری  ۳4۵00ریال،هزینه  زباله سوز  دستگاه 
پسماندهای پزشکی به روش مخزن متحرک نیز 
۳۲000ریال افزایش یافت. او ادامه داد: همچنین 
آبونمان ماهیانه برای مراکز بهداشتی و درمانی 
۱۳0هزار تومان است که با توجه به شرایط خاص 
همه گیری و حمایت از جامعه پزشکی آبونمان 
ماهیانه برای مطب های مستقل به مبلغ ۵0درصد 
در  شورا  اعضای  می شود.  اعمال  مذکور  تعرفه 
نهایت به این افزایش رای مثبت دادند. همچنین 
در شهر  نیز  نقلیه عمومی  بلیت وسایل  قیمت 

تهران تا حدود ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد.

| پیام ما | تکلیف بودجه سال 1400 شهرداری تهران دیروز، سه شنبه دوازدهم اسفندماه بعد از بررسی جزئیات مصرفی به پایان رسید. به این 
ترتیب بودجه حدود 48 هزار میلیارد تومانی، سال آینده شهرداری تهران به فرمانداری رفت تا بعد از تایید این نهاد به معاونت های زیرمجموعه 
شهرداری ابالغ شود. بررسی بودجه اما با واکنش و انتقاد و حتی قهر اعضای شورا روبه رو شد. بیشترین معترضان اعضای کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورا بودند که معتقد بودند بودجه نویسی استاندارد نیست و سهم حوزه اجتماعی در آن نادیده گرفته شده است. در جلسه دیروز 

همچنین لوایح بهای خدمات شهری و وسایل نقلیه عمومی نیز بررسی شد که تمام این خدمات با افزایش روبه رو بودند.

  هر کیلو ٧هزار ریال جمع آوری پسماندهای بي خطر

 حدود ۳۶00 ریالپسماندهای صنعتی و کشاورزی

حدود ۱0400ریالدفن پسماند پزشکی

۳4۵00ریالامحای زباله با روش دستگاه زباله سوز

۳۲000ریالجمع آوری پسماندهای پزشکی به روش مخزن متحرک
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تلفات پرندگان مهاجر در خلیج گرگان و تاالب میانکاله با گذشت یک ماه از آغاز این تلفات مرز ۱۹ هزار بال عبور کرده است. / مهر

| بازی محلی اش تی تی |
کبدی  بازی  به  که  »اش تی تی«  محلی  بازی 
منحصربه فرد  ویژگی های  است،  شبیه  )زو( 
از  یکی  اش تی تی  است.  دارا  هم  را  خود 
در  ویژه  به  که  است  ایران  محلی  بازی های 
دارد.  زیادی  هوادار  شوشتر  و  خوزستان 
در  دودو«  »شیرین  گیالن  در  تی  تی  اش 
و  خراسان  در  و  کبدی  سیستان وبلوچستان 
گلستان و مازندران و گلپایگان به »زو« مشهور 
را  بازی  میدان  و  دسته اند  دو  بازیکنان  است. 
آن ها  دو گروه  تقسیم می کنند،  دو قسمت  به 
قرعه  با  می ایستند، سپس گاهی  روبه روی هم 
با گفتن  نفر  یک  طرفین،  رضایت  با  و گاهی 
و  می آید  مقابل  به طرف گروه  تی«  تی  »اش 
باید یکی از افراد گروه مقابل را بزند و برگردد 
را دستگیر کند.  او  دارد  و دسته حریف سعی 
اگر او طرفین حریف را با دست زد و دستگیر 
باید  و  می شوند  محسوب  کشته  آن ها  نشد، 
فاصله گروه  این  در  اگر  بایستند.  میدان  کنار 
حریف او را گرفت و نتوانست خود را رها کند 
را  بازی  شد  خسته  اش تی تی  گفتن  از  یا  و 

باخته است و نوبت بازی گروه دوم است. در 
ویژه  )به  انقالب  از  پیش  سیاسی  زندان های 
بازی های  جمله  از  اش تی تی  قصر(،  زندان 
جمعه  هر  غروب  که  بود  سیاسی  زندانیان 
انجام می شد اگرچه مقامات زندان قصر از آن 
در  می شدند.  مانع  گاه  و  نموده  خاص  تعبیر 
رودخانه  کنار  در  اغلب  را  تی  تی  اش  گذشته 
تا گرفتن  می دادند  انجام  شنا کردن  همراه  و 
بودن(  لیز  و  نداشتن  لباس  دلیل  )به  افراد 
نفرات  از  یکی  باید  مهاجم  شود.  سخت تر 

از  قبل  بکشد  خود  زمین  داخل  به  را  حریف 
نفر  آن  کشید،  اگر  شود.  قطع  صدایش  اینکه 
می رود.  بیرون  و  است  سوخته  شده  کشیده 
به  بقیه می توانند  یار حریف،  در زمان کشیدن 
ببرد  را  او  نگذارند  و  کنند  کمک  کشیده شده 
مهاجم  اگر  زد  دست  مهاجم  به  هر کس  ولی 
می سوزد.  هم  او  ودار  این گیر  در  شده  برنده 
نفرات  تمام  که  می شود  تمام  بازی  موقعی 
ترک  را  زمین  یعنی  شوند  حذف  تیم  یک 

ایران در  سیری  کنند./ 

تاالر مشاهیر تئاتر شهر روز جمعه پانزدهم اسفند ماه میزبان مخاطبان 
و عالقه مندان تئاتر با برگزاری آیین رونمایی، نمایشنامه خوانی ، نقد  و 
بررسی و جشن امضای نمایشنامه »َسنت الئوکوئون« به نویسندگی بهرام 
شادانفر خواهد بود. این نمایشنامه طی روزهای گذشته توسط انتشارات 

»نمایش« در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود./هنرآنالین

سال گذشته در چنین روزی روزنامه سراسری »پیام ما« گزارش هایی با 
عنوان مردم کرونا را جدی نمی گیرند و کدام استان ها بیشتر در معرض 
هجوم ملخ صحرایی هستند؟ کارکرده است. این گزارش ها به ترتیب به 
اخطارهای  علی رغم  رعایت کرونا  برای  به هشدارهای  مردم  توجه  عدم 
ملخ ها  هجوم  با  مقابله  بیشترین  استان هایی که  معرفی  و  مسئوالن 

هستند، اشاره داشت.

 تروما که به آن ضربه یا زخم  روحی نیز می گویند، بر اثر یک حادثه یا رویداد 
غیر مترقبه که اتفاقی به شدت پریشان کننده و تاسف بار است به وجود می آید. 
فرد توانایی خود برای مقابله با آن حادثه غیرمنتظره را از دست می دهد. در 
این صورت او بسیار احساس ناتوانی و نگرانی می کند و در درک او نسبت 
به اتفاق پیش آمده اختالل شدیدی ایجاد می شود. این اختالل استرس زا 
احساس امنیت را در فرد از بین می برد. فرد دچار خشم و انزوا و استرس 
مداوم شده و این موارد تهدیدی برای زندگی و ایمنی شخص به حساب 

می آیند./ توانیتو

پوستر  برلین،  فیلم  جهانی  جشنواره  هفتاد و یکمین  آغاز  با  همزمان 
»قصیده گاو  فیلم  شد.  رونمایی  سفید«  »قصیده گاو  فیلم  بین الملل 
سفید« به کارگردانی بهتاش صناعی ها و تهیه کنندگی غالمرضا موسوی 
نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی جشنواره معتبر برلین با 
۱4 فیلم از فیلم سازان سینمای جهان برای دریافت خرس های طالیی و 

می کند./ایسنا رقابت  نقره ای 

آغداشلو  آیدین  از  اثری  میزبان  اخیر،  ماه  چهار  در  بلژیک  بروژ  موزه 
بود که 4۲ سال پیش با الهام از مملینگ خلق شد. »مملینگ امروز« 
عنوان نمایشگاهی بود که برای اولین بار به تاثیرگذاری گسترده هانس 
مملینگ، از مهم ترین نقاشان سبک بورگوندی بروژ، بر روی هنر معاصر 
پرداخت. این نمایشگاه گروهی از اکتبر تا فوریه ۲0۲۱ به تماشا گذاشته 

شده بود. /ایسنا

ایران  معاصر  موسیقی  آنتولوژی  ایران،  نوی  »امواج  پروژه   اول  آلبوم 
آمریکا  و  ایران  در  همزمان  پتریکور  موسیقی  نشر  در  فلوت«  برای 
پنجاه  انتشار  و  ضبط  بین المللی،  اجراهای  شامل  پروژه  شد.  منتشر 
قطعه جدید از آهنگسازان ایرانی که تصویری از موسیقی نوی ایران را 

/مهر می دهد.  بازتاب 

دانشمندان ادعا می کنند که فضانوردان می توانند با استفاده 
ماه  سطح  در  آبی که  و  زمین  از  شده  منتقل  تخم های  از 
قرار دارد، ماهی در ماه پرورش دهند. به عنوان بخشی از 
در حال شبیه سازی  متخصصان   ،»Lunar Hatch« پروژه  
تاثیر ارتعاشات ناشی از پرتاب موشک بر باروری تخم های 
ماهی هستند. محققان پس از انجام آزمایشات دریافتند که 
تخم های دو گونه ماهی به نام های »ماهی خاردار اروپایی« 
می مانند.  زنده  استرس زا  عوامل  برابر  در  »سایه ماهی«  و 
تخم های ماهی را می توان به ماه منتقل کرد تا در آینده به توان 
یک مجموعه پرورش ماهی برای کمک به تغذیه فضانوردان 
در ماه طی دو دهه آینده ایجاد کرد. پرورش ماهی و استفاده از 
آن در ماه، اسیدهای آمینه ضروری، اسیدهای چرب اشباع نشده 
امگا ۳ و ویتامین B۱۲ مورد نیاز بدن فضانوردان را تامین می کند. 
ناسا اعالم کرده که قصد دارد تا سال ۲0۲4 یک زن و مرد را به ماه 
بفرستد و این در حالی است که آژانس فضایی اروپا)ESA( قصد 
دارد تا سال ۲0۳0 یک دهکده در ماه ایجاد کند. موسسه اقیانوس  
شناسی »IFREMER« قصد دارد پیش از این ماموریت ها با 
کمک آکادمی ماریتایم کالیفرنیا یک نانو ماهواره حاوی تخم های 
 )ISS(بارور شده ماهی را مستقیمًا به ایستگاه فضایی بین المللی
پرتاب کند. »سیریل پرزبیل« )Cyrille Przybyla( از موسسه 
تخم  ارسال  ایده  من  اقیانوس  شناسی)IFREMER( گفت: 
ماهی)نه خود ماهی( را ارائه کردم، زیرا تخم و جنین بسیار قوی 
هستند. ناسا اکتبر گذشته تایید کرد که در سطح روشن ماه آب 
وجود دارد. پرزبیل معتقد است که یک مجموعه پرورش ماهی 
که از منابع آب ماه استفاده می کند می تواند به ساکنان دهکده 

ماه هنگام تهیه غذا کمک کند./ ایسنا

پیش از صدای خروسان

باور کردم

که پلک های تو

کتاب صبح را گشود.

از آفتابی که نیامده بود

از اشک که باید دوباره ریخت،

دهانت برای من خنده های گرمتر داشت.

و خروسان پیش از صدای خود دوباره به خواب شدند

از این که پذیرفتند روزها دیگر با ماست

و این پایانی که ما نیز با آن خواهیم بود.

باور کردم

سوگند به خواب های جوان

باور کردم بی گناهی پلک های تو را

بی گناهی  برگ ها را

که در نور سپید شدند

سوگند به هر چه سپیدی ست

تنها سرو خیانت کرد

که پذیرفته ی همه ی فصل ها بود.

بیژن الهی

| تئاتر | | سینما | | هنرهای تجسمی | | موسیقی |

| دانشمندان به دنبال پرورش ماهی در ماه |

نام  با   desert rose یا   )آدنیوم(  صحرایی  رز 
گیاهان  از  یکی    Adenium obesum علمی 
گل  راسته  از  تزئینی  و  خانگی  گوشتی  و  گلدار 
بومی  است که  خرزهره ایان  تیره  و  سپاسی سانان 
عربستان  و کشور  آفریقا  شرقی  و  جنوبی  مناطق 
است و در فیلیپین و تایلند با نام اسب صحرا نیز 
شناخته می شود. این گیاه به علت داشتن گل های 
درشت و زیبا، مقاومت باال و نگهداری راحت بسیار 
مورد توجه است. رز صحرایی جایزه سلطنتی باغ و 
باغبانی را نیز از آن خود کرده است. ریشه و ساقه 

رز صحرایی دارای شیره سمی است که در آفریقا از 
با این وجود  سم آن برای شکار استفاده می شود، 
گل های آدنیوم برای پروانه ها و سایر حشرات بسیار 

است. جذاب 
گیاه آدنیوم یا رز صحرایی  به صورت بوته ای بوده 
و مناسب برای کاشت در باغ ها، نگهداری در منزل 
و نگهداری در گلدان به شکل بنسای است. آدنیوم 
که  است  گلدار  و  گوشتی  سبز،  همیشه  گیاهی 
ارتفاعی بین ۱ تا ۳ متر دارد و گستردگی آن بین ۲ 
تا 4 متر است. سرعت رشد این گیاه متوسط است 
و بین ۲ تا ۵ سال زمان نیاز است تا به رشد کامل 

باغبون برسد./  خود 

رز صحرایی )آدنیوم(

با مطالعه اولین صفحات داستان با خبری تلخ و ناامید 
کننده روبه رو می شوید، مردی که ۷ سال از او خبری نیست 
و طبق قوانین مرده به حساب می آید. در فصل  دوم زمان 
به عقب برمی گردد و نشانه های از امید را نشان می دهد و 

در ادامه مشخص می شود که مرد نمرده است.
مرد  یک  سرگذشت  روان  ریگ  در  زن  داستان  در 
به  نیکی جومپی روایت می شود که  نام  به  حشره شناس 
دنبال ثبت نام خود در دانشنامه ی حشرات است و در پی 
سوسکی منحصر به فرد است اما از آنچه سرنوشت پیش 

است. بی اطالع  می دهد  قرار  او  پای 
در هر فصل  و  روایت می شود  دانای کل  زبان  از  داستان 
این  اما  است  متفاوت  آن  اتفاقات  و  داستان  زمان 
آنچه که  نمی کند.  سردرگم  را  مخاطب  زمانی  پرش های 
از  آبه  هنرمندانه کوبو  استفاده  است  آشکار  این کتاب  در 
نماد هاست. در کتاب زن در ریگ روان می توان رد پایی از 
افسانه سیزیف را دید که به تالش های بی فرجام انسان در 

می کند. اشاره  زندگی 

|  زن در ریگ روان | 
| نویسنده : كوبو آبه

مترجم : مهدی غبرائی  |
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