
وزیر امورخارجه ایران:

تمامتحریمهای
ضدبرجامیترامپبایدرفعشوند

وزیر امورخارجه ایران پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام با بیان 
اینکه ایران مسیری منطقی برای پایبندی کامل به برجام ارائه می کند؛ نوشت: 
تمامی تحریم های ضدبرجامی ترامپ، بدون توجه به تمایزات و نام گذاری های 

بی منطق و خودسرانه تحریم ها باید رفع شوند.

بی توجهی به آثار ثبتی در بازار کرمان

ستونهایکاروانسرای
کوزهگرانفروریخت

در شلوغی بازار کرمان و فراموشی کاروانسراهای تاریخی 
این بافت تاریخی، تعدادی از ستون های کاروان سرای 
کوزه گران فرو ریخت. آخرین بار سه سال پیش از این 
بنای قاجاری صحبت شده بود. وقتی اسکلت فلزی 
باال می رفت و جز  بنا  این  غولی آهنی در همسایگی 
بازار تاریخی کرمان و مجموعه  کوزه گران، روی حریم 

گنجعلی خان خط می انداخت. 

جمعی از محیط بانان کشور در بیانیه ای 
از نبود حمایت کافی گالیه کردند

برایحفاظتهمپشتمان
خالیاست،همدستمان

خواهان  بیانیه ای  امضای  با  محیط بانان  از  گروهی 
تسریع در روند قوانین حمایتی و تغییر در قوانین و 

مجازات های شکارچیان غیر مجاز شدند.

کاربران کالب هاوس از فیلتر شدن 
این شبکه اجتماعی خبر می دهند

اختاللمختصر
یافیلترینگ

نوظهور کالب هاوس، که حدود چند  شبکه اجتماعی 
ماه است در جهان و در ایران گل کرده، به نظر می رسد 
به سرنوشت دیگر شبکه های اجتماعی تاثیرگذار دچار 

شده است؛ فیلترینگ. 

مجوزشهرکسازیدراراضیملی
  کارشناسان در گفت وگو با »پیام ما« تصمیم مجلس را برای خانه دار شدن مردم راهگشا نمی دانند

آدرس غلط مجلس برای تامین مسکن در کشور:

 شکار بی قاعده و وفور اسلحه، در کنار تخریب زیستگاه 
جمعیت حیات وحش زاگرس را کاهش داده است 

زاگرسزاگرس
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4

3

5 و 7

3
5

پیام مریاث

پیام مریاث

چارسوق

2 پیام خرب

2 پیام خرب

رنا
ای

وزیر نفت گفت: شرکت گاز، استانداری و سایر 
تا  داده  توسعه  را  شهری  گاز  شبکه  مسئوالن 
مشکل به صورت اصولی حل شود چون معتقدم 
سیستان  شهری  مناطق  و  زاهدان  سال   ۲ زیر 

گیرد. قرار  زیرپوشش گاز  می تواند 
در نشست  ماه  فروردین   ۱۹ زنگنه  نامدار  بیژن 
و  سیستان  در  گازرسانی  طرح های  پیگیری 
)شهرهای  سیستان  منطقه  گفت:  بلوچستان 
شمالی سیستان وبلوچستان( با همت مدیران 
آرام آرام راه توسعه خود را پیدا کرده و از یک 
سنگالخ و اسارت در هیرمند خود را رها کرده و 
نیروهای تحصیل کرده  دانشگاه ها،  بین  این  در 
خوبی  بسیار  زیربناهای  تولید شده  فکرهای  و 

است. منطقه شده  این  برای 
و  دارد  نیاز  زیرساخت  به  توسعه  افزود:  زنگنه 
انسان  و  عقل  بوده  توسعه  این  عامل  آنچه که 
توسعه یافته است و باید در سیستان به غیر از 
کارهایی که برای آب می شود این جا را بر پایه 

از آن بسازیم. چیزهای فراتر 
ملی  شرکت  فعالیت  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
برای برای انتقال استانی گاز گفت: برای اتمام 

پروژه ها حداکثر زمانتان آخر تیر است و سعی 
کنید تا آخر خرداد پروژه ها را تمام کنید زیرا در 
باید  و  نه شما  و  ما هستیم  نه  مهر  و  شهریور 
دور  در  دوباره  و  شود  انجام  مردم   برای  کار  

نیافتد. تصمیم ها 
در  بزرگی  کار  گاز  شرکت  اینکه  بیان  با  او 
سیستان و بلوچستان کرده و  ۲۰ هزار میلیارد 
باید  تومان در این حوزه سرمایه گذاری شده و 
با همت کار را تمام کنیم، تاکید کرد: طرح رزاق  
و  است  قدس  قرارگاه  پاسداران  سپاه  ابتکار 
و  واقع بینانه  خوب،  خیلی  نیت  با  من  نظر  به 
باید کمکشان  رو  این  از  و  کردند  معقوالنه کار 
کرده و در این راستا تا کنون حدود ۶۰ میلیون 
لیتر موادسوختی برای این طرح تخصیص داده 

است. شده 
انتقال  خط  مطالعه  اینکه  به  اشاره  با  زنگنه 
دنبال  سراوان  خاش-  و  کنارک  چابهار-  گاز 
میلیون   ۲۲۱ تاکید کرد: سال گذشته  می شود، 
لیتر گازمایع و نفت سفید درزابل توزیع شده که 
تقریبًا ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۸ بیشتر بود 
به طور کل توزیع نفت سفید در کل کشور ۴.۷ 

میلیون لیتر در روز است که ۲.۲ میلیون آن در 
است. توزیع شده  استان  این 

اینکه تقریبًا پنج میلیون نفر در  به  با اشاره  او 
کشور گاز طبیعی ندارند و ۹۵ درصد از جمعیت 
کل کشور به این گاز دسترسی دارند گفت:  این 
پنج میلیون نفر شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
در  یعنی  ماهی سه کپسول  خانوار می شود که 
ماه ۳۶ هزار تن و روزی ۱۲۰۰ تن می شده و اما 

در این بین ۵۵۰۰ تن توزیع کردیم.

سیدحسن خمینی با تأکید بر اینکه راه حل مشکالت 
برگردیم، گفت: هیچ چیزی  به مردم  این است که 
برای کشور واجب تر از یک انتخابات پر شور و شامل 
تنگ  بساط  است که  این  اولش  شرط  نیست که 
نظری حذف برداشته شود. به گزارش ایسنا به نقل 
سیدحسن  المسلمین  و  االسالم  جماران، حجت  از 
مجمع  مرکزی  شورای  اعضای  با  دیدار  در  خمینی 
طی  شد،  برگزار  جماران  حسینیه  در  که  ایثارگران 
حوزه  در  اصلی کشور  مشکل  امروز  سخنانی گفت: 
البته  بیکاری است.  و  اقتصادی معضل فقر، گرانی 
شاخص های بیکاری تا حّدی بهتر شده است ولی  
فقر، گرانی و تبعیض هنوز وجود دارد.  او با اشاره به 
آمار اخیری که در خصوص خروج روزانه پرستاران از 
کشور منتشر شد، افزود: این مسأله در مورد مهندسین 
و سایر تحصیل کرده ها هم صادق است. این نشان 
می دهد که توان ملی ما به سمت بیرون می رود. همه 
اقتصادی  فقر  اولیه  موج های  نشانه های  موارد  این 
یکی  در  اقتصادی  فقر  ناخواسته  خدای  اگر  است. 
باقی بماند، ممکن است به موج های فقر  دو نسل 

فرهنگی منجر شود که آرام آرام سطح دانش، سواد 
و تحلیل افراد پایین بیاید و سطح فرهنگی جامعه 
تنزل پیدا کند. در این شرایط آمار جرم، اعتیاد و طالق 
باال نیز می رود که شکاف های شدید خانوادگی و سایر 
عوارض را در پی می آورد. سید حسن خمینی با اشاره 
به انتخابات پیش رو، گفت: درد امروز جامعه ما حتما 
اقتصادی، و در مرحله دوم فرهنگی است. اما راه حل 
آن مستقیما پرداختن به این معلول ها نیست و باید 
به علت بپردازیم و اگر به این علت توجه نکنیم، یک 
مسّکن به این بیمار داده ایم. ممکن است مشکالت 
درآمد ارزی ما حل شود و بخشی را درمان کنیم، ولی 
باید خودش  مهمترین مسأله این است که جامعه 
را در قبال خودش مسئول بداند. اگر مردم احساس 
کنند در تصمیمات کالن کشور، تعیین تصمیم سازان 
و تعیین عملی که این تصمیم را به انجام می رساند 
دخالت دارند، ما می توانیم بگوییم بخش زیادی از 
این مسیر را جلو رفته ایم. او یادآور شد: مشکالت ما 
خیلی زیاد است اما راه حل آنها این است که به مردم 
برگردیم و به خواسته آنها تن بدهیم. هیچ راهی جز 

بازگشت به مردم و هیچ چیزی برای کشور واجب تر 
از یک انتخابات پر شور و شامل نیست.  او با انتقاد 
شدید از رد صالحیت شمار قابل توجهی از کاندیداهای 
انتخابات شورای شهر پیش رو، گفت: معنا ندارد که با 
نگاه تنگ نظرانه گروه هایی را از حق حضور در انتخابات 
محروم کنند. به چه حقی می توان پذیرفت که چند نفر 
با سلیقه خاص حق مردم برای حضور نماینده شان 
را نادیده بگیرند؟ سید حسن خمینی اظهار کرد: برای 
رفع بیکاری، فقر و حتی مسائل اجتماعی از نان شب 
واجب تر این است که ما به سمت یک انتخابات پر 
شور برویم. اینکه چه کسی انتخاب می شود، ُبعد دوم 
قضیه است.  اما معنا ندارد که به لوازم آن تن ندهیم 
و بعد هم بگوییم »می خواهیم؛ اما امکانش نیست«. 
»دوستی با پیلبانان یا مکن یا طلب کن خانه ای در 
خورد پیل«. لذا من فکر می کنم هیچ امری واجب تر 
از بازگشت به این شعار امام نیست که »همه با هم«. 
اول انقالب این شعار سرتیتر آرم جهاد سازندگی قرار 
گرفت. به صورت »تنها« کاری پیش نمی رود ولی اگر 
دست هایمان در هم افتاد همه کار می توانیم بکنیم.

یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: نمی دانم علت چیست که وقتی نزدیک 
انتخابات می شود به ناگاه یک احساس تکلیفی بر همه دوستان حاکم می شود 
تکلیف می کند؟ شاید  آنان  به  نمی دانم چه کسی  ثبت نام کنند!  و می خواهند 
در  ابراهیمی  حسین  المسلمین  و  االسالم  حجت  شده اند!  مجتهد  خودشان 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تعدد کاندیداها برای حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری، اظهار کرد: تعدد کاندیداها هم یک دردسر برای شورای محترم نگهبان 
است تا بتواند احراز صالحیت کند که وقت زیادی را خواهد گرفت و هم اضافه 
نفع کشور  به  می شود که  افراد  حضور  برای  هزینه هایی  کل کشور  در  این  بر 
نخواهد بود. او افزود: ضمن اینکه اگر کسی دید که کاندیدای از او شایستگی 
و توان بیشتری دارد باید به کمک او برود تا او به ریاست برسد، نه اینکه افراد 
فراوان با یکدیگر بر سر کرسی ریاست جمهوری به رقابت بپردازند. این عضو 
جامعه روحانیت مبارز با اشاره به نبود شایستگی و صالحیت الزم در بسیاری 
از کاندیداهای ریاست جمهوری، تصریح کرد: البته وقتی به این کاندیداها نگاه 
می کنم، می بینم واقعًا تعداد اندکی ویژگی ها و شایستگی های الزم را دارند که 

با این همه مشکالت در کشور وارد عرصه شوند. من واقعًا در خیلی از آنان این 
را نمی بینم که شایستگی و صالحیت الزم را دارا باشند. ابراهیمی با بیان اینکه 
کشور هزارویک مشکل دارد و هزارویک نفر هم برای حل آن ها اعالم آمادگی 
انتخاب کنند.  می توانند  بهتر  مردم  باشند  کاندیداها کمتر  هرقدر  کردند، گفت: 
آنانی که تحت هر شرایطی کاندیدا می شوند واقعًا بعد از کاندیداتوری اگر دیدند 
دیگری از او شایسته تر است به نفع او کنار بروند تا یک کار درست انجام شود. 
او با انتقاد از شکل گیری موج اعالم آمادگی برای حضور در انتخابات از سوی 
افراد، تصریح کرد: نمی دانم علت چیست که وقتی نزدیک انتخابات می شود به 
ناگاه یک احساس تکلیفی بر همه دوستان حاکم می شود و می خواهند ثبت نام 
کنند! نمی دانم چه کسی به آنان تکلیف می کند؟ شاید خودشان مجتهد شده اند! 
اما هر چه که باشد بهتر است پیش از حضور و اعالم آمادگی، برنامه های خود 
را به مردم ارائه دهند تا جامعه ببیند آنان چه کمکی به حل مشکالت خواهند 
کرد و بعد وارد کارزار شوند؛ اگر چنین نیست هم واقعا نه وقت خود را بگیرند 

و نه وقت مردم را .

اشکاالت  طرح  و  متعدد  تماس های  دریافت  با 
احتمالی در خصوص پرداخت حقوق به سایر سطوح 
بررسی  مستمری بگیران )غیرحداقلی بگیران(، دستور 
مجدد احکام جدید توسط مدیرعامل سازمان تامین 

اجتماعی صادر شد. به گزارش مهر، مقرر بود سازمان 
تأمین اجتماعی جمعه )بیستم فروردین ماه(، پرداخت 
مستمری ها و متناسب سازی مرحله دوم را اجرایی کند 
که همزمان با این پرداخت ها و مطرح شدن اشکاالتی 

در پرداختی ها به سایر سطوح، با دستور مدیرعامل، این 
اقدام به منظور بازبینی موضوع و اطمینان از صحت 
محاسبات به تعویق افتاد. نتیجه بازبینی مجدد، ظرف 

بیست و چهار ساعت آینده اعالم خواهد شد.

وزیر نفت:

کمتر از دو سال زاهدان و مناطق شهری سیستان می تواند زیرپوشش گاز قرار گیرد
سیدحسن خمینی:

انتخابات پرشور از نان شب واجب تر است

عضو جامعه روحانیت:

در اکثر کاندیداها شایستگی ریاست جمهوری نمی بینم

احکام تازه مستمری بگیران، مجدد بررسی می شود
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آگهیمزایدهاجارهامالکومستغالت
 دستگاه مزایده گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع مزایده:  اجاره  امالک و مستغالت تحت اختیار  آموزش و پرورش   شهرکرمان به شرح جدول زیر:

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

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

مبلغ برآورد پایه مدت زمان اجاره 26 ماه ردیف
)ریال(

میزا ن 
تضمین)ریال( 

متراژ زیربنا 
)مترمربع(

محل قرارگیری 
ملک

محل مغازه 1400/02/01858.000.00042.900.00041   لغایت    11402/03/31
عینک سازی  

محل داروخانه1400/02/012.288.000.000114.400.00055  لغایت   21402/03/31
محل فیزیوتراپی1400/02/01832.000.00041.600.00066 لغایت 31402/03/31
محل بانک1400/02/01910.000.00045.500.00047  لغایت   41402/03/31

مالف3549

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

سخنگوی صنعت برق:

مراکزاستخراجرمزارز
نیروگاهتجدیدپذیر

احداثکنند
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زمزمه ها در مورد فیلتر شدن کالب هاوس 
باال گرفت و  موضوع تا حدی پیش رفت 
که وزیر ارتباطات، آذری جهرمی در واکنش 
نیست  فیلتر  کالب هاوس  است،  گفته 
و نباید با این حرف ها »تشویش اذهان 
عمومی کرد«. او همچنین گفت »مشکالتی 
که برای کاربران ایجاد شده ممکن است 

ناشی از مسائل فنی باشد.«
وزیر جوان که خود در حال صحبت در یک 
به  اشاره  با  بود،  )اتاق( کالب هاوس  روم 
» اختالالت مختصر روی ارتباطات همراه 
اول« گفت: »هم اکنون ۶۴۰۰ نفر در این 
روم حضور دارند و به نظر می رسد ماجرای 
بودن، بیشتر یک فرافکنی است«  فیلتر 
را  و »فیلتر کردن، قواعد خاص خودش 

دارد.«
کاربران  از  بسیاری  اما  جمعه  دیروز،  از 
فضای مجازی از فیلتر شدن این شبکه 
دیروز  صبح  از  داده اند.  خبر  اجتماعی 
ایرانسل  همراه اول،  کاربران  دسترسی 
اجتماعی  شبکه  به  ایران  مخابرات  و 
در  است.  شده  غیرممکن  کالب هاوس 
حالی که محمدجعفر منتظری دادستان 
جمع  در  فروردین   ۱۷ روز  کشور،  کل 
خبرنگاران گفته بود، برنامه ای برای فیلتر 

ندارد. وجود  کالب هاوس  کردن 
را  ادعا  این  برخی  هنوز  حال  این  با 
شبکه  در  اختالل  به  را  آن  و  نمی پذیرند 
مربوط می دانند. از جمله علیرضا معزی، 
معاون دفتر روحانی که در توئیتی نوشته 
اما  نشده«  فيلتر  هاوس  »كالب  است، 
استقبال شهروندان و گفت وگوهای موثر 
در این شبکه اجتماعی، »برخی را آن قدر 
مضطرب ساخته که زمزمه مسدود ساختن 

را از سر بگیرند.« معزی به صورت تلویحی 
گفته که این »برخی« همان کسانی هستند 
که تلگرام را فیلتر کرده اند: »گویا فیلترینگ 
شکست خورده تلگرام عبرت نشده است.«

روابط عمومی وزارت ارتباطات: 
اختالل کالب هاوس عادی نیست

از  پنجشنبه  ارتباطات  وزیر  حالی که  در 
اختالل در کالب هاوس صحبت کرده بود، 
در نهایت، روز جمعه جمال هادیان، مدیر 
روابط عمومی وزارت ارتباطات در گفت وگو 
با روزنامه شرق ضمن تایید وجود اختالل 
در کالب هاوس، اعالم کرد این اختالل ها 
اعمال  اپراتورها  توسط  و  نیستند  عادی 
که  است  گفته  همچنین  او  نمی شوند. 
تعیین  کارگروه  در  »انسداد کالب هاوس 
مصادیق حتی مطرح هم نشده است.« او 
همچنین اختالل عمدی را رد کرده، اما گفته 
»اگر عمدی بودن اختالل انجام شده اثبات 
شود، مرتکبان این اقدام با مجازات قانونی 

مواجه خواهند بود.«
نماینده  توانگر،  مجتبی  دیگر،  سوی  از 
شدن  فیلتر  تلویحا  توییتی،  در  مجلس 
کالب هاوس را تایید کرده و  آن را به دولت 
منتسب کرده است: »دستور جلسات کمیته 
درخواست  به  مجرمانه  مصادیق  تعیین 
نمایندگان دولت محرمانه  شده اند و همین 
امر موجب شده تا دولت از تصمیماتی که 
خود آمر آن بوده برای جهت دهی به افکار 
عمومی بهره برداری کند.« از سوی دیگر، 
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس 
کالب هاوس  در  اتاق گفت وگویی  در  نیز 
ادعا کرده که حکم فیلترینگ این شبکه 
اجتماعی از سوی نهادی برای اپراتورهای 
تلفن همراه ارسال شده اما نمی تواند بگوید 

این موضوع را از کجا شنیده است.
چند روزی است که حرف و حدیث ها برای 
یا جایگزینی  فیلتر کردن، محدود کردن 
کالب هاوس با یک شبکه داخلی به گوش 
می رسد. دیروز در میان گمانه زنی ها در مورد 
فیلترینگ کالب هاوس، خبرگزاری فارس 
سخنان امیر خوراکیان، معاون حقوقی و 
امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی را 
منتشر کرده که در آن، ادعا می شود »ایجاد 
مشابه داخلی کالب هاوس به راحتی مقدور 
است.« او گفته ایجاد سرویس داخلی، »به 
معنای بستن مشابه خارجی آن نیست«، 
از یک استقالل  بلکه »می خواهیم کشور 

نسبی در این حوزه ها برخوردار شود.«
در  حرف هایی  چنین  اینکه  از  فارغ 
و  واتس اپ،  اینستاگرام،  تلگرام،  مورد 
خارجی  شبکه های  و  پیام رسان ها  سایر 
پرمخاطب دیگر هم گفته می شد و پروژه 
حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی، با 
وجود سرمایه گذرای های کالن، در نهایت با 
عدم استقبال مردم مواجه شد و شکست 
خورد، انتشار این خبر در روزی که زمزمه 
دهان  به  دهان  فیلتر شدن کالب هاوس 

افزود. گمانه زنی ها  بر  می چرخد، 

سخنان غیر رسمی
 از مقامات رسمی

شبکه اجتماعی کالب هاوس، یک شبکه 
مختلف  افراد  و  است  صوت  بر  مبتنی 
می توانند اتاق ها یا به اصطالح، روم هایی 
را برای گفت وگو در مورد موضوعات مختلف 
وارد  دیگران،  اتاق های  به  یا  ایجاد کنند 
شوند و گفت وگوهای بی واسطه ای را با همه 

افراد حاضر داشته باشند.
کردن  ُگل  با  گذشته  روز  چند  در   

کالب هاوس در ایران، افراد زیادی در این 
شبکه حضور یافتند و حرف هایی زدند که 
شاید نمی توانند در فضای رسمی و پشت 
گفت وگوی  از  کنند.  بیان  را  آن  تریبون 
با  همتی  و  صالحی  و  ظریف  چالشی 
منتقدان گرفته تا سخنان علی مطهری در 
مورد حجاب اختیاری و واکنش ها به این 

سخنان.
محمد جواد  سخنان  جنجال ها،  از  یکی 
یکی  در  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف، 
مورد  در  او  بود.  اتاق های کالب هاوس  از 
قرارداد ۲۵  جمله  از  مختلفی  موضوعات 
و گفت که  زد  و چین حرف  ایران  ساله 
همین االن مشکالتی درباره اف.ای.تی.اف 
و  روسیه  با  ایران  همکاری  مانع  داریم 
چین می شود. ظریف در بخش دیگری از 
سخنانش گفت: »من نه به نگاه به شرق 
معتقدم  به غرب.  نگاه  نه  و  دارم  اعتقاد 
نگاه ما در سیاست خارجی باید تعاملی 
و متناسب با همه دنیا باشد.« و »حتی 
اگر  نگاه به شرق داشته باشیم تحریم و 
اف.ای.تی.اف مانع هستند. نگاه به شرق 
زمانی که خود چین نگاهش به غرب است 

ندارد.« معنا 
»این  گفت،  چین  از  انتقاد  با  ظریف   
چینی ها بودند که از سال ۹۲ که ما به سر 
کار آمدیم و درخواست رابطه استراتژیک 
کردیم تا سال ۹۴ به ما پاسخ ندادند چون 
شرایط قطعنامه های قبلی زمینه را برایشان 

نمی کرد.« فراهم 
جنجال دیگری که در کالب هاوس ایجاد 
شد، سخنان علی مطهری بود. او با انتقاد 
از طرفداران حجاب اختیاری گفت: »من 
حجاب را انتخاب نمی بینم و به آزادی در 
آن اعتقاد ندارم.« سخنانی که واکنش های 
افراد در فضای حقیقی و مجازی را به دنبال 
داشت و باعث شد تا در نهایت، اعالم کند 
که »برداشت مناسبی« از سخنانش صورت 
نگرفته است: »من نمی خواهم با آمدنم در 

مسئله حجاب سخت گیری کنم.«

مشکل، چند صدایی است
از همان روزهای ابتدایی سال جدید در 
ایران، گفت وگوهای نسبتا باز و حرف های 
ناگفته ای از سوی برخی از مسئوالن دولتی 
و غیر دولتی در این شبکه اجتماعی، نام آن 

را بر سر زبان ها انداخت. 
گرچه می شد پیش بینی کرد که این روند 
و  جریان ها  از  برخی  سوی  از  نمی تواند 
در  کاربران  برخی  شود.  تحمل  گروه ها 
توییتر به این خبر واکنش نشان داده و 
آن را »جلوگیری از گردش آزاد اطالعات« 
خوانده اند. کاربر دیگری نوشته: »مشکل، 
چندصدایی است. نباید صدایی جز آنچه که 
در صدا و سیما شنیده می شود، به گوش 

برسد.«  کسی 
سازمان  نظارت  موضوع  به  دیگری  کاربر 
صدا و سیما بر فضای مجازی اشاره کرده 
و نوشته است: »از زمانی که این قانون در 
چنین  پیش بینی  شد،  تصویب  مجلس 
روزهایی را می کردیم.« قانونی که این کاربر 
به آن اشاره کرده، قانونی است که نمایندگان 
مجلس در آخرین روزهای پایانی سال ۹۹ 
تصویب کردند و صدا و سیما برای نظارت بر 
تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای 

مجازی موظف شد.
می گوید:  قانون  این  مصوب  متن 
»مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات 
آن،  بر  نظارت  و  فراگیر  تصویر  و  صوت 
منحصرًا بر عهده سازمان تنظیم مقررات 
سازمان  )ساترا(  فراگیر  تصویر  و  صوت 

است.« صداوسیما 

کاربران کالب هاوس از فیلتر شدن این شبکه اجتماعی خبر می دهند

اختاللمختصریافیلترینگ
معاون دفتر روحانی: گویا فیلترینگ شکست خورده تلگرام عبرت نشده است

ظریف:
تمام تحریم های 

ضدبرجامی ترامپ باید 
رفع شوند

وزیر امورخارجه ایران پس از پایان نشست 
اینکه  بیان  با  برجام  مشترک  کمیسیون 
پایبندی کامل  برای  منطقی  مسیری  ایران 
تمامی  نوشت:  می کند؛  ارائه  برجام  به 
تحریم های ضدبرجامی ترامپ، بدون توجه 
و  بی منطق  نام گذاری های  و  تمایزات  به 
به  شوند.  رفع  باید  تحریم ها  خودسرانه 
گزارش ایرنا از اداره کل اطالع رسانی و امور 
سخنگویی وزارت امور خارجه، »محمدجواد 
توییتر  ظریف« در حساب کاربری خود در 
نوشت: ایران مسیری منطقی برای پایبندی 
کامل به برجام ارائه می کند: ایاالت متحده 
- که این بحران را موجب شده - باید ابتدا 
از  پس  ایران  بازگردد،  کامل  پایبندی  به 
راستی آزمایی سریع، اقدام متقابل می کند؛ 
تمامی تحریم های ترامپ، ضدبرجام بودند 
و باید رفع شوند - بدون توجه به تمایزات 
خودسرانه  و  بی منطق  نام گذاری های  و 

تحریم ها.

پایان نشست کمیسیون 
مشترک برجام و توافق برای 
ادامه گفت وگوهای تخصصی

دومین جلسه حضوری هجدهمین نشست کمیسیون 
مشترک  برجام که از روز سه شنبه در وین از سر گرفته 
شده بود، در روز جمعه برگزار شد. به گزارش ایسنا، 
ارائه گزارش رایزنی های فنی صورت گرفته در جلسات 
»هسته ای«  و  تحریم«  »لغو  کارشناسی  گروه های 
نمایندگان  بود.  نشست  این  کار  دستور  مهم ترین 
عنوان هماهنگ کننده های جلسات  به  اروپا  اتحادیه 
و  ایران  کارشناسان  رایزنی های  نتیجه  کارشناسی، 
مشترک  کمیسیون  اعضای  به  را   ۱+۴ کشورهای 

نمودند. گزارش 
این  در  ایران،  هیات  رئیس  عراقچی،  سیدعباس 
نشست ضمن تاکید بر اراده جمهوری اسالمی ایران 
به  منوط  امر  این  جدی، گفت  تعامالت  ادامه  جهت 
مشاهده اراده سیاسی و جدیت در طرف های مقابل 
است و در غیر این صورت، دلیلی برای ادامه مذاکرات 

داشت. نخواهد  وجود 
عراقچی مجددا تاکید کرد لغو کلیه تحریم های آمریکا 
وضع  کشور  آن  گذشته  رئیس جمهور  دوران  در  که 
شده اند، گام ضروری  برای احیای برجام بوده و تنها 
پس از راستی آزمایی لغو این تحریم ها، ایران آمادگی 
به  و  متوقف کرده  را  خود  جبرانی  اقدامات  تا  دارد 

بازگردد. برجام  اجرای کامل 
در پایان این جلسه، توافق شد جلسه آتی کمیسیون 
در سطح معاونین در روز چهارشنبه آتی در وین برگزار 
کارشناسی،  گروه های  چارچوب  در  بالفاصله  و  شود 
رایزنی های فنی و تخصصی به صورت فشرده جهت 
از سوی  همه  باید  اقداماتی که  ارائه فهرست  و  تهیه 
طرف ها در حوزه رفع تحریم و اقدامات هسته ای برای 

احیای برجام صورت گیرد، ادامه یابد.

ند پرایس:
مذاکرات وین درباره 

احیای توافق هسته ای 
سازنده است

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی 
خبری با »سازنده« تلقی کردن مذاکرات وین 
درباره احیای توافق هسته ای، گفت که آمریکا 
نمی گذارد انتظارات درباره این مذاکرات از موقعیت 
فعلی اش پیشی بگیرد. به گزارش ایسنا به نقل از 
روزنامه نشنال، ند پرایس سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا روز پنج شنبه در کنفرلنس خبری 
هفتگی خود گفت که مذاکرات فنی احیای توافق 
پرایس  هستند.  »سازنده«  وین  در  هسته ای 
اجازه  ما شتاب خواهیم کرد که  اگرچه  افزود: 
ندهیم انتظارات از موقعیت فعلی مان فراتر بروند. 
پرایس همچنین اظهار کرد که مذاکرات در سطح 
کارشناسان در »روزهای آتی، احتماال هفته آینده 
از سر گرفته می شود.« سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کرد که راب مالی نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران که برای مذاکرات به وین رفته است، 
احتماال با پایان یافتن مذاکرات در آخر هفته به 
آمریکا بازخواهد گشت. نه آمریکا و نه ایران انتظار 
گشایشی سریع در مذاکراتی را که روز سه شنبه با 
میانجیگری اروپایی ها و دیگر دیپلمات ها شروع 

شد، ندارند.

توضیحات سخنگوی وزارت 
امور خارجه در مورد آزادی 

نفت کش کره ای 
ایران اعالم کرد: در پی  سخنگوی وزارت امور خارجه 
بنا  تکمیل تحقیقات در مورد تخلف کشتی کره ای و 
به درخواست مالک و دولت کره برای آزادی کشتی، 
دستور آزادی کشتی از سوی دادستان محترم صادر 

شد.
با  گفت وگو  در  خطیب زاده  سعید  ایسنا،  به گزارش   
خبرنگاران با اعالم خبر فوق ادامه داد: عدم سوسابقه 
ناخدا و کشتی در زمینه تخلف در منطقه، زمینه نگاه 
تاکید کرد:  او  فراهم کرد.  را  دادستان محترم  مثبت 
سواحل  با  به عنوان کشوری  ایران  اسالمی  جمهوری 
رعایت  بر  عمان،  دریای  و  فارس  خلیج  در  طوالنی 
کامل مقررات دریایی از جمله مقررات  ناظر بر حفظ 
این  در  تخلف  گونه  هر  و  دارد  تاکید  زیست  محیط 
زمینه را رصد و پیگیری می کند. خبرگزاری یونهاپ کره 
جنوبی صبح امروز با انتشار عکسی از کشتی کره ای 
خارجه  وزارت  نقل  به  فارس،  خلیج  در  توقیف شده 
ناخدا  همراه  به  این کشتی  اعالم کرد که  این کشور 
را  ایران  تهران،  به وقت  و خدمه اش ساعت ۶ صبح 

است. ترک کرده 

اسلواکی:
»اسپوتنیک وی« 

وارداتی روسی با واکسن 
بررسی شده فرق دارد

روسیه  از  می گوید،  اسلواکی  دارویی  آژانس 
مقادیری واکسن »اسپوتنیک وی« تحویل گرفته 
که با واکسن های در دست بررسی آژانس دارویی 
اروپا و آن هایی که مجله لنست نتیجه کارایی شان 
گزارش  به  است.  متفاوت  کرده،  منتشر  را 
خبرگزاری آلمان، آژانس دارویی اسلواکی اعالم 
»اسپوتنیک  واکسن  وارداتی  محموله  کرد که 
وی« روسی که به اسلواکی تحویل داده شده با 
واکسن های هم نوعی که در آژانس دارویی اروپا 
بررسی و کارایی آن ها در مجله پزشکی لنست 
منتشر شده فرق دارد. رویترز گزارش داده، این 
آژانس روز پنجشنبه ۸ آوریل )۱۹ فروردین( بار 
دیگر تاکید کرد که نمی تواند مزایا و خطرات این 
واکسن را تعیین کند. در اوایل ماه فوریه نتایج 
آخرین آزمایش انسانی واکسن اسپوتنیک وی 
در مجله معتبر لنست منتشر شد. این نتایج 
نشان می داد که این واکسن »۹۲درصد کارایی 
نتایج،  این  اساس  بر  است.«  بی خطر  و  دارد 
واکسن اسپوتنیک وی در پیشگیری از بستری 
شدن در بیمارستان و مرگ بر اثر بیماری کووید۱۹ 
نیز  عارضه جانبی  و هیچ  بوده  موثر  کامال  نیز 
نداشته است. آژانس دارویی اسلواکی در ادامه 
افزوده که این کشور در ماه مارس ۲۰۰هزار دوز 
واکسن »اسپوتنیک وی« وارد کرده اما به این 
دلیل که تولیدکننده اطالعات کافی در اختیار قرار 
نداده، استفاده از آن را آغاز نکرده است. در ۵۰ 
کشور جهان از واکسن »اسپوتنیک وی« برای 
مقابله با کرونا استفاده می شود. از اتحادیه اروپا 
واکسن  ثبت  است.  نیز درخواست مجوز شده 
»اسپوتنیک وی« از همان ابتدا با انتقاد بسیاری 
دانشمندان  شد.  روبه رو  غربی  دانشمندان  از 
بر این باور بودند که اطالعات منتشره از سوی 
کارشناسان مرکز پژوهشی گامالیا، که در عرصه 
میکروب شناسی و بیماری های واگیردار در مسکو 
فعالیت می کنند، شفاف نبوده و این واکسن بر 
روی تعداد محدودی از افراد آزمایش شده است. 
افزون بر آن گفته شد که اطالعات و تحقیقات 
ناظر بر آزمایش های بالینی این واکسن منتشر 

نشده است.

از دیروز، جمعه اما بسیاری از 
کاربران فضای مجازی از فیلتر 
شدن این شبکه اجتماعی خبر 
داده اند. از صبح دیروز دسترسی 
کاربران همراه اول، ایرانسل 
و مخابرات ایران به شبکه 
اجتماعی کالب هاوس غیرممکن 
شده است. در حالی که 
محمدجعفر منتظری دادستان 
کل کشور، روز ۱۷ فروردین 
در جمع خبرنگاران گفته بود، 
برنامه ای برای فیلتر کردن 
کالب هاوس وجود ندارد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا: در شهرهای قرمز فقط 
مشاغل گروه یک می توانند 
فعالیت داشته باشند و مشاغل 
گروه دو، سه و چهار حق 
فعالیت ندارند. مشاغل گروه 
یک هم فقط مشاغل ضروری 
برای تامین مایحتاج مردم 
است،  مانند سوپرمارکت ها،   
داروخانه ها،  مطب ها، 
فروشگاه های زنجیره ای، 
بیمارستان ها، تعمیرگاه ها و...

|پیام ما| شبکه اجتماعی نوظهور کالب هاوس، که حدود چند ماه است در جهان و در ایران گل کرده، به نظر می رسد به 
سرنوشت دیگر شبکه های اجتماعی تاثیرگذار دچار شده است؛ فیلترینگ. همان سرنوشت یوتیوب، فیسبوک، توییتر و 
تلگرام. برخی کاربران از اختالل در شبکه اجتماعی کالب هاوس خبر داده اند؛ مسئوالن اما آن را اختاللی مختصر توصیف 

کرده اند.
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تعطیلی سراسری 10 روزه از امروز
 ۱۵۵ فوت  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
۲۲ هزار  از  بیش  ابتالی  و  کووید۱۹  بیمار 
نفر دیگر در ۲۴ ساعت ۱۹ تا ۲۰ فروردین 

داد. خبر 
وزارت  سخنگوی  الری،  سیماسادات  دکتر 
سرعت  توجه کرد که  باید  بهداشت گفت: 
جدید  موج  در  بیماران  بستری  موارد 
در  مشابه  مدت  برابر   ۳.۷ حدود  بیماری 
این  است.  بیماری  و سوم  دوم  موج های 
 ۱۳۹۹ سال  ابتدای  از  افزایش  سرعت 

است. بوده  بی سابقه 
به گزارش ایسنا، در حال حاضر ۲۵۷ شهر 
می برند  به سر  کرونایی  قرمز  وضعیت  در 
است.  آتشین  کرونا  نظر  از  نقشه کشور  و 
همچنین شیب بیماری در کشور به سرعت 
تعداد  متاسفانه  و  است  افزایش  حال  در 
بیشتر  موج  این  در  نیز  بدحال  بیماران 
نگرانی های  از طرفی گویا  هم شده است. 
وزارت بهداشت نیز محقق شده است. زیرا 
گفته می شود عمده موارد بیماری در کشور 
است. بوده  انگلیسی  کرونای جهش یافته 

ُپرمرگ پیش بینی هفته های 
به  نسبت  نیز  متخصصان  از  بسیاری 
و  مرگ  رسیدن  حتی  و  مرگ ها  افزایش 
میر ناشی از کرونا به آمار ۵۰۰ تایی هشدار 
طبرسی،  پیام  دکتر  طوری که  به  داده اند. 
مسیح  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 

با  گفت وگو  در  پیش  چندی  دانشوری، 
هفته  سه   - دو  تا  که  کرد  اعالم  ایسنا، 
در  کرونا  از  ناشی  مرگ های  میزان  آینده 
مرگ  تا  حتی  و  می یابد  افزایش  کشور 
بحث  اما  می رویم،  هم  تایی   ۵۰۰ تا   ۴۰۰
این است که باید اقدامی انجام دهیم که 
در  مرگ   ۱۰۰۰ باالی  حد  به  مرگ هایمان 
روز نرسد. باید در وضعیت کنونی اقدامات 
چهار  مرگ هایمان  تا  دهیم  انجام  را  الزم 
نوع  از  ویروس  این  زیرا  نشوند.  رقمی 
ویروس جهش یافته انگلیسی است. این 
ویروس در هر خانواده تعداد افراد زیادی 
را درگیر می کند و هر یک نفر ممکن است، 
وقتی  کند.  آلوده  را  نفر  هشت  تا  هفت 
هم  مرگ و میر  میزان  یابد،  افزایش  تعداد 
شدت  ویروس  این  در  می یابد.  افزایش 

است. بیشتر  هم  بیماری 

جزئیات محدودیت های شغلی، 
ترددی و آموزشی در شهرهای 

قرمز و نارنجی
افزایش  سرعت  و  شدت  به  توجه  با 
ستاد  سخنگوی  حاال  کشور،  در  بیماری 
است  کرده  اعالم  کرونا  با  مقابله  ملی 
کشور  در  را  روزه   ۱۰ تعطیلی  شنبه  از  که 
رئیسی  علیرضا  دکتر  خواهیم کرد.  تجربه 
تعطیلی  و  محدودیت ها  جزییات  درباره 
نارنجی اعالم  مشاغل در شهرهای قرمز و 

کرده است: به طور کلی محدودیت هایمان 
محدود  حوزه  چند  در  قرمز  شهرهای  در 
که  است  مشاغل  زمینه  در  اوال  می شود. 
یک  مشاغل گروه  فقط  قرمز  شهرهای  در 
باشند و مشاغل  فعالیت داشته  می توانند 
ندارند.  گروه دو، سه و چهار حق فعالیت 
مشاغل  فقط  هم  یک  گروه  مشاغل 
مردم  مایحتاج  تامین  برای  ضروری 
داروخانه ها،  سوپرمارکت ها،    است،  مانند 
زنجیره ای،  فروشگاه های   مطب ها، 
سایر  و  و...  تعمیرگاه ها  بیمارستان ها، 

باشند. تعطیل  باید  مشاغل 
او می افزاید: در زمینه مشاغل گروه نارنجی 
می توانند  دو  و  یک  گروه  مشاغل  هم 
فعالیت کنند، اما مشاغل گروه سه و چهار 

باشند. داشته  فعالیت  نمی توانند 
حاضر  حال  در  می دهد:  ادامه  رئیسی 
تردد  حوزه  در  داریم که  قرمز  شهر   ۲۵۷
حق  بومی  پالک های  هم  شهرها  این  در 
دیگر  به شهر  ورود  و  قرمز  از شهر  خروج 
حق  غیربومی  پالک های  هم  و  ندارند  را 
ورود به شهرهای قرمز و نارنجی را ندارند. 
تمام  نیز،  آموزشی  فعالیت های  زمینه  در 
فقط  و  بوده  تعطیل  آموزشی  فعالیت های 
به صورت مجازی فعالیت کنند.  می توانند 
به  هم  فرهنگی  فعالیت های  زمینه  در 
و...  تئاتر  و  سینما  و  است  صورت  همین 

باشند. تعطیل  باید  حتما 

تعطیلی 10 روزه کرونایی از شنبه
حتما  رستوران ها  می کند:  تاکید  او 
به  باید  و  باشند  پذیر  مهمان  نمی توانند 
چراکه  کنند؛  فعالیت  بیرون بر  صورت 
می تواند  بیماری  انتقال  بحث  بیشترین 
کلی  طور  به  دهد.  رخ  فضاها  این  از 
شنبه  از  روز   ۱۰ مدت  به  که  شد  مقرر 
داشته  سطح کشور  در  سراسری  تعطیلی 
بیماری  شرایط  دوباره  بعد  و  باشیم 
این  بود  نیاز  اگر  و  می شود  ارزیابی 
حمید  دکتر  شود.  تکرار  می تواند  تعطیلی 

مقابله  ستاد  علمی  کمیته  عضو  عمادی، 
گفته،  ایسنا  با  گفت وگو  در  نیز  کرونا  با 
سخت  هفته  سه  دو  حداقل  متاسفانه 
داشت. خواهیم  پیش  در  را  پرمرگ   و 

احتمال  بر  مبنی  اظهارات  برخی  درباره  او 
سیاه شدن وضعیت تهران و شهرهای قرمز 
امیدوارم  گفت:  نیز  آتی،  هفته  چند  طی 
بستگی  موضوع  این  اما  نشود،  اینطور 
و  کنند  اقدامی  سریعا  مسئوالن  که  دارد 
همین  با  اگر  بگیرند.  جدی  تصمیمات 
روند پیش رود، ممکن است در شهرهای 

برسیم. هم  سیاه  وضعیت  به  قرمز 
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بر زاگرس چه گذشت؟
قصر  از  پهنه کرمانشاه  تمام  در  کوه ها 
هورامان  تا  سرپل ذهاب گرمسیر  و  شیرین 
کوه های  تا  َبمو  و  داالهو  از  و  سردسیر 
را  منطقه  زیست بوم های  غنی ترین  پاوه 
)گوزن  شوکاها  جمعیت  می دهند.  تشکیل 
که  بود  زیاد  آن قدر  روزگاری  مینیاتوری( 
امروز  اما  شدند  شناخته  استان  این  نماد 
در اورامانات گونه های منحصر به فرد در خطر 
محلی های  گفته  به  و  دارند  قرار  انقراض 
و  »بوزین  حفاظت شده  منطقه  در  هورامان 
وجود  این گونه  از  فرد   ۳۵ فقط  مره خیل( 

دارد.
بیستون  و  »پراو«  قوچ های کوه های  و  َکل 
از  بدتر  بلکه  مشابه  سرنوشتی  دچار  هم 
زیست  محیط  اظهارات  بنابر  شده اند.  آن 
کرمانشاه، فقط ۴ یا ۵ راس بز کوهی اکنون 
هنوز  پراو  چند  هر  دارند.  وجود  آنجا  در 
سال هاست  اما  است،  تیهو  و  میزبان کبک 
که دیگر میش مرغ و هوبره را ندیده است و 
آن روز که صدای کبک و تیهو را هم نشنود 

نیست. دور  خیلی 
قدیمی  شکارچیان  از  که  انتظاری  ایرج 
می گوید:  است،  )شرق کرمانشاه(  هرسین 
قوچ  و  میش  و  بز  پنجاه  و  چهل  دهه  »تا 
در شرق استان و در پراو فراوان بود، اما در 
انقالب که  اوایل  هرج و مرج ها و آشوب های 
و  محلی  مردم  میان  در  زیادی  تفنگ های 

از  عشایر منطقه پخش شد، حیات وحش 
تجاوز و جهل و ناآگاهی در امان نماند و بز و 
کل و قوچ در کوه های شرقی )زرین و شیرز 
رو  و گاماسیاب(  قره سو  رودخانه  اطراف  و 
به انقراض گذاشت و امروزه اثری از آنها در 

نمی شود.« دیده  استان  شرق 
و  قوش  چون  پرندگانی  زمان  مرور  به 
هم  محلی ها(  زبان  به  )قرقی  موش گیرک 
توسعه  دنبال  به  زیست بوم شان  تخریب  با 
زمین های کشاورزی در دامنه کوه ها و معدن 
همیشه  برای  را  اینجا  بی رویه،  کاوی های 
زیست بوم،  این  هنوز  امروزه  کردند.  ترک 
کوچکی  پرندگان  و  تیهو  و  کبک  میزبان 
حیات  صدای  است که  سهره  و  بلبل  چون 
و  کوهنوردان  از  و  می کنند  جاری  آن  در  را 
طبیعت گردان با آواز خوش پذیرایی می کنند 
اما چون در منطقه حفاظت شده قرار ندارند، 
به کاهش است. رو  به شدت  آنها  جمعیت 

سرنوشت و ادامه حیات این  گونه دیر آشنای 
َکَپه  و  ساچمه ای  تفنگ  دست  به  زاگرس 
استفاده  برای گرفتن کبک  دام که  )نوعی 
درباره  انتظاری  می خورد.  رقم  می شود( 
شکار بی قاعده و بی رویه این پرنده که تأثیر 
داشته  آنها  کاهش جمعیت  در  چشمگیری 
و  جفت گیری  زمان  »در  می گوید:  است 
هم  می روند.  سراغ کبک ها  به  تخم گذاری 
تخم های آنها را برمی دارند و هم کبک ها را 
می گیرند و آنها را برای عرضه در بازار فروش 

تا  می دهند  پرورش  کرمانشاه،  پرندگان 
اسباِب بازی و تفریح عده ای را با جنگ کبک 
فراهم کنند. البته ضعیف ترها را می کشند تا 

شوند.« لذیذ  اما  اندک،  خوراکی 

تفنگ های بادی، بالی جان 
حیات وحش

فقط دام ها نیستند که بقای پرندگانی چون 
کبک و تیهو را در معرض خطر قرار داده اند، 
تفنگ های  و  فنری  بادی  تفنگ های  بلکه 
PCP هم هستند که بدون مجوز در اختیار 
هر تازه کاری قرار می گیرند تا بدون آگاهی 
بالی  بی رحمانه  شکار  قاعده  و  ساز و کار  از 
جان کبک و تیهو شوند. سیاوش خاکریزی، 
را زمین  تفنگش  اسلحه سازی که  شکارچی 
در  شده،  وحش  حیات  حامی  و  گذاشته 
 PCP این مورد می گوید: »تفنگ های بادی
فوق العاده قوی هستند، قدرت ضرب آنها در 
حد یک تفنگ گلوله ای است و چون تفنگی 
می شود،  محسوب  ژول  چهل  زیر  است که 
آزاد است و بالی جان  خرید و فروش آن 

منطقه شده.« حیات وحش 
او گونه های جانوری و پرندگان شکارگاه های 
خوبی  به  را  و..  قراویز  َبمو،  داالهو،  پراو، 
در  غازها  که  »سال هاست  می شناسد. 
یا  دال  نشده اند.  دیده  کرمانشاه  آسمان 
به  که  قوها  همینطور.  هم  سیاه  کرکس 
داشتند،  وجود  شصت  دهه  تا  زیاد  تعداد 
اگر  نمی بینید.  را  آنها  از  یکی  حتی  امروز 

رو  نشود  هم  تیهو  و  حال کبک  به  فکری 
آنها  تخم های  نابودی می روند. چوپان ها  به 
را برمی دارند و شب ها با دام و چراغ توری 

می گیرند.« را  خودشان 

شکارچی و شکاربان؛ مقابل هم
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان 
اجازه  بومی  و  محلی  شکارچی های  به  تنها 
شکار می دهد و آنها را در مورد اصول اولیه 
می کند.  توجیه  پروانه  هنگام گرفتن  شکار 
محیط  اداره  رئیس  فالحتی،  محمدحسین 
»در  می گوید:  کرمانشاه  شهرستان  زیست 
ممنوع  شکار  پروانه  حفاظت شده  مناطق 
داده  اجازه شکار  شده و در فصولی هم که 
البته  اولویت هستند.  در  می شود، محلی ها 
در مناطقی مثل بیستون که ورودی به آنها 
است.« مشکل  امر  این  است، کنترل  زیاد 
خصم آمیز  بعضًا  و  تعریف نشده  رابطه 
راه  در  بزرگی  مانع  شکارچی  و  محیط بان 
حفظ حیات وحش منطقه است. خاکریزی 
انقالب  از  »قبل  می گوید:  رابطه  این  در 
شکار  کانون  نام  به  منسجمی  تشکیالت 
متعددی  جلسات  سالیانه  که  بود  برقرار 
برگزار می کرد. در آن دورهمی ها شکاربان و 
شکارچی تعامل رو در رو داشتند و اطالعات 
خود را با هم به اشتراک می گذاشتند. حد و 
حدود شکار به طور مرتب تعریف می شد و 
فرهنگ شکار شکل می گرفت و قوانین برای 
شکارچی تفهیم می شد، مثل اینکه نوع ماده 

و  هم  کنار  در  دو  این  کرد.  شکار  نباید  را 
اما  می کردند.  فعالیت  هماهنگ  شکلی  به 
رابطه تغییر کرده، شکارچی  این  االن شکل 
و محیط بان دو در مقابل هم قرار گرفته اند و 

می کشند.« اسلحه  هم  روی 
گاهی  که  گرفته  شکل  ناکارآمدی  رابطه 
کشته شدن  مثل  پرغصه ای  قصه های  به 
آن  عکس  یا  محیط بان  دست  به  شکارچی 
ختم می شود؛ عملی که حمایت قانونی هم 
ندارد. این اتفاقات نشان دهنده نیازی است 
و  ارتباط  این  بازتعریف  و  بازنگری  به  که 

دارد. وجود  زیست  محیط  قوانین 

حلقه گمشده حفاظت
و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
وحش  حیات  قصه  طرف  یک  شکارچی 
و  دارند  قرار  مردم  دیگر  طرف  در  هستند. 
کسانی که برای شکار به دنبال گرفتن مجوز 
و  بی قاعده  تفریحی  به  را  شکار  و  نیستند 
بی رویه تبدیل کرده اند. کسانی که به راحتی 
سودی  اندک  طمع  به  را  منطقه  زیست بوم 

می روند. پیش  و  می کنند  تخریب 
حامیان محیط زیست به این حقیقت واقفند 
منطقه  و حیات وحش  زیست بوم  نجات  و 
خاکریزی که  دیده اند.  فرهنگ سازی  در  را 
چندین سال است روی این موضوع متمرکز 
شده در این رابطه می گوید: »۱۰ سال پیش، 
در قراویز، داالهو و َبمو، اطراف قصرشیرین 
و  میش  و  آهوها  جمعیت  سرپل ذهاب،  و 
قوچ کم شد و احتمال انقراض آنها می رفت. 
حیدری  آقای  مثل  منطقه  بزرگان  با  ما 
از  خواستیم  آنها  از  کردیم.  برقرار  ارتباط 
این حیوانات وحشی حمایت کنند و آنها را 
سال  چندین  از  بعد  ما  کار  توجیه کردیم. 
االن جمعیت آهوها و گونه های  داد.  نتیجه 
چهارپای دیگر مثل میش و قوچ و بز کوهی 
آنها  آن قدر زیاد شده که به راحتی می توان 
را مشاهده کرد. مردم هم به یک هماهنگی 
و همزیستی مسالمت آمیز با حیات وحش 
آهوها  طوری که  به  رسیده اند  خود  منطقه 
جلو  محلی ها  منازل  و  روستا  نزدیکی  تا 
محیط  اداره کل  اعالم  براساس  می آیند.« 
تعداد  ابتدا  در  کرمانشاه  استان  زیست 
آهوان منطقه قراویز سه ر اس بود که اکنون 
به ۸۰۰ تا هزار را س آهوی ایرانی در دشت 

است. رسیده  سرپل ذهاب  قراویز 
از  هم  زیست  محیط  است که  امکانی  این 
آن غافل نبوده، فالحتی، ر ئیس اداره محیط 
تالش هایی  از  کرمانشاه  شهرستان  زیست 
داده اند،  انجام  فرهنگ سازی  برای  که 
پاندمی  بروز  از  قبل  »تا  می کند.  صحبت 
کرونا، ماموران ما به دهستان ها می رفتند، با 
دهیار ها صحبت می کردند و مردم را تشویق 
محیط  از  حفاظت  می کردند که کمپین های 

دهند.« تشکیل  را  زیست 
زیست،  محیط  از  حفاظت  متولی  چند  هر 
منابع  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
نیروهای  تعداد  چند  هر  است،  طبیعی 
محیط بان در قد و قواره استانداردهای جهانی 
نیست، اما حیات وحش و حفظ زیست بوم 
بیش از آن که به تهدید و ارعاب و مامور و 
نیازمند درک یک  باشد،  نیاز داشته  ضابطه 
ضرورتی که  است؛  عموم  سوی  از  ضرورت 
و  سازنده  ارتباط  برقراری  زمان،  صرف  با 

می شود. محقق  آموزش 
کرمانشاه، آن زیستگاه فرح بخش و دلپذیر 
بخشی از حیات وحش خود را برای همیشه 
از دست دادن برخی  از دست داد و در راه 
دیگر است. سرزمین نیلوفر آبی، نماد زندگی 
و چرخه حیات، نیازمند احیای چرخه حیات 

زیست بوم خویش است.

شکار بی قاعده و وفور اسلحه، در کنار تخریب زیستگاه، جمعیت حیات وحش زاگرس را کاهش داده است

زاگرسخالیازحیاتوحش
ایرج انتظاری از شکارچیان قدیمی هرسین: تا دهه چهل و پنجاه بز و میش و قوچ در شرق استان و در پراو فراوان بود، 

اما وقتی تفنگ ها میان مردم محلی و عشایر منطقه پخش شد، حیات وحش در امان نماند

ورود به پارک های 
بمو، قطرویه و بختگان 

ممنوع شد 
و  بازدید  وحش؛  حیات  زاد و ولد  فصل  آغاز  با 
و  قطرویه  بمو،  ملی  پارک های  در  کوهنوردی 

شد. اعالم  ممنوع  خرداد  نیمه  تا  بختگان 
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط 
زیست فارس با اعالم این خبر بیان کرد: »با 
توجه به آغاز فصل زایش حیات وحش و به 
و  زاد  برای  امن  محیطی  آوردن  فراهم  منظور 
ولد وحوش صدور مجوز بازدید و کوهنوردی در 
تا ۱۵  بختگان  و  بمو، قطرویه  ملی  پارک های 
خرداد میسر نخواهد بود.« به گزارش مهر، لیال 
و کوهنوردان  طبیعت گردان  »از  افزود:  جوالیی 
درخواست می شود در سایر مناطق استان نیز با 
رعایت اصول طبیعت گردی از جابجا کردن نوزادان 
حیات وحش خودداری و تمهیدات الزم را به 
منظور حفظ آرامش منطقه و حیات وحش به 
عمل آورند. همچنین در صورت مشاهده و اطالع 
از زنده گیری نوزادان حیات وحش موضوع را در 
زیست  محیط  ادارات حفاظت  به  وقت  اسرع 

استان اطالع دهند.«

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد

6 تا 12 درجه کاهش دما 
در خزر و شمال غرب 

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع از رگبار و 
وزش باد شدید خبر داد و گفت: »دمای هوا 
در سواحل دریای خزر و شمال غرب کشور 

بین ۶ تا ۱۲ درجه کاهش خواهد یافت.«
صادق ضیائیان به ایسنا گفت:  »روز شنبه )۲۱ 
غربی  نیمه  مناطق  برخی  در  ماه(  فروردین 
کشور، دامنه های جنوبی البرز، سواحل دریای 
خزر و شمال شرق رگبار و رعد و برق و وزش 
این وضعیت  باد شدید موقت رخ می دهد. 
نقاط  برخی  در  ماه(  فروردین   ۲۲( یکشنبه 
شمال غرب، سواحل دریای خزر، غرب، جنوب 
و  مرکزی  زاگرس  دامنه های  مرکز،  و  غرب 
جنوبی، دامنه ها و ارتفاعات جنوبی البرز، شمال 
ادامه  او  می شود.«  پیش بینی  شرق  شرق، 
فروردین   ۲۳( دوشنبه  وضعیت  »این  داد: 
ماه( در برخی نقاط شرق سواحل دریای خزر، 
شمال شرق، شرق و جنوب شرق و سه شنبه 
)۲۴ فروردین ماه( در بخش هایی از شمال 
جنوبی،  و  مرکزی  زاگرس  دامنه های  غرب، 
شمال شرق، شرق و جنوب شرق پیش بینی 
می شود.« مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی افزود: »از شنبه تا اواسط 
به شمالی شدن جریان هوا،  توجه  با  هفته 
دمای هوا در سواحل دریای خزر و شمال غرب 
کشور بین ۶ تا ۱۲ درجه کاهش خواهد یافت. 
دریای خزر و نیمه شمالی خلیج فارس نیز از 
بعدازظهر جمعه تا یکشنبه )۲۰ فروردین تا ۲۲ 
فروردین( مواج پیش بینی می شود.« به گفته 
ضیاییان تا یکشنبه )۲۲ فروردین( با توجه به 
وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش 
و جنوب  غرب  غرب،  در جنوب  هوا  کیفیت 

شرق دور از انتظار نیست.

تبعات رها کردن ماسک 
در معابر و طبیعت 

دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و 
دفع  لزوم  بر  تاکید  با  طبیعی کشور  منابع 
خطرناک  پسماندهای  بهداشتی  و  اصولی 
هرگونه  رها کردن  از  ناشی  »آلودگی  گفت: 
اجناسی که متعلق به طبیعت نیست به ویژه 
جزو  پسماندهای  که  حفاظتی  وسایل 
ایجاد  بر  به حساب می آیند عالوه  خطرناک 
تاثیر  که  خاک  و  آب  منابع  در  آلودگی 
تولیدات  جامعه،  سالمت  بر  مستقیمی 
کشاورزی و محیط زیست دارند، می توانند 
و  وحش  حیات  گونه های  از  بسیاری 
حیوانات شهری را درگیر کنند و باعث از بین 

شود.« آن ها  جمعیت  تهدید  و  رفتن 
محمد الموتی با اشاره به اینکه برخی وسایل 
بهداشتی  و  پد  ماسک  مانند  بهداشتی 
مواد  ترکیب  و  بی بافت  منسوجات  از 
بازیافت  فرایند  می شود که  تولید  مختلفی 
است،  بسیار  پیچیده   آن ها  و خالص سازی 
این  هنوز  دنیا  »در  داد:  توضیح  ایسنا  به 
بازیافت  فراگیر  به صورت  بهداشتی  وسایل 
دفع  و  فرایند  پردازش  در  و  نمی شوند 
تمام  در  می شوند.  دفن  مستقیم   پسماند 
معموال  دنیا  در  دوران های  وقوع  پاندمی 
توصیه قطعی این است که فرایند  پردازش، 
دفع و بازیافت حذف شود و تمام زباله های 
اینکه  بیان  با  او  شوند.«  دفن  مستقیم  تر 
همه گیری جزو  دوران  در  بهداشتی  وسایل 
آن ها  با  همراه  و  محسوب  تر  زباله های 
به صورت مستقیم دفن می شود،  ادامه داد: 
دوران  پاندمی کمی  در  تر  زباله های  »دفن 
این  آلودگی  اینکه  به منظور  است.  متفاوت 
زباله ها  این  و  نکند  انتشار  پیدا   پسماندها 
زودتر تجزیه شوند آهک  و مواد دیگری به 

می شود.« اضافه  آن ها 

سال هاست که غازها در آسمان 
کرمانشاه دیده نشده اند. دال 

یا کرکس سیاه هم همین طور. 
قوها که به تعداد زیاد تا دهه 
شصت وجود داشتند، امروز 

حتی یکی از آنها را نمی بینید. 
اگر فکری به حال کبک و 

تیهو هم نشود رو به نابودی 
می روند. چوپان ها تخم های 
آنها را برمی دارند و شب ها با 

دام و چراغ توری خودشان را 
می گیرند

کرمانشاه، 500 سال شکارگاه محبوب ساسانیان بود و خاطرات شادمانی و سرخوشی آنها را در طاق بستان ماندگار کرد. زیستگاه های این 
استان با وجود تنوع آب و هوایی و حیات وحشی که روزگاری آن را به مقصد شکار تبدیل کرده بود، این روزها، خالی از حیات وحش 
شده است. جمعیت بزهای کوهی و میش و قوچ انگشت شمار است. کبک و تیهو، ساکنان دیرآشنای زاگرس، که تقریبًا در همه جای 
این استان جمعیت قابل مالحظه ای داشتند، امروز فقط در مناطق حفاظت شده دیده می شوند. شکار خارج از قاعده و وفور تفنگ های 

بادی و PCP، در کنار تخریب زیستگاه، از دالیل مهم این اتفاق است. 

۱۰ سال پیش، در قراویز، داالهو 
و َبمو، اطراف قصرشیرین و 

سرپل ذهاب، جمعیت آهوها و 
میش و قوچ کم شد و احتمال 

انقراض می رفت. از بزرگان 
منطقه خواستیم از این حیوانات 
وحشی حمایت کنند. کار ما بعد 

از چندین سال نتیجه داد 
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نخستین  تولد  از  مازندران  محیط  زیست 
حیات  پناهگاه  در  ایرانی  زرد  گوساله گوزن 
جدید  سال  در  میاندورود  دشت ناز  وحش 

. است  داده  خبر 
حفاظت  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
روز  این گوساله   ، مازندران  زیست  محیط 
زرد  گوزن   ۵۰ جمع  به  و  متولد  چهارشنبه 

شد. اضافه  دشت ناز  پناهگاه  ایرانی 
نخستین گوساله گوزن زرد ایرانی در مازندران 
امسال چهار روز زودتر از سال گذشته متولد 
شد. پارسال اولین گوساله گوزن زرد ایرانی 

۲۲ فروردین متولد شده بود.
گوزن های زرد ایرانی پناهگاه حیات وحش 
دشت ناز پارسال ۱۱ گوساله زاییده بودند ولی 
امسال احتماال تعدادشان بیشتر خواهد بود. 
نشان  ساالنه  آماری  بررسی  دیگر،  از سوی 
می دهد، در یک سال گذشته پنج راس گوزن 

زرد ایرانی در این پناهگاه تلف شدند.
تولد  با  همزمان  گذشته  سال  فروردین 
در  زرد  راس گوزن   ۴۴  ، نخستین گوساله 
نگهداری  ناز  دشت  وحش  حیات  پناهگاه 
در  ۱۱ گوساله  تولد  با  تعدادشان  می شد که 
ولی  می رسید  راس  به ۵۵  باید  طول سال 
طبق اعالم محیط زیست مازندران هم اکنون 
۵۰ راس گوزن زرد در پناهگاه وجود دارد که 
با گوساله تازه متولد شده تعدادشان به ۵۱ 

است. رسیده  راس 

زیست  محیط  مسئوالن  ایرنا  گزارش  به 
از  تعدادی  که  کرده اند  اعالم  مازندران 
گوزن های زرد سال گذشته به خاطر کهولت 

شدند. تلف  سن 
سال   ۱۸ ایرانی  زرد  گوزن  سن  میانگین 
 ۲۰ تا  گاهی  پستانداران  نوع  این  است. 
ایرانی که  سال هم عمر می کنند. گوزن زرد 
 " Dama mesopotamica " با نام علمی
زرد  گوزن  از  زیرگونه ای   ، می شود  شناخته 
اروپایی است که در حال حاضر از گونه های 
سرخ  فهرست  در  و  است  خطر  معرض  در 
و  جمعیت  از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه 

. دارد  قرار  طبیعی  منابع 

گوزن زرد، بدنی زرد مایل به قرمز با خال های 
تعداد گوزن های  از  دقیقی  آمار  دارد.  سفید 
می زده  تخمین   اما  ندارد،  وجود  ایرانی  زرد 

می شود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ راس باشد.
پناهگاه حیات وحش دشت ناز، اولین مرکز 
کشور  در  ایرانی  زرد  اسارت گوزن  در  تکثیر 
احیا  و  حفظ  و  جمعیت  افزایش  هدف  با 
هکتار   ۵۵ وسعت  به  ارزش،  با  گونه  این 
عالوه  است.  واقع  میاندرود  شهرستان  در 
دیگر،  خصوصی  مرکز  چهار  و  دشت ناز  بر 
باغ شادی، میان کتل،  آزادی،  جزیره اشک، 
ارسنجان، دز و کرخه از جمله مناطقی هستند 

می شود. نگهداری  آنها  در  زرد  که گوزن 

 شمار گوزن های زرد دشت ناز از 50 راس گذشت
حیات وحش

اگر قوانین موجود به نفع 
محیط بانان اصالح نشود، 

بودجه اختصاصی برای یگان 
حفاظت محیط زیست لحاظ 

نشوند، قانون بکارگیری 
سالح اصالح نشوند، تعداد 

محیط بان کافی جذب و 
استخدام و در مناطق به کار 

گرفته نشوند و تجهیزات 
مدرن در راستای حفاظت 

از عرصه های طبیعی به کار 
گرفته نشوند به زودی شاهد 
درگیری های بیشتر و  حتی 
شهادت محیط بانان دیگری 

خواهیم  بود

جمعی از محیط بانان کشور در بیانیه ای از نبود حمایت کافی گالیه کردند

برای حفاظت هم پشتمان خالی است، هم دستمان
بیانیه ای  امضای  با  محیط بانان  از  گروهی 
خواهان تسریع در روند قوانین حمایتی و تغییر 
در قوانین و مجازات های شکارچیان غیر مجاز 
به  اشاره  با  محیط بانان  بیانیه  این  در  شدند. 
شهادت هم رزمان خود در عرصه حفاظت اعالم 
مناسبت  به  تسلیت  عرض  »ضمن  کرده اند: 
شهادت دو همکار سبزپوش و دو هم رزم در 
محیط بانان  محیط زیست،  از  حفاظت  عرصه 
شهید مهدی مجلل و  میکائیل هاشمی که در 
حین ماموریت در راستای مقابله با متخلفان و 
شکارچیان غیرمجاز به طرز فجیع و با بی رحمی 
به درجه شهادت نائل آمدند؛ احترامًا ما جمعی 
از محیط بانان ایران، ضمن اعتراض به وضعیت 
متخلفان  تیرهای  سپر  سال هاست  فعلی، 
قسی القلب برخی شکارچیان غیرمجاز شده ایم، 
کوه، جنگل، تاالب و بیابان بارها شاهد اشک های 
ما در سوگ فراق همرزمان مظلوم مان بوده اند؛ 
ما برای حفاظت هم پشت مان خالی است هم 
مدیران  به  خطاب  محیط بانان  دستانمان.«  
مطرح  اینطور  را  خود  درخواست  باالدستی 
می کنند: »ضمن تشکر از تالش های ریاست 
محترم سازمان محیط زیست جناب آقای دکتر 
کالنتری و نیز فرمانده یگان سازمان حفاظت 
 محیط زیست، خواهان حمایت های همه جانبه 
سه قوه اصلی جمهوری اسالمی ایران هستیم و 
خواهان تسریع در روند قوانین حمایتی و تغییر 
در قوانین و  مجازات های شکارچیان غیر مجاز 

هستیم.«
این بیانیه ادامه می دهد:  »در این مجال الزم 
می دانیم اشاره ای داشته باشیم که اگر قوانین 
نشوند،  اصالح  محیط بانان  ما  نفع  به  موجود 
بودجه اختصاصی برای یگان حفاظت محیط 
سالح  بکارگیری  قانون  نشوند،  لحاظ  زیست 
جذب  محیط بان کافی  تعداد  نشوند،  اصالح 
و استخدام و در مناطق به کار گرفته نشوند و 
تجهیزات مدرن در راستای حفاظت از عرصه های 
شاهد  زودی  به  نشوند  گرفته  به کار  طبیعی 
درگیری های بیشتر و  حتی شهادت محیط بانان 
دیگری خواهیم  بود و  پویایی طبیعت و سر 
نیز  کشورمان  زیبای  حیات  وحش  زندگی 
ما  نسل  آیندگان  و  افتاد  خواهد  مخاطره  به 
راخائن قلمداد می کند چرا که بر اساس اصل 
۵۰ قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری 
که فرمودند: مساله محیط زیست مسئله  همه 
کشور است؛همه باید دست به دست هم بدهند 
و این مشکل را حل کنند ،ما نیز به تنهایی و 
بدون حمایت نخواهیم توانست امانتدار خوبی 
برای این گنجینه الهی باشیم« بیانیه محیط بانان 
اینطور پایان می یابد:  »ما محیطبانان از سران  
محترم سه قوه قضائیه، مجریه، مقننه خواستار 
حمایت های همه جانبه از این قشر خدوم و 
فرزندان پاک  این سرزمین هستیم که تاکنون 
۱۴۵ شهید و صدها جانباز تقدیم نظام جمهوری 

ایران  کرده اند.« اسالمی 

| حسنیه السادات مهدوی |
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کاروان سراهای  احیای  یا  مرمت   طرح های 
کرمان، مغفول مانده است و کوزه گران یکی 
از فراموش شدگان است. روی قابی بر سر در 
شده  ثبت  اطالعات  این  تاریخی،  بنای  این 
است؛ نام بنا: کاروان سرای کوزه گران، قدمت: 
قاجاریه، شماره ثبت: ۳۸۶۲، تاریخ ثبت: ۲۵ 
فهرست  در  شده  ثبت   ۱۳۸۰، اردیبهشت ماه 
آثار ملی ایران. هر گونه دخل و تصرف در این 
بنا جرم محسوب شده و شامل پیگرد قانونی 
است.« اما چه فایده. شهر کاروان سراها هر 
روز خلوت و خلوت تر می شود. میراث خبر، 
را  کوزه گران  ازکاروان سرای  بخشی  ویرانی 
اینطور خبری کرده است: »این کاروان سرای 
ساروج  بزرگ  پروژه  نزدیکی  در  ملی  ثبت 
پارس است که میزان زیادی ستون آهنی را 
رد میان بافت تاریخی کرمان و بازار سنتی آن 

است.« کاشته 

تزریق در حجره ها
اولین خبرهای رسمی درباره متروک شدن 
کاروان سرای کوزه گران به سال ۹۶ باز می گردد. 
شدن  رها  درباره  بسیاری  خبرهای  زمان  آن 
این بنای تاریخی کرمان و زندگی معتادان در 
اما مسئوالن شهر  حجره های آن منتشر شد 
و استان به این مسئله توجهی نکردند و باز 
نادیده گرفته  بنا  این  قابلیت گردشگری  هم 
شد. مهر ۹۷ خبرگزاری مهر درباره این موضوع 

نوشت: دقیقا مجاور همین بنا اتاق ها و شبه 
خانه هایی نیمه ویرانی وجود دارد که به مرکز 
شرایط  و  است  شده  تبدیل  معتادان  تجمع 
بسیار نامساعدی را در مرکز گردشگری شهر 
کرمان ایجاد کرده است. یکی از این کارگران 
مرمت این بنا گفته بود: »در ابتدا که برای مرمت 
کاروان سرا  ورودی  راه  که  محمود  قلعه  بازار 
کوزه گران است آمدیم قرار شد این کاروان سرا 
را برای استقرار پاکسازی کنیم… در هر یک از 
اتاق های کاروان سرا که نزدیک ۵۰ حجره است 
تعداد زیادی وسایل استعمال مواد مخدر بیرون 
آوردیم، برخی از این حجره ها مملو از سرنگ 
بود و چند روز در حال خارج کردن زباله ها و 
آشغال هایی بودیم که به دلیل حضور این افراد 
دیگری  بود.« کارگر  شده  تلنبار  کاروانسرا  در 
گفته بود که »در مجاورت کاروان سرا خانه هایی 
وجود دارد که مملو از معتادان است و اگر ما 
این  به  مجددا  بالفاصله  برویم  مکان  این  از 
کاروان سرا برمی گردند.« مرمت گران گفته بودند 
بدنه کاروان سرا سالم است و برای مرمت آن 
نیاز به اعتبار قابل توجهی نیست و به سادگی 
می توان آن را به مکانی برای خدمات دهی به 
مسافران تبدیل کرد. سرانجام اگرچه باالخره 
کاروان سرا  از  بی خانمان ها  و  معتادان  گفتند 
بنا  این  به  از آن هم توجهی  بعد  اما  رفته اند 

نشد که نشد.

سایه ساروج بر بنای قاجاری
حالی که  در  می شد  وقت ها گفته  همان 
درست  است،  تخریب  حال  در  کاروان سرا 
در پشت این مکان بنا سرمایه گذار با صرف 
بنا بتنی  میلیون ها دالر در حال احداث یک 
قرار  است که  ساروج  طرح  قالب  در  بزرگ 
کرمان  شهر  بزرگ  بازار  پارکینگ  به  است 
ابن  آسیب  از  هنوز  شود. کارشناسان  تبدیل 
و خود کاروان سرای  کرمان  بازار  به  بتنی  بنا 
کوزه گران خبری نداده بودند اما فاصله کمتر 
از دو متری دیوارهای این دو بنا نشان می داد 
که حریم بنای تاریخی به هیچ عنوان رعایت 
تاثیر  تحت  کاروان سرا  منظر  و  است  نشده 

است. گرفته  قرار  بتنی  بنا  ساخت 

کرمان و کوزه گران
به  تاریخ کرمان  محقق  ایرانمنش،  زهرا 
هویت  جز  »کاروان سراها  است:  گفته  مهر 
به صورت  و  می شوند  کرمان محسوب  شهر 
تا  هند  و  چین  و  پاکستان  مرز  از  زنجیره 
کرمان و از کرمان تا بندرعباس، مشهد و یزد 
این کاروان سرها احداث شده اند.« به گفته او 
بنای کاروان سرای کوزه گران متشکل از ده ها 
حجره است که به صورت دو طبقه و شکیل 
حجره های  سقف  و  شده اند  بنا  هم  روی 
باالیی گنبه ای شکل است. درِ ورودی این بنا 

هم یک در چوبی ۱۰۰ ساله است که آن هم 
در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد.  قدمت 
این بنا ۱۰۰ سال است و چون در گذشته در 
داشته  فعالیت  نیز  دوزهای  لحاف  بنا  این 
دارد  شهرت  هم  لحاف دوزها  کاروان سرا  به 
اما کاربری اولیه این مکان خرید و فروش 
کوزه بوده است. با این همه سازه بزرگ بتنی 
ارتفاع  و  رفت  باال  متری کاروان سرا  چند  در 

گرفت.

حمایت سازمان میراث فرهنگی؛ 
معماری همخوان

ساخت مجتمعی تجاری در دل بافت تاریخی 
کرمان که در اطراف آن ساختمان های تاریخی 
و قدیمی مانند کاروان سرای کوزه گران، میدان 
بازار تاریخی و حتی مجموعه  تاریخی ارگ، 
اعتراض های  گنجعلی خان قرار گرفته است، 
بود؛  برانگیخته  را  میراث فرهنگی  دوستداران 
به  آن  پیکان  نوک  یک  که  اعتراض هایی 
مجوز  زیر  چون  بود؛  میراث فرهنگی  سمت 
صادر شده برای این پروژه را میراث فرهنگی 
امضا کرده  بود. مرداد ۹۷، در اوج اعتراض ها 
معاون  ساخت و ساز،  این  درباره  گالیه ها  و 
معماری  بود که  تاکید کرده  میراث فرهنگی 
پروژه مجتمع تجاری در بافت تاریخی کرمان 
باید با بافت تاریخی کرمان هم خوانی داشته 
میراث فرهنگی  سازمان  توضیح  در  باشد. 
بود:  آمده  ایسنا  به  امروزی(  )وزارتخانه 
ساروج  سیتی سنتر  پروژه  طرح  »اجرای 
خشت مال ها(  )گودال  کرمان  شهر  پارس 
در  فنی  شورای  نشست  کلیات  اساس  بر 
اساس  بر  است.«  ۱۳۹۱ صورت گرفته  سال 
این  در  مختلفی  نشست های  توضیح  این 
معاون  نهایت  در  و  برگزارش شده  خصوص 
معماری  همخوانی  لزوم  بر  میراث فرهنگی 
این پروژه با بافت بازار کرمان تاکید کرده بود.

از سال ۹۱ شورای فنی سازمان میراث فرهنگی 
با طرح ساخِت سیتی سنتر در مرکز و روی 
از همان  و  آشنا شدند  تاریخی کرمان  بافت 
گردن  از  را  مسئولیت  استانی  مدیران  زمان 
۹۶، که  مرداد  در  چنان که  کردند.  باز  خود 
ساخت این مال در بافت آغاز شده بود و به 
فلزی  اسکلت  وقتی  نداشت،  توجهی  حریم 
از میان کاروان سرای کوزه گران و  باال رفت و 
گنجعلی خان  مجموعه  حریم  و  کرمان  بازار 
وقت  معاون  روحی،  حمید  کشید،  گردن 
»کلیات  استان کرمان گفت:  میراث فرهنگی 
اجرایی این طرح بر اساس مصوبات شورای 
فنی سازمان میراث فرهنگی تایید شده است. 
"گودال  پروژه  به  مربوط  مصوباتی که  همه 
شورای  در   ۱۳۹۱ سال  بوده  خشت مال ها" 
فنی سازمان در جلسات متعدد مطرح شده 

است.«

فعال  و  دوستدار  ابراهیمی،   امید 
میراث فرهنگی استان کرمان تیرماه آن سال 
وضعیِت امروزی ماِل تجاری در حال ساخت 
در بافت تاریخی کرمان و درست روی بافت 
به  و  دانسته  نامناسب  آن قدر   را  شهر  این 
ایسنا گفته بود: »تیشه به ریشه زدن یعنی 
روی محله ی ۴۰۰ ساله "گودال خشت مال ها" 
تیمچه  چندین کاروان سرا،  متری  یک  در  و 
که  کرمان  بزرگ  بازار  و  شده  ملی  ثبت 
می توانند با معماری منحصر به فرد دوره های 
تیموری، صفوی، قاجار و پهلوی، ثبت جهانی 
عرصه،  در  بسازیم که  سیتی سنتری  شوند، 
ارتفاعی  و حتی  منظری، کیفی  فنی،  حریم 
که همیشه مسئوالن از آن صحبت می کنند، 
در  را  اتفاق  این  بروز  او  است.«  گرفته  قرار 
سازمان  سکوِت  با  همراه  ناباروری  عین 
میراث فرهنگی و البته با مجوز میراث فرهنگی 

بود. دانسته  استان کرمان 

 »از چند ساِل گذشته با پایان گودبرداری ها و 
نصِب ستون های فلزی، این مال تجاری به کمتر 
از یک متری "کاروان سرای تاریخی کوزه گران" 
نزدیک شده و در نزدیکی بازار بزرگ کرمان قد 
به طوری که حتی پنجره های  افراشته است، 
مغازه های قدیمی بازار به روی میله های اسکلت 
این فعال  باز می شود.«  آبی رنگ سیتی سنتر 
میراث فرهنگی آن زمان گفته بود که فقط یک 
معجزه می تواند بافت تاریخی و میدان ارگ و 
مجموعه ی گنجعلی خان کرمان را از این وضعیت 
نجات دهد. معجزه اما رخ نداد و ستون های 

بنای صدساله فروریخت.

استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
ملی  پایگاه  از  »حمایت  گفت:  بوشهر 
میراث فرهنگی جزیره خارک امری ضروری 

است.« الزم  و 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
محمدتقی  بوشهر،  استان  میراث فرهنگی 
در   ۱۴۰۰ فروردین   ۱۷ سه شنبه  روز  ایرانی 
پایگاه ملی میراث فرهنگی  با مدیر  نشست 
ملی  پایگاه  »تشکیل  خارک گفت:  جزیره 
و  تاریخی  جزیره  این  در  میراث فرهنگی 
بود،  ارزشمندی  بسیار  کار  استراتژیک، 
باال،  بسیار  قدمت  با  خارک  جزیره  چرا که 
تمدن  و  تاریخ  فرهنگ،  در  ویژه ای  جایگاه 

دارد.« فارس  خلیج 
جانبه  همه  حمایت  لزوم  بر  تاکید  با  او 
و  خارک  میراث فرهنگی  ملی  پایگاه  از 
تاریخی  آثار  از  صیانت  و  حفظ  همچنین 
به عنوان  افزود: »جزیره خارک  این جزیره 
و  فرهنگ ها  شکل گیری  برای  پایگاهی 
به سرزمین  آنها  ورود  همچنین  و  تمدن ها 
که  دارد،  و  داشته  ویژه  جایگاهی  اصلی، 
از  فارس  خلیج  فرهنگ های  از  بسیاری 
جغرافیایی  وارد گستره  جزیره  این  طریق 

است.« شده  ایران 
در ادامه این نشست شهرام اسالمی، مدیر 
خارک،  جزیره  میراث فرهنگی  ملی  پایگاه 

مقوله  به  بوشهر  استانداری  مجموعه  نگاه 
میراث فرهنگی خارک را قابل تقدیر دانست 
و با ارائه گزارشی از روند فعالیت های انجام 
شده ی حوزه میراث فرهنگی در این جزیره 
عالی  مقام  مساعد   نظر  »با  تصریح کرد: 
وزارت و همچنین مدیریت میراث فرهنگی، 
و  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
سطح  استانداری  مجموعه  حمایت های 
پایگاه  به  خارک،  میراث فرهنگی  تشکیالت 
نیاز است که  در تامین  ارتقا یافته و  ملی 

شود.« ویژه  نگاه  پایگاه  این  به  اعتبارات 
منطقه  ادارات  حمایت  به  اشاره  با  اسالمی 
از این پایگاه ادامه داد: »در مدت یک ماه 
مجموعه  گذشته،  پایگاه  تأسیس  از  که 

عمرانی  طرح های  بر  نظارت  مدیریت 
عملیات  مدیریت  مجموعه  و  نفت  وزارت 
را در  عمومی در خارک قول های مساعدی 
تاریخی  آثار  از  صیانت  و  حمایت  راستای 
خارک داده اند که این مساعدت ها در آینده 

می شود.« عملیاتی  نزدیک 
بین  ما  مشترک  تفاهم نامه  امضای  به  او 
میراث فرهنگی،  وزارت  و  نفت  وزارت 
حوزه  در  صنایع دستی  و  گردشگری 
»این  عنوان کرد:  و  اشاره  نفت خیز  مناطق 
همکاری های  راه  نقشه  به عنوان  تفاهم نامه 
مناطق  در  وزارتخانه  دو  بین  مشترک 
کهن  و  تاریخی  جزیره  ویژه  به  نفت خیز 

بود.« خواهد  خارک 

در بی توجهی به آثار ثبتی در بازار کرمان و موافقت با ساخت وساز ها در بافت تاریخی

ستونهایکاروانسرایکوزهگرانفروریخت
ابراهیمی، فعال میراث فرهنگی کرمان: اطراف این کاروانسرا پر از ماشین آالت ساختمانی و گودبرداری است
 و اگر اقدامی نشود باقی آن هم تخریب می شود

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر مطرح کرد

لزوم حمایت از پایگاه ملی میراث فرهنگی جزیره تاریخی خارک

رئیس انجمن دفاتر خدمات 
مسافرتی اعالم کرد

ریزش 85 درصدی 
سفرهای خارجی در نوروز

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی می گوید سفر ایرانی ها به 
خارج از کشور در تعطیالت نوروز نسبت به مدت 
مشابه سال ۹۸ حدود ۸۵ درصد ریزش داشت. 
سفرهای داخلی نیز حدود ۷۰ درصد کاهش را 
نشان می دهد. به گزارش ایسنا، ولی تیموری، 
اقامت در  آمار  به  استناد  با  معاون گردشگری 
سفرهای  که  کرده  اعالم  کشور  رسمی  مراکز 
نوروزی تا ۹۶ درصد کاهش را در مقایسه با نوروز 
سال ۹۸ تجربه کرده است. او معتقد است با 
توجه به محدودیت ها و ممنوعیت های سفر در 
نوروز ۹۹ باید آمارها را با سال ۹۸ مقایسه کرد.
به گفته او از ۲۸ اسفندماه سال ۹۹ تا سیزدهم 
فرودین ماه سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۵۵۷ هزار 
و ۸۴۱ نفر شب اقامت در مراکز تحت نظر وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت 
شده است. او همچنین محاسبه کرده که اگر 
میانگین اقامت را دو شب در نظر بگیریم، نوروز 
معاون  رفته اند.  سفر  نفر  میلیون  یک  امسال 
گردشگری در این محاسبات، بدون درنظر گرفتن 
اسکان مسافران در مراکز غیر رسمی، خانه های 
اجاره ای و شخصی، تنها به آمار اقامت در مراکز 
رسمی اکتفا کرده، این در حالی است که طبق 
گزارش مرکز آمار در بهار سال ۹۸ از مجموع ۱۰۲ 
میلیون سفری که انجام شد حدود ۵۴ درصد 
بدون اقامت شبانه و ۴۶ درصد با اقامت شبانه 
بود که حدود ۶۰ درصد سفرهایی که اقامت شبانه 
و  بستگان  و  دوستان  دیدار  انگیزه  به  داشت، 

اقامت در خانه آن ها انجام شد.
با این حال، حرمت هللا رفیعی، رئیس هیات مدیره 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و 
جهانگردی، با استناد به آمار فروش بلیت پرواز، 
قطار، تور و اقامتگاه  تخمین می زند سفرهای 
داخلی در نوروز ۱۴۰۰ تا حدود ۷۰ درصد کاهش 
داشته است. هرچند به گفته او، در برخی مناطق 
به ۷۰  اقامتگاه ها  اشغال  ضریب  مثل کیش، 
درصد رسید و در مقابل شهرهایی مثل مشهد 
بیشتر هتل ها بدون مسافر و تعطیل ماندند و 

ضریب اشغال هتل هایش ۲۰ درصد بود.
به  نیز  درباره کاهش سفرهای خارجی  رفیعی 
به هم ریخته  اقتصادی  »وضعیت  ایسنا گفت:  
از  مردم و افزایش هزینه سفرهای خارجی و 
طرفی تناقض درباره سفر و استرداد هزینه ها در 
صورت لغو شدن پروازها باعث شد مردم کمتر 
سفر بروند و فکر می کنیم تا ۸۵ درصد ریزش 
سفرهای خارجی را در مقایسه با سال ۹۸ تجربه 
کرده باشیم. نوروز ۹۹ که مرزها بسته و پروازها 
تعلیق شده بود و سفری انجام نشد، بنابراین 

معیار مناسبی برای قیاس نیست.«
به گفته او توان اقتصادی مردم پایین آمده، از 
طرفی نرخ ارز باال رفته است، اگر مردم تا چند 
سال پیش ترکیه را با پنج شش میلیون تومان 
تومان  میلیون   ۲۵ نفری  باید  حاال  می رفتند 
بدهند. او در ادامه گفت: »استقبال از تورها و 
سفرهای خارجی در نوروز ۱۴۰۰ بسیار پایین بود، 
به طوری که بیشتر پروازهای مسیر پر سفری 
برای مسیر  انجام شد.  نیمه خالی  مثل ترکیه 
ترکیه ۲۰۰ هواپیما در هفته مجوز پرواز دارند که 
معموال در تعطیالت نوروز برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ پرواز 
اضافه دیگر، دو کشور مجوز صادر می کردند، اما 
امسال نه تنها آن مجوزهای اضافه صادر نشد 
پرواز   ۵ به   ۲۸ از  روزانه  پروازهای  تعداد  که 
رسید.  بسیاری از آژانس های مسافرتی برخالف 
تصورشان باز هم متحمل ضرر و زیان شدند.«

روی قابی بر سر در این بنای 
تاریخی، این اطالعات ثبت 
شده است؛ نام بنا: کاروان سرای 
کوزه گران، قدمت: قاجاریه، 
شماره ثبت: ۳۸۶۲، تاریخ 
ثبت:۱۳۸۰/۲/۲۵، ثبت شده در 
فهرست آثار ملی ایران. هر گونه 
دخل و تصرف در این بنا جرم 
محسوب شده و شامل پیگرد 
قانونی می باشد.« اما چه فایده. 
شهر کاروان سراها هر روز خلوت 
و خلوت تر می شود

|پیام ما|در شلوغی بازار کرمان و فراموشی کاروانسراهای تاریخی این بافت تاریخی، تعدادی از ستون های کاروان سرای کوزه گران فرو 
ریخت. آخرین بار سه سال پیش از این بنای قاجاری صحبت شده بود. وقتی اسکلت فلزی غولی آهنی در همسایگی این بنا باال 
می رفت و جز کوزه گران، روی حریم بازار تاریخی کرمان و مجموعه گنجعلی خان خط می انداخت. ساخت سیتی سنتر سه سال قبل تر از 
این آغاز شده بود و درست در همان زمان ازکاروان سرای فراموش شده کوزه گران فقط با اعتیاد و سرنگ های جا مانده در آن یاد می شد. 
در خبرها می گفتند این بنای تاریخی قلب بازار کرمان محل بسط نشینی معتادان شده است. حاال اتفاق تازه ای جای همه زخم های کهنه 

را گرفته: بخش هایی از بنای قاجاریکاروان سرای کوزه گران فرو ریخته است.

پایش

امید ابراهیمی، فعال میراث 
فرهنگی: کاروان سرای کوزه گران 

هم که سال ها به حال خود 
رها شده و مدت هاست که 
ماشین آالت ساختمانی و 

گودبرداری را در اطراف خود 
دارد و تعدادی از ستون های 
آن باالخره فروریخت و اگر 
اقدامی نشود باقی آن هم 

تخریب می شود. شنیده شده 
میراث فرهنگی کرمان از پروژه 

پاساژ آهنی شکایت کرده اما 
دادگستری کرمان در ماه گذشته 
به نفع ادامه ساخت پروژه رای 

داده است
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سایپا  سواری  خودرو  سبز  برگ 
سفید  رنگ  بک  هاچ   111SE
موتور  شماره  با   1396 مدل 
شاسی  شماره  و   5985198/M13
NAS431100H1003268 به شماره 
به  ایران 75  ص 74  پالک 963 
کدملی  محمودآبادی  کبری  نام 
3071370075 فرزند میرزا، مفقود 
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهیمفقودی

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  اصالحی  آگهی 
اصالحی   برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۰۶۰-۹۹/۱۱/۲۹هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه شهریاری خیر ابادی  
فرزند علی  بشماره شناسنامه ۶صادره ازراور در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۲۸۳.۷۲متر مربع پالک ۶۴۸فرعی از۵۷۶- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۲۸فرعی از ۵۷۶-اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسن اباد جیرفت  بخش ۴۵کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای انوشیروان پارسا مطلق 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۱/۲۱

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:140000011 
پدر  نام  چتابی   موسوی  عادل  میر  آقای  به  بدینوسیله   
میرکاظم تاریخ تولد ۱۳۴۸.۰۱.۱۶  شماره ملی ۱۳۷۹۰۷۱۲۰۸ 
برابر  اجرایی کالسه۱۴۰۰۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۰۱۳.۱   پرونده  بدهکار 
نگردیده  ازدواج شناخته  اعالمی متن سند  به آدرس  ابالغ  گزارش مامور 
مبلغ   ۸۴۹۷ شماره  به  صادره  ازدواج  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ 
فاطمه  خانم  و  باشید  می  بدهکار  مهریه  بابت  ریال    ۱۱.۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست  پرونده  بستانکار  رضابیگی  حاج 
۱۴۰۰۰۰۰۱۱ در  به کالسه  تشریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرایی 
این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ  از تاریخ  رسمی به شما اعالم می گردد 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر شد می 
گردد و ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسروانجم

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول  
در خصوص کالسه پرونده اجرایی ۹۷۰۳۸۷ له مصطفی مراد زاده علیه 
مهدی کمال الدینی  اجرای احکام دادگستری شهرستان جیرفت در نظر 
دارد ، چند عدد دستگاه صنعتی ۱- یک دستگاه رول فرمینگ طرح کرکره 
با الکترو موتور ، گیربکس و بدنه سالم آماده به کار به ارزش ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- دو 
دستگاه گیوتین ساخت ایران به ارزش ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير ۳- یک دستگاه جارولي ۵ 
عددی با کشنده کوچک به ارزش ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- یک دستگاه جارولي ۳ عددی بخ 
ارزش ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵- یک دستگاه رل فرم طرح کانکس به ارزش ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰لاير 
۶- یک دستگاه رول فرم طح نما ) قاب ( به ارزش ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰لاير ۷- یک دستگاه 
کشنده ورق با ظرفيت ۱۰ تن به ارزش ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۸- یک دستگاه تولید کانال 
۱۲ متری ساخت ایران به ارزش ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰لاير و جمعا" به مبلغ ۳/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
توسط کارشناس رسمی دادگستری جیرفت ارزیابی و تقویم گردیده است را از طریق 
مزایده به بفروش برساند لذا طالبین خرید می توانند ضمن بازدید از خودرو مذکور در 
ادرس شهرک صنعتی شماره ۲ جیرفت خیابان صنعت ۵ و کارگاه خیابان سلمان فارسی 
) صاحب اباد ( ظرف مدت ۵ روز قبل از برگزاری مزایده و همچنین تا قبل از برگزاری 
مزایده مبلغ ۱۰ % پیشنهادی طی یک فقره چک تضمین شده در وجه سپرده دادگستری 
کرمان به شماره IR۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۲۹۰۷۶۴۰۳۵۰ نزد بانک ملی صادر و چک را به همراه 
مبلغ پیشنهادی در پاکت در بسته تحویل اجرای احکام نمایند جلسه مزایده راس ساعت 
۱۰مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۲با حضور نماینده دادستان منعقد و برنده کسی خواهد بود که قیمت 
باالتری پیشنهاد داده باشد و برنده مزایده باید مابقی وجه را حداکثر تا یک ماه پس از 
روز برگزاری مزایده پرداخت نماید در صورت انصراف برنده مزایده ۱۰% مبلغ واریزی به نفع 

دولت ضبط خواهد شد
.اجرای اجکام دادگاه حقوقی شهرستان جیرفت –مقبلی

آگهی مزایده  
به موجب پرونده اجرائی کالسه۹۸۰۰۷۲۳ سه دانگ خانه پالک ثبتی ۱۰۲۰ فرعی 
از ۱۹۱۷ اصلی واقع در رفسنجان خیابان شهید مقیمی کوچه ۳ فرعی اول سمت 
عباس  جواد  آقای  نام  به  آن  دانگ  سه  سند  چپ کدپستی۷۷۱۶۹۴۴۶۳۳  که 
آبادی صادر شده است طبق سند به مساحت ششدانگ ۳۹۵.۵۷ مترمربع که محدود به حدود: 
شماال: دیواریست به طول ۱۲.۶۰متر به شماره ۴۹۸ فرعی شرقا:به طول ۳۱.۳۰ متر به شماره 
۹۴۶ فرعی، جنوبا:درب و دیواریست به طول ۱۲.۶۵به کوچه، غربا: دیوار مشترک به طول۳۱.۲۶ 
متر به شماره ۳۶۵ فرعی ،که طبق نظریه هیئت کارشناسی از نظر عرصه و اعیان بر روی ملک 
مذکور ساختمانی مسکونی تک واحدی اسکلت فلزی سقف تیرچه بلوک مشتمل بر  ۳ طبقه 
زیرزمین- همکف و اول- کرسی ۱ متر- نمای جنوبی ساختمان و دیوارهای محوطه سفال ۴ 
بادبر- درب  با بندکشی- نمای دیوار محوطه سمت کوچه همان آجر به انضمام سنگ  سانت 
و پنجره فلزی مشبک- کف طبقه همکف و اول سرامیک گرانیتی و کف پارکینگ موزاییک- 
کابینت طبقه  همکف و اول ام دی اف-کابینت طبقه اول دارای گاز توکار- کمد اتاق ها درب 
چوبی- کف ساختمان سرامیک گرانیتی- دارای راه پله گرد با نرده چوبی- و کف و پیشانی پله 
سنگ گرانیت- دارای وید با نرده چوبی در طبقه اول محل ورود پلکان- دارای شومینه در طبقه 
ارتفاع دیوارهای  اول-  دارای موتورخانه شوفاژ-  باربیکیو در تراس طبقه  همکف و یک عدد 
تراس  و کف  موزاییک  رو مجزا-کف حیاط  و سواره  رو  پیاده  در  انضمام  به  متر  محوطه سه 
دارای گواهی  مربع-  متر  مساحت۴.۵۵  به  محوطه  بهداشتی  سرویس  سفید-  چینی  سنگ 
پایان کار فنی به شماره۵۰۹ مورخ ۱۳۸۹.۰۱.۲۱ زیر زمین ۵۶ متر مربع- همکف ۱۷۴ متر مربع 
-طبقه اول مسکونی ۱۴۶ مترمربع مساحت عرصه بعد از رعایت بر اصالحی۳۸۹.۳۷ مترمربع 
خانگی  گاز  امتیاز  یک  خانگی-  آب  امتیاز  یک  خانگی-  فاز  تک  برق  امتیاز  یک  امتیازات 
به مبلغ۱۳.۴۴۸.۷۱۸.۰۰۰ ریال)سیزده میلیاردو چهارصدو  ارائه نگردید( که سه دانگ  )قبوض 
چهل و هشت میلیون و هفتصدو هجده هزار ریال( ارزیابی شده است،پالک فوق از ساعت ۹ 
الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۰۶در محل اجرای اداره اسناد ثبت اسناد و امالک رفسنجان 
واقع در رفسنجان بلوار شهید کشاورزی خیابان شهید حمید شریفی از طریق مزایده به فروش 
می رسد مزایده از مبلغ۱۳.۴۴۸.۷۱۸.۰۰۰ ریال)سیزده میلیاردو چهارضدو چهل و هشت میلیون 
و هفتصدو هجده هزار ریال(شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود شرکت 
پایه  مبلغ  از  درصد  ده   پرداخت  به  منوط  فروش  و  است  آزاد  عموم  برای  مزایده  جلسه  در 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است، 
به  تاریخ مزایده  روز در  التفاوت مبلغ فروش ظرف مدت ۵  به  ما  برنده مزایده مکلف است 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده سبز واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در 

این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد
چنانچه روز تعیین شده باتعطیل رسمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیلی جلسه مزایده در 
همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده و 
در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ ۱۰% قیمت ملک در جلسه مزایده به نشانه فوق شرکت 
نمایند ضمنا بدهی های مربوطه اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره  که اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشدبه عهده برنده 
مزایده است و برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به  برنده مزایده مسترد خواهد شد نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول  می گردد و تنظیم 

سند انتقال موکول به ارائه مفاصاحسابهای دارایی و شهرداری و غیر خواهد بود.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت :روزشنبه مورخ   ۱۴۰۰.۰۱.۲۱

علی خسرو انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان
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آدرس غلط مجلس برای تامین مسکن در کشور:

مجوزشهرکسازیدراراضیملی
معاون سابق امور جنگل سازمان جنگل ها: در اراضی ملی زمین قابل واگذاری برای ساخت مسکن وجود ندارد

درباره این مصوبه بی تردید باید 
بسیار نگران بود. نه کمی نگران، 
بلکه باید بسیار نگران بود. چون 

هر بار که دولت در ارتباط با 
موضوع مسکن کاری را دنبال 
می کند ضرورت این اقدام را 

برای رفع مشکل حاشیه نشینی 
شهرها برجسته می کند

بهزاد انگورج معاون سابق امور 
جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری:
ما اصال زمینی نداریم برای 

واگذاری جهت ساخت مسکن، 
در بسیاری از شهرها محدوده 

قانونی ما متصل به جنگل است 
و امکان واگذاری وجود ندارد. 
زمینهای غیر از جنگل را قبال 
همه را واگذار کرده ایم زمینی 

نداریم برای مسکن
|  

ی
هر

ش
هم

  |

سخنگوی صنعت برق:

مراکز استخراج رمز ارز، 
نیروگاه تجدیدپذیر 

احداث کنند 
استخراج  مراکز  برق گفت:  صنعت  سخنگوی 
نیاز خود نیروگاه  رمز ارز برای تامین برق مورد 
تجدیدپذیر احداث کنند که وزارت نیرو نیز مازاد 
تولید آنها را به صورت تضمینی خریداری خواهد 
رجبی مشهدی  مصطفی  ایرنا  به گزارش  کرد. 
مراکز  دارندگان  که  اقداماتی  از  یکی  افزود: 
استخراج رمز ارز می توانند انجام دهند این است 
که انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی های 
استخراج  مراکز  کنند.  تامین  تجدیدپذیر 
رمزارز برای این کار می توانند نسبت به احداث 
نیروگاه های مختلف انرژی های تجدیدپذیر نظیر 
آبی کوچک  برق  و  خورشیدی  بادی،  نیروگاه 
اقدام کنند. معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: 
البته برق تولیدی از طریق انرژی های تجدیدپذیر 
یا  و  نور خورشید کم  یا  باد  به وزش  توجه  با 
زیادمی شود بر همین اساس وزارت نیرو پذیرفته 
آن میزان نوسان ها را جبران کند.  عالوه بر آن 
وزارت نیرو ساعت هایی که این نیروگاه ها برق 
بیشتری تولید کنند را به نرخ تجدیدپذیر از آنها 

خریداری کند. 

عضو اتاق بازرگانی تهران:

دولت خود مانع اصلی 
تولید است 

تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
می گوید، برخی تصمیمات غلط دولتی به عنوان 
بخشی از موانع اصلی تولید باید کنار بروند. به 
گزارش ایسنا محمدرضا نجفی منش گفت: یکی 
از اصلی ترین مسائلی که بخش خصوصی در 
طول سال های گذشته همواره بر آن تاکید داشته 
می داند،  تولید  بهبود  برای  مقدمه ای  را  آن  و 
کاهش دخالت های دولت در اقتصاد و امکان 
باز گذاشتن دست فعاالن اقتصادی برای تولید و 

حضور در عرصه های مختلف است.
بازارهای  شرایط  در  مداخله  اینکه  بیان  با  او 
مختلف، پیش بینی پذیری اقتصاد ایران را بسیار 
دشوار کرده، توضیح داد: یک سرمایه گذار برای 
ورود به حوزه تولید، نیاز به آن دارد که شرایط را 
رصد کرده و حدس بزند که در آینده چه بر سر 
سرمایه اش خواهد آمد اما وقتی مداخالت ادامه 
یابد و مشخص نباشد که مسیر واقعی اقتصاد 
به کدام سمت است، شرایط برای سرمایه گذار 
دشوار می شود. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره 
سال های گذشته  در  خودرو  بازار  وضعیت  به 
بدون  بازارها  از  بسیاری  در شرایطی که  گفت: 
قیمت ها  افزایش  تناسب  به  و  دولت  مداخله 
و تورم، با قیمت های جدید محصوالت خود را 
عرضه می کنند، در بازار خودرو دولت اصرار دارد 
تعیین  دستوری  شکل  به  باید  قیمت ها  که 
شده و از یک حدی باالتر نرود که نتیجه آن را 
به وضوح در بازار خودرو می بینیم. نجفی منش 
ادامه داد: امروز خودروسازان اصلی کشور با زیانی 
گسترده مواجه هستند و همین زیان فشار خود 
را بر وضعیت مالی قطعه سازان نیز می گذارد و از 
سوی دیگر بازار آزاد دالالن با قیمت ها همه کار 
می کنند. این رویه غلط باید اصالح شود و تداوم 

آن تنها به اقتصاد ایران خسارت می زند.
با  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
اشاره به مشکالتی که ارز چند نرخی در اقتصاد 
ایران به وجود آورده، بیان کرد: ما بارها گفته ایم 
که در فضای رقابت، رانت و شرایط ویژه نباید 
وجود داشته باشد و طرف ها باید در فضای برابر 
رقابت کنند و اگر دولت قصد کمک به اقشار کم 
درآمد را دارد این کمک باید به شکل مستقیم 
انجام شود. از این رو اگر بحث بر سر مانع زدایی 
باشد، به نظر می رسد همین تصمیمات غلط و 
محدود کننده، اصلی ترین مانع هایی هستند که 

باید از سر راه تولید برداشته شود.

وزیر کار اعالم کرد:

آغاز صدور کارت اعتباری 
خرید با وثیقه سهام 

عدالت یا یارانه 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز صدور 
عدالت  سهام  وثیقه  با  خرید  اعتباری  کارت 
محمد  مهر،  گزارش  به  داد.  خبر  یارانه  یا 
بار  نخستین  برای  اعالم کرد:  شریعتمداری 
تأمین مالی ُخرد مبتنی بر زنجیره تولید از طریق 
افزایش  با هدف  اعتباری خرید  صدور کارت 
قدرت خرید مردم و با توثیق سهام عدالت یا 
یارانه، بدون نیاز به مراجعه به بانک ها آغاز شد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر 
تالش برای یافتن راهکارهای عملی کوتاه مدت 
اقتصادی برای کاهش نرخ بیکاری با محوریت 
و  تاکید کرد  استان  ده  در  اقتصادی  معاون 
گفت: در سال ۹۹ برای کاستن از فشار بیکاری، 
افزون بر اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی 
نمایندگان ویژه وزیر در مناطق دارای نرخ بیکاری 

باال تعیین شدند. 

یک کارشناس حوزه آب در خصوص رعایت 
حوضه ای گفت:  بین  آب  انتقال  در  ضوابط 
با حساسیت  بین حوضه ای  انتقال  در  باید 
و  تمام گزینه  ورود کنیم،  بیشتر  تعمق  و 
شیوه های تامین آب باید بررسی و ارزیابی 
شود. به گزارش ایلنا عباسقلی جهانی درباره 
حوضه ای  بین  انتقال  طرح های  ارزیابی 
حوضه ای  بین  انتقال  داشت:  اظهار  آب 
یک  و  صفر  موضوع  عنوان  به  نباید  آب 
نهادهای  و  جهانی  محافل  در  شود.  تلقی 
بین المللی دولتی و غیردولتی مثل یونسکو 
نمی کنند،  نگاه  آن  به  مطلق  صورت  به  نیز 
به  حوضه  به  حوضه  انتقال  موضوع  حتی 
عنوان یکی از عناصر برنامه های توسعه آب 
فرایند  این  در  کل  در  اما  می شود.  مطرح 
است  مهم  بسیار  معیارها  و  ضوابط  مسئله 
گیرد.  قرار  مالحظه  و  بررسی  مورد  باید  و 
برای انتقال حوضه به حوضه باید اطمینان 
الزم را داشته باشیم که از هیچ راه دیگری 
تامین نیست.  قابل  نیازهای حوضه مقصد 
یکی  و  می کند  حکم  اجتماعی  عدالت 
که  است  پایدار  توسعه  مبانی  و  اصول  از 
ضابطه  اما  شود.  تامین  انسان ها  پایه  نیاز 
زیست  تبعات  و  آثار  تمام  باید  اینکه  مهم 
بررسی  مورد  انتقال  این  از  ناشی  محیطی 
وارد  زیست  محیط  به  لطمه ای  گیرد،  قرار 

حداقل  به  طبیعت  در  دست کاری   و  نشود 
برسد. ممکن 

بین  انتقال  اجرای ضوابط  اینکه  بیان  با  او 
تاکید  باشد،  تزئینی  نباید  آب  حوضه ای 
نهادهای  کار  این  برای  است  بهتر  کرد: 
را  تصمیم گیری  و  کنند  دخالت  فرابخشی 
از  و  نگذارند  خاصی  بخش  عهده  به  صرفا 
نظرات نخبگان و کسانی که استقالل فکری 
نیز استفاده کنند تا بتوانند در جامعه اجماع 

آورند. وجود  به  اقناع  و 
جهانی با بیان اینکه طرح های انتقال آب از 
دریا با توجه به مسافت طوالنی در مقیاسی 
که در ایران اجرا می شود، در هیچ نقطه ای 

سوال  شد:  یادآور  نمی شود،  دیده  دنیا  از 
این است که تا چه اندازه توانستیم از منابع 
تجدید شونده خودمان به درستی استفاده 
کنیم که به مگاپروژه های انتقال آب از دریا 
و حوضه به حوضه با هزینه های باال متوسل 
و  اتالف  از  مسئوالن  همیشه  شده ایم؟ 
اسراف آب صحبت می کنند و گفته می شود 
از منابع استحصال شده خودمان به درستی 
نمی کنیم،  استفاده  مناسب  بهره وری  با  و 
در  اشکالی  چنین  ما  اگر  است  این  سوال 
منابع تجدید شونده داریم چرا یک  راست 
با هزینه های  بزرگ  سراغ چنین طرح های 

می رویم؟ باال 

 عضو سابق شورای جهانی آب:

اجرای ضوابط انتقال بین حوضه ای آب نباید تزئینی باشد

آب و انرژی

خود  علنی  جلسه  آخرین  در  مجلسی ها   
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
کشور را مکلف کردند تا اراضی ملی واقع 
همچنین  و  شهرها  حریم  و  محدوده  در 
برای  راه و شهرسازی  وزارت  اراضی مصوب 
طرح های شهرک سازی در خارج از حریم 
راه و شهرسازی  وزارت  اختیار  در  را  شهرها 
وزارت خانه های  همچنین  دهد.  قرار 
ارتباطات  و  راه و شهرسازی  نفت،  نیرو، 
مصوبه   اساس  بر  اطالعات  فناوری  و 
ساخت های  زیر  شدند  مکلف  مجلس 
در  را  خود  ذاتی  وظایف  حوزه  در  الزم 
در  چند  هر  کنند.  فراهم  اراضی  این 
»جهش  طرح  از  نهم  ماده  دوم  تبصره 
است:  آمده  مسکن«  تامین  و  تولید 
و   ۱ )درجه  حاصلخیز  »اراضی کشاورزی 
جهاد کشاورزی،  وزارت  تشخیص  به   )۲
دست کاشت،  و  طبیعی  جنگل های 
پارک ها  نهالستان ها،  طبیعی،  بیشه های 
مرتعی،  و  جنگلی  ذخیره گاه های  و 
ایستگاه های  ژنتیکی،  ذخیره  عرصه های 
زوجی،  آبخیز  حوضه های  بذر،  تولید 
و  پایش  ایستگاه های  محدوده 
حریم  و  بستر  آبخیزداری،  اندازه گیری 
راه های  و  چراگاه ها  انهار،  و  رودخانه ها 
مربوط  حریم  و  ایل نشین ها  کوچ  مسیر 
محیط  زیستی  چهارگانه  مناطق  و  آنها  به 
مورد  مسکن  ساخت  برای  نمی توانند 

اجرای  کارنامه  اما  گیرند«  قرار  استفاده 
می دهد  نشان  کشور  در  مشابه  طرح های 
برای  طرح هایی  چنین  مجریان  همت 
به  توجه  از  بیش  فوق  طرح  مواد  اجرای 
تبصره های آن است و اقدامات فراقانونی 
که  چنان  باشد.  نگران کننده  می تواند 
تبدیل  چون  طرح هایی  این  از  پیش 
کشاورزی  زمین های  به  شیب دار  اراضی 
موجب  استان ها  برخی  در  هم  و… 

است.  شده  طبیعی  منابع  تخریب 
جنگل  امور  سابق  معاون  انگورج  بهزاد 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
می گوید:  »پیام ما«  به  مصوبه  این  درباره 
نه کمی  بود.  نگران  بسیار  باید  »بی تردید 
چون  بود.  نگران  بسیار  باید  بلکه  نگران، 
همه دولت ها از گذشته تاکنون از ضرورت 
این اقدام برای رفع مشکل حاشیه نشینی 
اختصاص  دستور  گفته اند.  سخن  شهرها 
ملی  اراضی  از  زمین  هکتار  میلیون  یک 
می گویند  دارد.  تهدید آمیز  تبعات  واقعا 
محدوده  در  واقع  ملی  اراضی  واگذاری 
راه و شهرسازی  اداره کل  به  شهر  حریم  و 
 ۱۰ ماده  با  مطابق  باید  و  دارد  ضرورت 
زمین  تامین  برای  شهری  زمین  قانون 
داده  اختصاص  مسکن  ملی  اقدام  طرح 

و کجا؟« شهر  حریم کدام  شود. 
در  شهرها  رشد  به  اشاره  با  انگورج 
این  به  »باید  می گوید:  اخیر  دهه های 

موضوع توجه کنیم که در سال ۱۳۵۵ چه 
 ۱۴۰۰ در سال  حاال  و  داشتیم  تعداد شهر 
نتیجه  در  هرگز  داریم.  شهر  تعداد  چه 
جامعه  برای  آسایش  مسکن  ساخت 
فردی  نباید  را  آسایش  نشد.  تامین 
اجتماعی  مولفه  یک  آسایش  بدانیم 
توسعه  است. همین طور محدوده شهرها 
محدوده  و  ناحیه  گسترش  کرد.  پیدا 
اراضی حریم شهرها  شهری باعث شد که 
این  در  شود.  شهرها  محدوده  در  محاط 
از  را  خود  روستاهای  از  بسیاری  فرایند 
 ۷۰ به   ۳۰ نسبت  یعنی  دادیم،  دست 
حاضر  حال  در  کشور  روستایی  جمعیت 
است« پیدا کرده  معکوس  نسبت  تقریبا 
محیط  حوزه  کارشناس  این  که  راهکاری 
به  توجه  می کند  اشاره  آن  به  زیست 
مرتبط  طرح های  در  سرزمین  آمایش 
در  دولت  »اگر  است:  مسکن  و  راه  با 
می خواهد  مسکن  ملی  اقدام  با  ارتباط 
توجه  با  باید  دهد،  انجام  اثرگذاری  کار 
سرزمینی  آمایش  جهت گیری های  به 
مشکل  بپردازد.  متروکه  روستاهای  به 
این  دارد.  استمرار  سال هاست  مسکن 
ما  که  است  نگرش  این  محتاج  اقدام 
رویکرد مدیریت آمایش سرزمینی داشته 
می توانم  را  تهدید  این  بی تردید  باشیم. 
قرن  نیمه  تا  که  کنم  برجسته  اینطور 
را  روستانشینی  امر،  به  توجه  بدون  آتی 

می کنیم« ریشه کن 
سازمان  جنگل  امور  سابق  معاون 
آبخیزداری در خصوص  جنگل ها، مراتع و 
اراضی  واگذاری  درباره  که  نگرانی هایی 
دارد،  وجود  مسکن  ساخت  برای  ملی 
هرگز  کارشناسی  »بدنه  است:  معتقد 
نمی کند.  موافقت  جنگل  واگذاری  با 
اما  است،  واگذاری  قابل  جنگلی  اراضی 
اشتباه  نیست.  واگذاری  قابل  جنگل 
است  ممکن  یعنی  جااست.  همین 
که  کنند  مجاب  را  کارشناسان  مدیران 
قابل  و  بوده  جنگلی  اراضی  منطقه  یک 
ممنوعیت  شمول  در  و  است  واگذاری 
کارشناسی  بدنه  اگر  نیست.  واگذاری 
رسانه  نهاد،  مردم  سازمان های  کشور، 
با  که  باشند  داشته  را  اهتمام  این  ملی 
می توان  شوند،  امر  این  مانع  روشنگری 
توجه  هم  نکته  این  به  باید  بود.  امیدوار 
در  که  جنگلی  اراضی  که  باشیم  داشته 
تخریب  نتیجه  می بینیم،  مناطق  بعضی 
منطبق  جنگلی  اراضی  تعریف  با  و  است 
تعریف  حسب  بر  جنگلی  اراضی  نیست. 
که  می شود  شامل  را  زمین هایی  قانونی 
به  هرگز  نمی تواند  آن  اکولوژیک  توان 
نتایج  از  استفاده  با  و  برسد  جنگل  حد 
است.  تشخیص  قابل  هوایی  عکس های 
بطئی  تخریب  نتیجه  در  ما  که  را  آنچه 
و  عرفی  بهره برداری  فعالیت های  از  ناشی 

سنتی روی عرصه ها می بینیم را به عنوان 
این  می کنند،  که  تعریف  جنگلی  اراضی 
مقابله  موضوع  این  با  باید  و  است  غلط 
می گوید:  اطمینان  با  انگورج  کنیم.« 
جنگل  واگذاری  روی  کارشناسی  »بدنه 
دارم که جنگل  اطمینان  ندارد. من  توافق 
مناطق  دارم که  اطمینان  نمی شود.  واگذار 
حفاظت شده واگذار نمی شود. عرصه ها و 
هیچ  نمی شوند.  واگذار  طبیعی  بیشه های 
مسکن  ساخت  برای  موارد  این  از  کدام 
واگذار نمی شود. اما هیچ اطمینانی ندارم 
طول  در  که  بطئی  تخریب  نتیجه  در  که 
سال ها رخ داده، منطقه جنگلی را واگذار 
سوال  این  به  پاسخ  در  انگورج  نکنیم« 
واگذاری  عدم  برای  اطمینان  این  اگر  که 
داشته  وجود  شرایط  این  با  هایی  زمین 
باشد، در حال حاضر چقدر اراضی ملی در 
کشور وجود دارد که امکان ساخت وساز در 
آنها فراهم باشد، می گوید: »این سوال را 
باید مکرر از مقامات پرسید، آیا ما زمینی 
کارشناس  یک  عنوان  به  بنده  داریم؟ 
زون  ما  اینکه  به  توجه  با  نه!  می گویم 
داریم  آن سند  برای  و  را شناخته  جنگلی 
را  چهارگانه  مناطق  کجاست،  می دانیم  و 
محدوده  می دانیم  هستند،  می دانیم کجا 
آن چه مناطقی هستند، می توانیم بگوییم 
واگذاری  قابل  حاضر  حال  در  که  اراضی 

نداریم.  اصال  باشند 
برای  مصوبه ای  دولت  گذشته  سال 
زمین  هکتار  میلیون  یک  واگذاری 
این  از  بعد  داشت،  مسکن  ساخت  جهت 
تاکید  موضوع  این  به  من  دولت  مصوبه 
نداریم  زمینی  اصال  ما  اشاره کردم که  و 
در  مسکن،  ساخت  جهت  واگذاری  برای 
بسیاری از شهرها محدوده قانونی ساخت 
امکان  و  است  جنگل  به  متصل  مسکن 
غیر  زمین های  ندارد.  وجود  واگذاری 
کرده ایم  واگذار  را  همه  قبال  را  جنگل  از 

نداریم« مسکن  ساخت  برای  زمینی 
شرایطی  چنین  در  اصولی  راهکار  اما 
حوزه  در  موجود  مشکالت  به  توجه  با 
راهکارهایی  از  چقدر  چیست؟  مسکن 
پیش  مسکن  مسئله  رفع  برای  دولت  که 
اجرا  و  طراحی  کارشناسی  نگاه  با  گرفته 
اگر  است  معتقد  انگورج  است؟  شده 
»راه  است:  اصولی  کاری  انجام  بر  قرار 
روستاهای  محدوده  در  که  است  این 
ایجاد  اسکان  برای  شرایطی  متروکه 
به  را  است  مهاجر  که  جمعیتی  کنیم. 
با  باید در رابطه  مناطق متروکه برگردانیم. 
آمایش  مدیریت  روی  مسکن  ملی  اقدام 
اقدام ملی  سرزمین کار کنیم. ما در مورد 

داریم.  تعریف  باز  به  نیاز  مسکن 
آمایش  برمبنای  را  تعریف  این  اگر 
مسکن  ملی  اقدام  بنویسیم  سرزمین 
سمت  می بریم  را  اسکان  هدایت  و 
توسعه  روی  متروکه،  روستاهای 
استقرار  که  است  این  درست  روستایی، 
روستایی  مناطق  در  را  جمعیت  ارادی 
مناطق  این  در  جوان  نیروی  ایجاد کنیم، 
این  در  جمعیت  بارگذاری  و  شود  ساکن 
مناطق اتفاق بیفتد«  در سال های اخیر به 
قد کشیدن  مناطق شمالی کشور،  در  ویژه 
ساختمان های غیرمجاز و رنگ به رنگ در 
واکنش های  ملی  اراضی  و  جنگل ها  میان 
از  برخی  چند  هر  داشته،  پی  در  بسیاری 
قرار  قانون  تیغ  زیر  سازها  و  ساخت  این 
غیراصولی  تصمیمات  بعضی  اما  گرفتند، 
را  راه  و  بزند  دامن  روند  این  بر  می تواند 

کند.  باز  سو استفاده ها  برخی  برای 

| پیام ما| نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز هجدهم فروردین ماه، طرح جهش تولید و تامین مسکن را مورد بررسی قرار داده و 
با ماده نهم این طرح و تبصره های آن موافقت کردند. بر اساس این ماده »سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است 
اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت 
راه و شهرسازی برای طرح های مصوب شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این 

قانون تحویل وزارت راه و شهرسازی کند« موضوعی که موجب نگرانی بسیاری از فعاالن محیط زیست شده است.

پدیده تغییر اقلیم اثرات 
متعددی بر اکوسیستم آبی 
و زنجیره های غذایی وابسته 
داشته است؛ این پدیده بر 
گونه های مختلف ماهیان 

تاثیرات متفاوتی دارد

اثرات مخرب تغییر اقلیم بر دریاها و اقیانوس ها
پژوهشکده میگوی کشور گفت:  رئیس 
بر  متعددی  اثرات  اقلیم  تغییر  پدیده 
غذایی  زنجیره های  و  آبی  اکوسیستم 
گزارش  به  است.  داشته  وابسته 
بیان  با  نسب  دشتیان  عقیل  ایسنا 
و  دریاها  اولیه  تولیدات  میزان  اینکه 
تاثیر  تحت  کامل  طور  به  اقیانوس ها 
کرد:  اظهار  دارد،  قرار  اقلیمی  تغییرات 
و  میزان  بتوانند  پروژه هایی که  تعریف 
را  اقلیمی  تغییرات  تاثیرگذاری  نحوه 
برای  منطقی  راه حلی  و  کرده  بررسی 
دهند،  ارائه  ذخایر  کاهش  از  جلوگیری 
تغییر  پدیده  است.  ضروری  شدت  به 
اکوسیستم  بر  متعددی  اثرات  اقلیم 
آبی و زنجیره های غذایی وابسته داشته 
مختلف  گونه های  بر  پدیده  این  است؛ 
ماهیان تاثیرات متفاوتی دارد. از جمله 
چرخه  بر  تاثیر  می توان  تغییرات،  این 
جامعه،  ساختار  پراکنش گونه،  زندگی، 
گونه ها،  سایر  با  ارتباط  تولید،  میزان 
مهاجم  گونه  شیوع  جمعیت،  پویایی 
به  دریایی  منابع  به  انسان  و دسترسی 

برد. نام  را  صیادی  و  صید  وسیله 
با  کشور  میگوی  پژوهشکده  رئیس 
از  حاکی  تحقیقات  نتایج  اینکه  بیان 
برخی  بر  اقلیمی  تغییرات  تاثیر مخرب 
کرد:  عنوان  است،  آبزیان  گونه های  از 
این  برای  چاره ای  اگر  اساس،  این  بر 

صیادی که  جامعه  نشود،  اتخاذ  منظور 
ساحلی  مناطق  مردم  از  مهمی  بخش 
آینده  را تشکیل می دهند، در سال های 
مواجه  جدی  اقتصادی  مشکالت  با 
به  تنها  آبزیان  بر  مدیریت  می شوند. 
محدود  شناورها  و  صیادی  ادوات 
به  جدیدی  موضوع  باید  و  نمی شود 
از  یکی  عنوان  به  اقلیمی  تغییرات  نام 
این  رود.  شمار  به  رخدادها  مهمترین 
مبحث نیاز به تعاریف جدید و تغییرات 
و  بهره برداری  و  ذخایر  مدیریت  در 
ذخایر  بازسازی  اولویت های  همچنین 
تحقیق،  نتایج  اساس  بر  دارد.  آبزیان 
بررسی  مورد  ماهیان  از  تن  هر  کاهش 
بر  اقلیم  تغییر  اثرات  بررسی  پروژه  در 
زی توده و ترکیب صید ماهیان دریایی 
چنانچه  سال  هر  در  فارس  خلیج 
بیش  شود،  فرض  ثابت  قیمت ها 
مالی  گردش  از  تومان  میلیارد   ۳۰ از 
نزولی  روند  به  توجه  با  می کاهد.  آن 
کاهش ذخایر مورد بررسی در سال های 
مختلف، در تحقیق حاضر، زیان حاصل 
تومان  میلیارد   ۳۰ اقلیمی  تغییرات  از 
میزان  حداقل  عنوان  به  می توان  را 
اساس،  این  بر  و  داد  قرار  محاسبه 
اقتصاد  بر  آن  اثرات  و  ذخایر  کاهش 
زیادی  حدود  تا  را  صیادی  جامعه 

کرد. پیش بینی 
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فقی ا
 - فالگیری۲   - چینی  خرس   -  ۱ 
سقف دهان  - گال - قانون مغول، 
ناپسندی،   - چنگیزی۳  قانون 
دریا   - نارضايتي  و  ناخوشايندي 
 - گردانیدن۴  بلند  كردن،  بلند   -
نهر،   - سرخجه  واکسن  کاشف 
پیرو،   - پلنگ  یوز   - جویبار 
بیهوشی،   - اطفال   - منقاد۵ 
 - التین  كیف   - شدن۶  بیهوش 

از   - اداری، حقیر  مقام  چاپارخانه، 
به  فرنگ  در  تابستانی،  های  میوه 
 - آبگیر۷   - گویند  می  چری  آن 
عضله  گرفتگی   - آفریدن  انسانها، 
ناالن   - ویرایش   - پیشکار۸   -
 - چراغ   - قنات   - پاکنویس۹   -
 - كشتی  انبار   - جد۱۰  بزرگ،  پدر 
ریز  های  دانه   - آلمان  مهم  شهر 
هم  به  را  آهن  دو  آن  با  پوست، 
هرس  همنشین  كنند،  می  متصل 
کلیله  همداستان   - آزمندی۱۱   -

ترشرویی،   - اقیانوسیه۱۲  - کشور 
گاز   - آژنگ  پیشانی،  بر  گره 
نخستین   - وارونه  لنا   - استخر 
 - استوار   - جهان۱۳  امپراتوری 
ناچار  ناگزیر،   - یادآور۱۴   - زیان 
موسیقی،  ششم  نت   - ناامید   -
نفی عرب، درون چیزی۱۵ - از آثار 
زن  دخترانه،  نامی   - فاست  هوارد 

روی سرخ 

عمودی
۱ - از آثار ارسکین کالدول - سارق 
نقش  اتومبیل،  فرمان   - دزد۲  و 
آن  در  گل  گل،  جای   - هنرپیشه 
قرار می گیرد - ویران۳ - از توابع 
از   - نائین  نزدیك  شهری  نائین، 
که  غلیظ  ای  مایه  نفتی،  مشتقات 
با شن مخلوط می کنند برای پشت 
رحمانیان۴  حمید  از  فیلمی   - بام 
بدل   - وارونه  پو   - نگاه  مخفف   -
درد  دست   - مالیدن  خاك  وضو، 
كالسور  نوعی   - باز  شعبده   -  ۵
 - درد  درد، کالم  فنردار۶ - صدای 
تشنگی   - فیزیک  در  حامل  خط 
شماره   ، اندازه   ، پیمانه  تلخ،   -
چیزی۷  بر  گذشتن   ، حساب  و 
شروع  كردن،  آغاز  بهیچوجه،   -
 - سنتی  بستنی  نوعی   - كردن 
مقدماتی   تصویر   - خشنودی۸ 
 - آهنی۹  جاده   - برگشته  بخت   -
ارجمندتر  تر،  گرانمایه  تر،  شریف 
- سمت چپ - ضد پشتك۱۰ - اثر 

چربی - تاالر بزرگ - الغرو ضعیف 
دو  بردن  فرو   - وارونه۱۱  حس   -
پرسشی۱۲  جمله   - هم  در  چیز 
علت،  و  باعث  علت،   - خریدن   -
لنگ  آبکی،   - شونده  سبب  و  علت 

ای  رشته  كربن،  شیمی   - میزند 
شهر  کراین،  ا بندر   - شیمی۱۳  در 
 - كراین  ا جمهوری  در  وبندری 
اشاره  ضمیر  نزدیك،  به  اشاره 
کننده،  نسب   - شده۱۴  مجبور   -

ویتامین   - افتتاح   - شناس  نسب 
 - جدولی۱۵  ویتامین  خون،  انعقاد 
حرف  آلمانی،  بله  انتخاب،  حرف 
در  حاضر  گیر  کشتی   - گزینش 

یر تصو

جدول شماره 1981

ذوب آهن اصفهان، معادن 
زغال سنگ البرز مرکزی را 

توسعه می دهد 
معادن  راهبری  و  مدیریت  واگذاری  رسمی  مراسم 
آهن  ذوب  به  مرکزی(  )البرز  سوادکوه  زغال سنگ 
مجتمع  این  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  اصفهان 
عظیم صنعتی، شهرستان سوادکوه و شرکت پیشرو 
معادن سوادکوه ذوب آهن ۱۸ فروردین ماه در سالن 
اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
سوادکوه برگزار شد. مرتضی یزدخواستی عضو هیأت 
مدیره ذوب آهن اصفهان در این مراسم گفت: این 
شرکت به عنوان مادر صنعت فوالد کشور، پیشگام 
اکتشاف معادن کشور بود و معادن البرز مرکزی هم 
توسط این شرکت راه اندازی شد. مالکیت این معادن 
بر اساس سیاست های گذشته به بخش خصوصی 
واگذار شد اما پس از این که ذوب آهن اصفهان نیز 
وارد بورس شد، این شرکت به منظور تامین پایدار مواد 
اولیه ، مجددًا به امر اکتشاف و توسعه معادن ورود 
کرده و مدیریت و بهره برداری ازمعادن زغال سنگ 
سواد کوه در البرز مرکزی را از طریق تاسیس شرکت 

پیشرو معادن سوادکوه در اختیار گرفته است . 
او افزود: ذوب آهن اصفهان تجربه موفقی نیز در امر 
مدیریت و راهبری معادن زغال سنگ در البرز شرقی 
دارد که از آن تجربه می توان در معادن سوادکوه بهره 
برد و امیدوارم شاهد توسعه این معادن و بهره برداری 

از تمام ظرفیت تولیدی این معادن باشیم.
طالبی فرماندار شهرستان سواد کوه نیز در این مراسم 
معادن  این  در  دهه ۵۰  از  اصفهان  گفت: ذوب آهن 
حضور داشته و در آن زمان، رفاه و توسعه اقتصادی را 

برای منطقه به همراه آورد .
معادن  از  برداری  بهره  که  دوره ای  در  افزود:  او 
زغال سنگ سواد کوه توسط ذوب آهن اصفهان انجام 
می شد، دوران طالیی این معادن بود که برای ۷ هزار 
با  متاسفانه  آن  از  پس  اما  ایجاد کرد  اشتغال  نفر 
واگذاری این معادن به بخش خصوصی، شاهد رکود 

بودیم. آن ها 
تولید،  افزایش  معادن،  توسعه  و  احیا  افزود:  او 
صنایع  به  توجه  اقتصادی،  توسعه  و  اشتغال زایی 
تبدیلی، آموزش تخصصی و ... از جمله مواردی است 
که امیدوارم با بازگشت ذوب آهن اصفهان و مدیریت 
دوباره این معادن، مورد توجه قرار گیرد و دوباره شاهد 

دوران طالیی البرز مرکزی باشیم .

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در نشست 
معاونان آموزش ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش 
استان گفت: خودنظارتی و خودارزیابی به عنوان یک 
راهبرد باید در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.

روابط عمومی  و  اطالع رسانی  اداره  گزارش  به 
آموزش و پرورش استان کرمان، احمد اسکندر نسب 
را پشت سر  اینکه سال تحصیلی خاصی  بیان  با 
گذاشتیم، گفت: با شیوع بیماری کرونا در بحرانی 
پیش بینی نشده قرار گرفتیم، اما با وجود همه این 
مشکالت همه فرهنگیان تالش کردند تا دسترسی 
به آموزش از همان روزهای نخست تعطیلی مدارس 
اتفاق بیفتد و دانش آموزان در چرخه آموزش و فرایند 

گیرند. قرار  یاددهی-یادگیری 
او به پرداخت مطالبات فرهنگیان در روزهای آغازین 
سال نو اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از مطالبات 
فرهنگیان آغاز سال ۱۴۰۰ پرداخت شد و اگر میزان 

پرداخت  زودی  به  باشد  مانده  باقی  هم  ناچیزی 
می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ضمن تبیین 
نقش معاونان آموزش افزود: بیشترین نقش را شما 
در آموزش بر عهده دارید، کرونا بخش های زیادی از 
کشور و دنیا را به تعطیلی کشاند اما تعلیم و تربیت 
و  ها  توانمندی  با  را  ما  بلکه  نشد  تعطیل  تنها  نه 
قابلیت های فرهنگیان بیشتر آشنا و نگاه جامعه را به 

جایگاه معلمان معطوف کرد.
رکنی  عنوان  به  خانواده ها  گفت:  اسکندری نسب 
اثرگذار در پیشبرد اهداف آموزشی، نقش سازنده ای 
در شرایط آموزش غیرحضوری دارند و نتیجه تیم 
ارزیابی وزارت آموزش و پرورش نشان داد که خدمات 
و زحمات مسئوالن آموزش استان و همه کارشناسان 
و معلمان همین طور حمایت خانواده ها موثر بوده و 
نتایج مثبتی در بر داشته که این سخت کوشی درخور 

تحسین است.
او اظهار داشت: در ادامه مسیر باید به کیفیت آموزش 
به  در سال ۹۹  برسیم،  ما هست  همه  مدنظر  که 
موفقیت های خوبی در حوزه های مختلف آموزشی، 
اداری و پشتیبانی رسیدیم و از ظرفیت خیران در 
زمینه ساخت و سازها و تامین تجهیزات بهره بردیم به 
طوری که شاهد رشد چشمگیر و چندین برابر شدن 
میزان جذب حمایت خیران نسبت به سال های قبل 

هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: موضوع 
دسترسی دانش آموزان و پوشش کامل تحصیلی 
آن ها مورد تاکید وزارت است، باید مطمئن شویم 
که پوشش تحصیلی و دسترسی ها از چشم ما دور 
نمانده و به درستی محقق شده، تداوم و استمرار 
جریان آموزش در مدارس شهری و روستایی باید به 
جدیت پیگیری شود که دانش آموزی محروم نماند.

اسکندری نسب بیان کرد: باید در زمینه نیروی انسانی 
که مهم ترین رکن دستگاه تعلیم و تربیت است، 
تحول ایجاد کنیم و به دنبال رفع مشکالت باشیم، 
چنانچه بخواهیم تحول در نیروی انسانی و برنامه ها 
محقق شود، باید هدف گذاری کنیم اگر هدف گذاری 
این  و  می شویم  روزمرگی  اسیر  باشیم  نداشته 
روزمرگی برای همه انسان ها خستگی و کالفگی به 
بار می آورد، همه ما باید این توانایی را داشته باشیم 
تا مسائل حل نشده پیش رو را هدف گذاری کنیم 
و  گام هایی رو به جلو برداریم، رویکرد حل مساله 
باید در روحیه تک تک ما باشد، اگر مسائل حل 
برای  باید  می شوند،  و گسترده تر  پررنگ تر  نشوند 
مشکلی  ندارد  امکان  تالش کنیم،  مشکالت  حل 
وجود داشته باشد و با پیگیری حل نشود، برای حل 
این مسائل باید همه وارد میدان شویم و از همه 

ظرفیت ها و توانمندی ها استفاده کنیم.
او تصریح کرد: کرونا باعث شد برای اولین بار وزیر 
آموزش و پرورش در کل کشور و در سطحی بسیار 
وسیع و گسترده با همه مدیران کل، روسا و مدیران 
و مدیران مدارس به طور مرتب در ارتباط باشد و این 
ارتباط نزدیک دستاورد بزرگی برای آشنایی بیشتر 

با سیاست های کالن کشور و نظام آموزش و پرورش 
است، باید بکوشیم شاخص های پوشش تحصیلی، 
ارتقای آموزشی و ...افت نکند و برای دانش آموزان 
پایه دوازدهم هم برای برنامه ریزی الزم ضمن پرهیز 

از کنکورزدگی صورت گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، خودنظارتی و 
خودارزیابی را به عنوان یک راهبرد اصلی عنوان کرد 
و گفت: نظارت جدی به ویژه بر مدارس روستایی و 
محروم تا دانش آموزی از تحصیل باز نماند، ضروری 

است.
اسکندری نسب گفت: نگاه ما به مدرسه باید آینده نگر 
باشد، باید بتوانیم مدرسه را به جایگاه خوبی برسانیم، 
از  مدرسه  تا  باشیم  داشته  دلسوزی  مدیران  باید 
جایگاه با عزتی برخوردار باشد، امروز مدیران مدارس 
باید از ظرفیت دهیاران، فرمانداران، بخشداران و...به 

منظور ارتقای فرهنگ در جامعه استفاده کنند.
او خاطرنشان کرد: مهم ترین رسالت ما اجرای سند 
از آسیب های  بنیادین است، ضمن این که  تحول 
فضای مجازی هم برای دانش آموزان نباید غافل شد، 
ساماندهی نیروی انسانی و رتبه بندی معلمان هم از 

اولویت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

 استمرار آموزش در مدارس روستایی باید پیگیری شود

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز گفت: در پی اعالم وضعیت 
قرمز در کالن شهر شیراز فعالیت مترو و اتوبوس های دورن شهری به غیر از 

شهرک های اطراف تعطیل می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جورکش، گفت: بنا به مصوبه ستاد استانی 
از شیوع ویروس  به منظور پیشگیری  بیماری کرونا و دستور شهردار شیراز 
کرونا، از روز شنبه ۲۱ فروردین خدمات رسانی متروی شیراز تعطیل و ناوگان 
اتوبوس درون شهری این کالن شهر تا اطالع ثانوی با محدودیت روبه رو است.

ایجاد محدودیت های کرونایی  به  بیماری مجبور  به منظور کاهش  افزود:  او 
هستیم.

از روز شنبه ۲۱ فررودین تنها  ارتباطات شهرداری شیراز یادآور شد:  مدیرکل 
اتوبوس هایی که در مسیر شهرک های حاشیه شهر شیراز تردد می کنند، امکان 

فعالیت دارند.
جورکش اظهار کرد: در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و همشهریان که از 
شهرک ها برای انجام کارهای ضروری به مرکز شهر مراجعه می کنند، اتوبوسرانی 

صرفًا از بین شهرک ها تا پایانه های اصلی تردد می کند.

اطالعاتی  بویراحمد گفت: طی رصد  و  استان کهگیلویه  دادگستری  رئیس کل 
سربازان گمنام سازمان اطالعات استان و مأموران دایره مبارزه با جعل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی مرکز استان، ٢٦ متهم پرونده جعل مدارک شناسایی و دستگیر 
شدند. به گزارش ایلنا از یاسوج، حسن نگین تاجی با بیان اینکه این متهمان که 
با جعل مدارک دانشگاهی و با انگیزه استخدام در یکی از ادارات استان، مبادرت 
به ارائه این مدارک کرده بودند، اظهارداشت: متهمان پس از دستگیری و تکمیل 
تحقیقات توسط شعبه ویژه بازپرسی، هم اکنون با صدور کیفرخواست قاطع از 
سوی دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد مجرم شناخته 
شدند. او گفت: متهمان دیگری نیز تاکنون شناسایی شده اند که پرونده دیگری در 
این  ارتباط تشکیل شده است. رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد 
افزود: شهروندان بدانند که مجرمان با سو استفاده از بلند پروازی برخی افراد و با 
دریافت مبالغی فراوان، اقدام به تبلیغ فروش مدارک تحصیلی دانشگاهی، از مقطع 
کاردانی تا کارشناسی ارشد و حتی دکتری می کنند در حالی که با دستگیری باند 
حرفه ای، جعل این گونه مدارک مشخص شد. نگین تاجی گفت: تمام این مدارک 

از کارنامه نمرات تا گواهینامه تحصیلی همگی جعلی هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری خرم آباد گفت: یک جوان 
۳۰ ساله به دلیل آشنا نبودن با فنون شنا در دریاچه کیو خرم آباد غرق شد.

به گزارش ایرنا مهرداد فالح اعالم کرد: ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه جمعه پس از 
دریافت خبری مبنی بر غرق شدن مرد ۳۰ ساله در دریاچه کیو تیم نجات  
از ایستگاه شماره ۲ به همراه  غریق و غواصی سازمان آتش نشانی خرم آباد 

معاونت عملیات این سازمان به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: پس از لحظاتی جستجو پیکر نیمه جان جوان غرق شده از آب 
بیرون کشیده و جهت اعزام به مراکز درمانی به عوامل اورژانس حاضر در محل 
تحویل داده شد، اما به رغم تالش پزشکان جهت احیا، مرد جوان جان خود را 

از دست داده است.
او با بیان اینکه متاسفانه از ابتدای سال جاری چهار مورد حادثه غرق شدن 
در استان رخ داده است، از هم استانی های عزیز درخواست کرد ضمن جدی 
دیگر  و  دریاچه ها  سدها،  آب ها،  روان  در  شنا  از  ایمنی  توصیه های  گرفتن 

پرخطر جدًا خودداری کنند. مکان های 

فعالیت مترو و اتوبوس های 
درون شهری شیراز متوقف شد

رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد:
دستگیری متهمان پرونده جعل مدارک 

دانشگاهی در یاسوج

رئیس سازمان آتش نشانی خبرداد:

غرق شدن جوان خرم آبادی در دریاچه کیو

| فارس | | کهگیلویه و بویراحمد | | لرستان |

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
و ساختمانهای  واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵۹۵۹-۹۹/۱۱/۲۸هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شیما پایاب فرزند حیدر بشماره شناسنامه ۳۰۲۰۲۶۱۴۰۶صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱۶۶۰متر مربع پالک- فرعی از۲۱-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
از مالک رسمی  دراراضی ساغری جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری  واقع  ۲۱ -اصلی قطعه یک  از  -فرعی 
اقای جالل خواجوئی 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 
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۲۰۱-۹۹/۱۲/۰۳هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مالکانه  تصرفات  ثبت ملک جیرفت   ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی 
بالمعارض متقاضی اقای محمد سلیمانی دامنه فرزند نصر اله  بشماره شناسنامه ۳۱۲۰۲۷۶۷۷۰صادره ازبافت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۵۰متر مربع پالک- فرعی از۵۶۴- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
از مالک رسمی  -فرعی از ۵۶۴ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری 
کوکب پارسا مطلق 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 
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵۹۶۷-۹۹/۱۱/۲۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای سید عبدالحسین حسینی کهنوج  فرزند سید اسحق  بشماره شناسنامه ۳۸۲صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۷۲متر مربع پالک- فرعی از۵۸۲- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۳فرعی از ۵۸۲-اصلی قطعه دو واقع دراراضی خالق اباد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی اقای 
محمد پارسامطلق 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:۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۱/۲۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۰۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۶۲۳-۹۹/۱۲/۲۵هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
۳۰۲۰۲۰۶۲۱۹صادره  شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  زاده  محمدی  محبوبه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
ازبندرعباس در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۰۹متر مربع پالک- فرعی از۵۸۱- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک -فرعی از ۵۸۱ -اصلی دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک 
رسمی کیومرث منشی 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 
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۵۶۹-
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۹۹/۱۲/۱۹هیات 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سعیدی گراغانی  
فرزندصفربشماره شناسنامه ۳۰۲۰۴۴۴۴۸۹صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت ۱۶۵متر مربع پالک- فرعی از۵۷۹- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۲۶فرعی از ۵۷۹ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد 
جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی عباس دهقان  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 
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۵۲۸-

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۹۹/۱۲/۱۷هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب بیگم حسینی کهنوج  فرزند 
سید صمداله بشماره شناسنامه ۱۰صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ۴۹۵متر مربع پالک- فرعی از۵۴۹- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۳۵فرعی از ۵۴۹ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی کلرود جیرفت  بخش 
نادری محرزگردیده است. اقای بختیار  از مالک رسمی  ۴۵کرمان خریداری 
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 
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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
و ساختمانهای  واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۱۰۰-۹۹/۰۶/۰۵هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
در  ازجیرفت  ۳۸۳صادره  شناسنامه  بشماره  حاجی  فرزند  محمدی  نوروز  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳۹۳متر مربع پالک- فرعی از۵۷۴- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۴۴۹فرعی از ۵۷۴ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی خود 
متقاضی 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 
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵۹۷۰-۹۹/۱۱/۲۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای روح اله برموده فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۳۴صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت ۲۸۲متر مربع پالک- فرعی از۵۹۶- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از ۵۹۶ -اصلی قطعه۵ 
واقع دراراضی بابا جان ساردوئیه جیرفت  بخش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی کرامت فاریابی 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 
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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
و ساختمانهای  واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵۹۶۸-۹۹/۱۱/۲۸هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اذرافشار فرزند رضا بشماره شناسنامه ۴۰۴۸صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت ۳۱۲متر مربع پالک- فرعی از۵۷۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳۴فرعی از 
۵۷۹-اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی مجید شریفی 
۱۵روزآگهی می شود در صورتی که  فاصله  به  نوبت  اطالع عموم مراتب دردو  به منظور  محرزگردیده است.لذا 
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 
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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
و ساختمانهای  واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۲۹۲-۹۹/۱۲/۰۵هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای شکراله کریمی پور نمج فرزند عین اله بشماره شناسنامه ۱۴۵۸صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۴۱۰متر مربع پالک- فرعی از۵۷۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۲۵فرعی از ۵۷۹ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی 
سید نورالدین هاشمی  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 
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 



پیامک شما را دربـاره 
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کارشناسان در گفت وگو با »پیام ما« تصمیم مجلس را برای خانه دار شدن مردم راهگشا نمی دانند

سناریویتکراریتامینمسکن
عبدالوهاب ُشهلی ُبر، جامعه شناس: مساله اصلی عرضه نیست بلکه مکانیزم باز توزیع نامتعادل مسکن اشکال دارد

علی آخرتی، عضو باهمستان: اقدامات این چنینی به مثابه ُمسکن است

یک جامعه شناس معتقد 
است: اکنون در بسیاری از 

کالن شهرها حدود ۷۰ درصد از 
درآمدها صرف هزینه مسکن 

می شود، با این حال افراد 
نیازمند به خانه نمی توانند از 
مسکنی که ساخته می شود 
و وارد بازار می شود استفاده 

کنند چون تناسبی با جذب آن 
وجود ندارد

نگرانی دیگر منتقدان طرح 
تازه مجلس، عریض تر شدن 

شهرها و کمبود امکانات 
الزم برای زیست در این 

شهرک هاست. همچنان که بارها 
اهالی خانه های مسکن مهر در 

حواشی شهرها از نبود آب و 
برق و گاز شکایت کرده بودند، 

ساکنان در همین شهرهای 
اطراف پایتخت بارها از نبود 

زیرساختی بابت بازی و تفریح 
کودکانشان شکایت داشتند. 

شهلی بر می گوید احداث چنین 
مسکن ها و خانه هایی در اطراف 

شهرها به سرانه های عمومی 
فشار وارد می کند

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

|  
هر
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 |

آغاز واکسیناسیون 
کارگران پسماند 

پسماند  بخش  واکسیناسیون کارگران  اول  فاز 
پزشکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
از امروز شنبه ۲۱ فروردین آغاز می شود. صدرالدین 
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  علیپور، 
شهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار شهر درباره 
واکسیناسیون پاکبانان و کارگران در معرض خطر 
ابتال به ویروس کرونا در این سازمان با بیان اینکه 
پیگیری ها برای واکسیناسیون این افراد از اواخر 
با  ، گفت: هماهنگی ها  آغاز شده  سال گذشته 
وزارت بهداشت انجام شده و از طرف معاونت این 
وزارتخانه دستور تحویل ۲۰۰ دز واکسن به سازمان 
مدیریت پسماند ابالغ شده که روز شنبه )امروز( 
واکسن ها را دریافت و تزریق آن ها را از همان روز 
آغاز می کنیم. او افزود: سازمان مدیریت پسماند، 
پزشک مقیم دارد و با نظارت وزارت بهداشت و 
رعایت پروتکل ها در فاز اول ۲۰۰ دز واکسن به 
کارگران مدیریت پسماند پزشکی تزریق می شود 
و در فازهای بعدی برای سایر پاکبانان و کارگران 
مجتمع پردازش آرادکوه و بخش انتقال پسماند 
اینکه طبق  بیان  با  او  افتاد.  اتفاق خواهد  این 
پروتکل های وزارت بهداشت طوری عمل می کنیم 
افراد  این  به  اول  از دوز  نیز پس  که دز بعدی 
تزریق شود، تاکید کرد: همه پرسنلی که با پسماند 
عادی مرتبط اند نیز در برنامه واکسیناسیون قرار 
دارند و اگر سرعت عمل تحویل واکسن ها بیشتر 
شود و فرایند اداری آن طوالنی نشود تمامی این 
افراد به زودی واکسینه می شوند. علیپور ادامه داد: 
در سازمان مدیریت پسماند در دو بخش پیگیر 
واکسیناسیون افراد در معرض خطر هستیم؛ ابتدا 
کارگرانی که مشخصا با خود سازمان در حوزه های 
دفن، پردازش، انتقال و جمع آوری پسماند در 
حال همکاری هستند و بخش دوم بحث مناطق 
۲۲ گانه است که البته متولی این بخش خود 

مناطق هستند.
او اضافه کرد: البته سازمان پسماند همکاری ها را 
انجام داده که مناطق فهرست ۱۷ هزار کارگری که 
در حوزه رفت و روب مشغول فعالیت هستند را 
به وزارت بهداشت اعالم کنند تا تخصیص واکسن 
برای آنها اتفاق بیفتد. علیپور همچنین تاکید کرد: 
در سازمان مدیریت پسماند بخش ویژه ای به 
نام مدیریت پسماندهای پزشکی داریم که هیچ 
منطقه ای متولی آن نیست و موضوع به خود 
نفر  این بخش حدود ۲۰۰  برمی گردد.  سازمان 
کارگر را شامل می شود که در جمع آوری، انتقال و 
دفن مستقیما با پسماند پزشکی مرتبط هستند. 
عادی  پسماندهای  حوزه  این کارگران  بر  عالوه 
نیز در معرض خطر  سازمان مدیریت پسماند 
هستند و البته این افراد در اولویت دوم هستند 
که مجموع این افراد و بخش پسماند پزشکی به 

حدود هزار و ۶۵۰ نفر می رسد.

زمین لرزه 
در مسجد سلیمان

زمین لرزه صبح امروز مسجدسلیمان را لرزاند. به 
گزارش ایلنا، مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
خوزستان گفت: این زمین لرزه ساعت ۷:۷:۴ 
امروز به وقوع پیوست. شهاب صدیقی افزود: 
این زمین لرزه به بزرگی ۳.۳ در مقیاس امواج 
پنج کیلومتری زمین  در عمق  و  درونی زمین 
رخ داد. او ادامه داد: کانون این زمین  لرزه در 
کیلومتری   ۲۳ مسجدسلیمان،  کیلومتری   ۱۰
قلعه خواجه  و ۳۹ کیلومتری اللی بوده است. 
و  شمالی   ۳۲.۰۳ لرزه  زمین  این  موقعیت 
۴۹.۳۲ شرقی ثبت شده است. تاکنون گزارشی 
از خسارت های احتمالی این زمین لرزه دریافت 

نشده است.

از نگاه کارشناسان حوزه مسکن، خالصه مصوبه 
روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی، قصه 
تکراری و البته همیشگی است که تنها نامش 
تغییر کرده است و پیش تر با عناوینی چون 
»مسکن مهر« و ... اجرایی شده بود یا دست 
سال  بود.  افتاده  زبان ها  سر  آن  اجرای  کم 
گذشته، طرح مسکن ملی هم مطرح شد و 
برای  تا  بود  وعده کرده  راه و شهرسازی  وزارت 
کند.  برنامه ریزی  مسکن،  هزار   ۴۰۰ احداث 
متقاضیان باید دارای ۵ سال سابقه سکونت 
در شهر مورد نظر هم می بودند. با تصمیم تازه 
زبان ها  به  پروژه ها  این  نام  باردیگر  مجلس 
افتاده و  پرسش اصلی در اذهان عمومی ایجاد 
مستاجر،  ایرانی  هزاران  ذهن  پرسش  شده، 
شهرک های  و  ملی  »مسکن  حاشیه نشین؛ 

حاشیه شهر، ما را خانه دار می کند؟«
در  مسکن  بحث  در  موجود  معضل  »اولین 
کشور ما، بحث کاالیی شدن مسکن است.« 
عبدالوهاب شهلی بر، جامعه شناس و سرپرست 
دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران 
بر  شهرهای جدید مانند بسیاری تحلیلگران 
این نظر است که »سقف باالی سر در ایران به 
مثابه نوعی دارایی دیده می شود  « و نمی توان 
این مساله را صرفا از جنبه فنی تحلیل کرد. 
مهدی مسعودیان، عضو گروه جامعه شناسی 
پیام  برای  یادداشتی  در  پیش  چندی  شهر، 
ما نوشته بود که مسکن تمام ویژگی های یک 
کاالی مبادله شونده را دارد: » مسکن مشمول 
شده  مبادله کاال  و  تولید  ویژگی  های  تمامی 
لوازم  موبایل،  ماشین،  مثابه  به  یعنی  است، 

آرایشی و هزاران کاالی دیگر که تنها برای سود 
تولید می  شوند. در اینجاست که ذهن ما دیگر 
قادر به درک این امر مهم نیست که، مسکن 
باید ساخته شود که زندگی در آن  برای این 

جریان یابد، نه برای کسب سود مالی.«

رابطه عرضه و تقاضا 
برای رفع بحران مسکن

شهلی بر معتقد است که در کشور به لحاظ عرضه 
مسکن مشکل آنچنانی وحود ندارد اما تعداد 
خانه هایی که ساخته می شود، در بحث بازتوزیع 
از  بسیاری  در  »اکنون  مشکل اند:  دارای  خود 
کالن شهرها حدود ۷۰ درصد از درآمدها صرف 
هزینه مسکن می شود، با این حال افراد نیازمند 
به خانه نمی توانند از مسکنی که ساخته می شود 
و وارد بازار می شود استفاده کنند چون تناسبی با 
جذب آن وجود ندارد.« شهلی بر، مثالی از حوزه 
خودرو می زند، او می گوید اکنون تعداد بسیار 
زیادی از نمایشگاه های خودرو در شهرها وجود 
دارند اما لزوما افراد دارای اتومبیل نیستند، زیرا 
قدرت خریدش را ندارند: »بسیاری از افرادی که 
در حوزه بازار آزاد فعالیت می کنند، این تلقی را 
دارند که میان عرضه و تقاضا رابطه مستقیمی 
پیدا  افزایش  عرضه  هرچه  یعنی  دارد،  وجود 
کند، مشکل تقاضا حل می شود. درحالیکه لزوما 
این طور نیست و این دیدگاه می تواند فرآیندی 
سوداگرانه ایجاد کند. زیرا مسکن مانند حوزه 
طال و ارز در ایران، تبدیل به حوزه بورس بازی 
مسکن  بانک ها  و  سازمان ها  یا  افراد  و  شده 
می سازند تا پولی که صرف تولید شود را در حوزه 

مسکن مصرف می کنند.« اقدام تازه وزارت راه 
و مجلس و ساخت شهرک اما برای موفقیتش 
است  این  آن  اولین  و  دارد  و شروطی  شرط 
که شهرها فراتر از ظرفیت زیست پذیری شان 
گسترش پیدا کنند، شهلی بر می گوید: »هرچه 
بازاری  منطق  براساس  مسکن  تقاضا-عرضه 
بیشتر باشد و الگوی ساخت هم متناسب با 
نیاز مصرف کننده باشد، یعنی متراژ پایین داشته 
باشد، قیمت متوسط باشد، تاثیری در شکستن 
دیگر  واقعیت  می آورد.  وجود  به  بازار  انحصار 
این است که در بسیاری از کالن شهرها ما  با 
کمبود عرضه زمین مواجه هستیم اگر مکانیزمی 
طراحی شود تا عرضه زمین افزایش پیدا کند، 
شاید کمک کننده باشد، اما به شرطی که فراتر 
زیست پذیری  شهر  زیست پذیری  ظرفیت  از 
صورت نگیرد و محیط زیست حفظ شود.« او 
اقدام دیگر وزارت راه و شهرسازی، که از پنجشنبه 
آغاز شده است، را شاهد می گیرد و معتقد است، 
ثبت امالک تحت مایملک افراد در سامانه های 
جامع شاید تاحدودی بتواند، مسکن را از فرآیند 
سوداگرانه بیرون بیاورد. او باز هم تاکید می کند 
که مساله اصلی عرضه نیست و مکانیزم باز 
توزیع نامتعادل مسکن است: »هرچه عرضه 
را افزایش داد اما روی مکانیزم نظارت نداشت 
باقی  مسکن  مساله  نکرد،  ریزی  برنامه  و 

می ماند.«

ُمسکن موقت مسکن
»اقدامات این چنینی در بهترین شرایط 
علی  جمله  این  است.«  ُمسکن  مثابه  به 
بر  آخرتی، عضو کارگروه مسکن مجمع حق 

است،  معتقد  او  می گوید.  باهمستان  شهر 
برای حل بحران مسکن، نیاز به سازوکارهای 
اساسا  می گوید  آخرتی  دارد.  وجود  ریشه ای 
مساله مسکن ذی نفعانی دارد که انواع سازوکار 
قدرت هم در اختیارش است و درخالل انواع 
ایجاد  بازتوزیعی در منابع  شیوه های مختلف 
می کنند که تمام آن به نفع خودشان است نه 

اکثریت.
 »هر روز تعداد حاشیه نشینان، اسکان های 
غیررسمی بیشتر می شود و عده ای از مرکز به 
این  تمام  می شوند.  رانده  پیرامون  و  حاشیه 
فعالیت ها به نفع یک اقلیت صاحب منفعت 
و اکثریتی که منافعش از دست می رود عمل 
می کند.« او معتقد است که هر برنامه ریزی که 

صورت بگیرد اگر این مسائل را نبیند و علیه 
بهترین  در  نکند،  اقدام  موجود  سازوکارهای 
بحث  در  است: »پیشتر  ُمسکن  شرایط یک 
مالیات بر خانه های خالی هم همین مساله را 
گفته بودم، این اقدامات با فرض اینکه مساله 
نیست  راهکار  باشد،  دیده  را درست  موضعی 
و  نیاز است که مجموعه سیاست ها  و حتما 

برنامه ها کنار یکدیگر عمل کنند.«

شهرهایی که عریض می شوند
نگرانی دیگر منتقدان طرح تازه مجلس، 
عریض تر شدن شهرها و کمبود امکانات الزم 
برای زیست در این شهرک هاست. همچنان که 
بارها اهالی خانه های مسکن مهر در حواشی 
شهرها از نبود آب و برق و گاز شکایت کرده 
اطراف  شهرهای  همین  در  ساکنان  بودند، 
پایتخت بارها از نبود زیرساختی بابت بازی و 

داشتند.  تفریح کودکانشان شکایت 
مسکن ها  چنین  احداث  می گوید  بر  شهلی 
سرانه های  به  شهرها  اطراف  در  خانه هایی  و 
»زیرساخت هایی  می کند:  وارد  فشار  عمومی 
اعم از شبکه معابر، زیرساخت هایی مدارس و 
بیمارستان و سیستم آب و فاضالب قطعا دچار 

فشار خواهند شد.«
 اما در میان نباید از مهاجرت به کالن شهرها 
غافل شد، مساله ای که ریشه در نابرابری های 
توزیع شده شهرها دارد، تمرکز خدمات رفاهی 
از  دیگر  از طرف  است  بیشتر  در کالن شهرها 
با  و خشکسالی  روستایی  حیات  رفتن  بین 
سازی،  سد  چون  غلطی  سیاست گذاری های 
روند مهاجرت به سوی کالن شهرها را افزایش 
این  در  مسکن  به  نیاز  رو،  همین  از  و  داده 
و  است  پیدا کرده  افزایش  هم  کالن شهرها 
نمی توان آن را نادیده گرفت، شهلی بر می گوید 
صورت  به  جمعیت  کشورها،  از  بسیاری  »در 
متناسب پخش شده اما در کشور ما جمعیت 
بیشتری به استان های شمالی و پایتخت روی 
آوردند و به همین سبب نیاز مسکن به مراتب 
بیشتر است، هرچه مسکن در شهرها عرضه 
شود، چون در این شهرها فرصت شغلی بیشتر 
باالتری  به مراتب سرعت  نیاز مسکن  است، 

دارد.«

مسکن و هوایی برای نفس
برای حل بحران مسکن در کشور، شاید 
بهتر باشد از تجربه کشورهای دیگر مدد گرفت، 
مسکن های  مسکن.  مالکیت  تعریف  تغییر 
اجتماعی که شهرداری ها در اختیار دهک های 
را  مسکن  بتوانند  شاید  می دهند  قرار  پایین 
باقی  مردم  برای  عمومی  یک کاالی  حد  در 

بگذارنند. 
نوشته  که  باشد  راه  همین  از  تنها  شاید 
مسعودیان هم محقق شود: »مسکن« را باید 
همچون »هوایی برای نفس کشیدن« در نظر 
است که  مصرف شدن  برای  فقط  گرفت که 

مبادله. برای  نه  دارد،  وجود 

با تصمیم مجلس قرار است با هدف ایجاد شهرک های مسکونی، اراضی ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. فارغ از تبعات 
احتمالی که این تصمیم برای منابع طبیعی و محیط زیست ایران در پی دارد؛ پرسش این است آیا مصوبه مجلس می تواند نظام عرضه 

و تقاضای مسکن در کشور را به تعادل برساند یا پیامدهای ناگواری بر نظام شهرسازی بر جا می گذارد؟

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 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۴۹-۱۳۹۹/۱۲/۱۶هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
نسرین نادری کلرود فرزند جالل بشماره شناسنامه ۱۴۰صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱۲۷۱متر مربع پالک- فرعی از۱۶۱۹- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از ۱۶۱۹ -اصلی قطعه۶ واقع 
از مالک رسمی  دلفارد جیرفت  بخش ۳۴کرمان خریداری  دراراضی کراء 
سید جالل وسید احمد وسید محمدهمگی موسوی  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:۳۴
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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 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۵۲۹-۹۹/۱۲/۱۸هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  فر  خزائی  علی  امید  اقای  متقاضی 
۴۳۸۲صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۴۸۰متر 
مربع پالک- فرعی از۵۷۱-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸فرعی 
از ۵۷۱ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴۵کرمان 
خریداری از مالک رسمی فتحعلی مددی 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 
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آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵  -۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۵۰۳۲ شماره   رای   برابر   
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی  مهری زیرک جو کهنه سری فرزند صفر علی  به شماره 
شناسنامه ۱۱۴۹ صادره از  صومعه  سرا  در ششدانگ  یکباب  دکان  بمساحت 
۱۳/۸۶ متر مربع  پالک  ۱۲۴۰  فرعی  از ۲۸ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  
از پالک  ۲۸ اصلی  واقع در قریه  چنه سر بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از 
نسق  سلمان  سلمانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  ۲  ماه  اعتراض خود رابه 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 
و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت 

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۲۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۴
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آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
برابر رای  شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۵۰۳۰- ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیات 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی محبوبه  فتوحی سیاه پیرانی  فرزند حسین  به شماره  شناسنامه 
۳۷۲۱ صادره از  صومعه سرا  در ششدانگ  یکباب  دکان  بمساحت ۱۳/۶۵ 
متر مربع  پالک  ۱۲۴۱ فرعی  از ۲۸ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  
۲۸  اصلی  واقع  در قریه  چنه سر  بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از نسق  
سلمان سلمانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  ۲  ماه  اعتراض خود رابه 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 
و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت 

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۲۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۴

910/23- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

فاقد سند رسمی
برابر رای  شماره  ۱۳۹۳۶۰۳۱۸۰۱۱۰۸۶۵۳- ۱۳۹۳/۱/۹ هیات 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی 
افشین میرزائی فرزند احمد به شماره  شناسنامه ۴ صادره از صومعه سرا  
در ششدانگ  یکباب  دکان  احداثی  بمساحت  ۲۵/۳۰  متر مربع  پالک 
۴۶ فرعی  از ۱۳ اصلی  واقع  در قریه  مرجقل  بخش ۲۲ گیالن خریداری  
از مالکیت ستاد اجرائی  فرمان  حضرت امام) ره( محرز گردیده است .لذا 
به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می 
شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح 
مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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 و رسید در صورت  انقضای  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۲۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۴

910/36- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
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 ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۴۶۹۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی بی بی زهرا منصوری 
فرزند سید حسن بشماره شناسنامه ۹۱۰ صادره از سیرجان در یک باب خانه 
به مساحت ۶۹۱.۳۸ متر مربع پالک ۴۶۴۲ اصلی واقع در روستای وحدت 
آباد بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای موسی عزت آبادی پور 
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-۹۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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 
قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۴۱۸۸-۹۹/۹/۵هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مریم بیدشکی فرزند جوادبشماره شناسنامه ۶۰۹۸صادره 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۴۸۵متر مربع پالک- 
فرعی از۵۷۴- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۵۱۷فرعی از ۵۷۴ 
خریداری  ۴۵کرمان  بخش  جیرفت   دراراضی  دوواقع  قطعه  -اصلی 
اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  متقاضی   خود  رسمی  مالک  از 
صورتی که  در  شود  می  ۱۵روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
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:۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۱/۲۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۰۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

فاقد سند رسمی
رای  شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۵۰۳۶- ۱۳۹۹/۱۱/۲۵  برابر   
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی جعفر احمد دوست  صیقالنی  فرزند  پرویز به شماره  
شناسنامه ۷۹۰۸ صادره از  صومعه سرا  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  
بمساحت ۲۴۸/۳۳  متر مربع  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت  
۱۶/۷۹  متر مربع  پالک ۱۰۳۰۱ فرعی از  ۴۲ اصلی  مفروز  و مجزی  
شده از پالک ۹۱ فرعی  از ۴۲  اصلی  واقع  در قریه  عربان  بخش ۲۲ 
گیالن  خریداری  از نسق  محمد ابراهیم  بیدار  صحرا گرد  عربانی محرز 
گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  
روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین 
انتشار آگهی به مدت  ۲  ماه  اعتراض خود رابه 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 و 
رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت 

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۲۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۴

910/9- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

فاقد سند رسمی
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵  -۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۵۰۳۱ شماره   رای   برابر   
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه 
به  فرزند حسین   پیرانی   فتوحی  سیاه   متقاضی محبوبه   بالمعارض 
شماره  شناسنامه ۳۷۲۱ صادره از  صومعه  سرا  در ششدانگ  یکباب  دکان 
بمساحت ۱۳/۱۵ متر مربع  پالک ۱۲۴۲ فرعی  از ۲۸ اصلی  مفروز  و مجزی  
شده  از پالک ۲۸ اصلی  واقع  در قریه  چنه سر بخش ۲۲ گیالن  خریداری 
از نسق سلمان  سلمانی  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  
می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  ۲  ماه  اعتراض خود رابه 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 
و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت 

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۲۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۴

910/22- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

فاقد سند رسمی
رای   بموجب   و  الذکر  فوق   قانون   اجرای  در  چون    
حل  هیات    ۱۳۹۹/۱۱/۱  -۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۳۵۴۸ شماره  اصالحی  
نقی  مالکانه  تصرف  سرا   صومعه  اسناد   ثبت  در  مستقر   اختالف  
از  صومعه سرا   ۱۳۶۸ صادره  به  ش ش  پرویز  فرزند   زاده   کاسی 
مفروز  از پالک  ۱ از  ۸۵ اصلی  واقع در  قریه  مهویزان  بخش ۲۲ 
گیالن  از نسق  ساالر پیردیرزیرک بعنوان ششدانگ  یک قطعه  زمین  
طرف   از  مربع   متر   ۶۲۵/۵۸ بمساحت  احداثی   اعیان   بر   مشتمل 
آن منظور  شده  برای   و پالک  ۱۳۸  احراز  گردیده   هئیت  مذکور  
لذا  بر اساس  مفاده  ۳  قانون  فوق  در یک  نوبت  آگهی  می شود  
چنانچه  کسی  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  بشرح  مذکور  
اعتراض  داشته باشد  از  تاریخ  اولین  انتشار  آگهی  بمدت  ۲ ماه  
اعتراض  خود را به  این اداره  تسلیم  و  رسید  اخذ  نمایند  در غیر 
این صورت  پس از  انقضای  مدت  مذکور  برابر  مقررات  نسبت به  
بصدور  سند مالکیت  اقدام  می گردد  و صدور  سند مالکیت  جدید  

مانع  مراجعه متضرر به دادگاه  نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۲۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۴

910/10- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۵۰۲۷- ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیات 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  علی گلچین فرزند احمد  به شماره  شناسنامه ۶ صادره از  صومعه 
سرا  در سه دانگ  مشاع از ششدانگ  عرصه  که سه  دانگ  دیگر موقوفه 
میباشد. بمساحت ۲۰۵۱ متر مربع  به انضمام  اعیان  یکباب خانه  بمساحت 
۱۰۰  متر مربع  پالک  ۱۰۳ فرعی  از ۶۵  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک 
۱ و ۳ فرعی  از ۶۵  اصلی  واقع  در قریه  اسفند  بخش ۲۲ گیالن  خریداری  
از مالکیت  اداره  اوقاف محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  ۲  ماه  اعتراض خود رابه 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 و رسید 
در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق 

مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۲۱-تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۴

910/38- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

 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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳۹۷۳  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای احمد 
حیدری فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه ۳۴۲۳ صادره از سیرجان در یک باب 
خانه به مساحت ۲۲۳.۸۴ متر مربع پالک ۲۱۱۹ اصلی واقع در خیابان شهدا 
کوچه شهید عباسی  بخش ۳۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عباس 
نصرت آبادی 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-۹۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک



۱۹۸۱ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ فروردین   ۲۱ شنبه   

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:موسسه اطالعات  )0۲1۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 0۳  ۳۳۳  8494

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

تهران، معماری و مدرنیته /سرویس عکس شهر

دولت اسپانیا مزایده روز پنجشنبه یک تابلو نقاشی کوچک که قرار بود 
در مادرید با قیمت تخمینی ۱,۵۰۰ یورو به حراج شود را به دلیل شک و 
گمان ها در ارتباط با خالق لغو کرد. مطالعات دقیق تر بر روی این نقاشی 
که مسیح )ع( را در حالی که زخمی شده است به تصویر می کشد و با 

نام »تاج گذاری با خار«  شناخته  می شود. / ایسنا

از سوی  بهار رهادوست  نوشته  نویسنده کتاب دوم«  »روزگار سورمه ای 
اما سخت«، »روزگار سورمه ای  بازار کتاب شد. »ساده  نشر هنوز روانه 
و  مه  و  »من  آن«،  پنهاِن  »جذابیت  دور«،  »از  دوم«،  نویسنده کتاب 
میله ها« بخشی از عناوین این مجموعه داستان های کوتاه هستند. این 
کتاب در ۹۶ صفحه و با قیمت ۱۷ هزار تومان در دسترس عالقه مندان 

است./ایلنا گرفته  قرار 

جشنواره فیلم »موو« یکی از جشنواره های قدیمی اروپاست که از سال 
۱۹۸۴ تا به امروز هر ساله در شهر بروژ بلژیک برپا می شود و »جنایت 
بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری و تهیه کنندگی نگار اسکندرفر، در 
جدیدترین دوره این فستیوال که از ۳۱ فروردین امسال به مدت دو هفته 

برگزار می شود، شرکت دارد./ایسنا

قطعه بی کالم »در یاد« در فضای موسیقی ایرانی را فرناز دبیرزاده ساخته 
و امین جهانگیری آن را در قالب دونوازی سنتور و سازهای کوبه ای تنظیم 
کرده است. این قطعه با اینکه در موسیقی کالسیک ایرانی ساخته شده 
اما نگاهی آزاد در زمینه تنظیم داشته و رنگ و بوی موسیقی جنوبی را 

گرفته است./هنرآنالین

اسپیس ایکس گروهی دیگر از ماهواره های استارلینک را بعد 
از ظهر روز چهارشنبه ۱۸ فروردین  به فضا ارسال کرد و تعداد 
ماهواره های در حال گردش در مدار زمین را به ۱۴۴۳ عدد رساند.
موشک فالکون ۹ ظهر روز چهارشنبه در ساعت ۱۲:۳۴ دقیقه 
منطقه  زمانی شرقی )۲۱:۰۰ ایران( از مرکز فضایی کندی در کیپ 
کاناورال، فلوریدا به فضا رفت. عالوه بر ایجاد نقطه عطفی در 
سال جدید، ماموریت روز چهارشنبه تعداد ماهواره های استارلینک 

ارسال شده به فضا از تاریخ ۴ مارس را به ۳۰۰ عدد رساند.
پرتاب های تاریخ های ۱۱ و ۱۴ مارس نیز بخشی از هدف بزرگ 
ایالن ماسک برای رساندن تعداد ماهواره های استارلینک در حال 
گردش به ۱۵۰۰ عدد تا پایان سال ۲۰۲۱ بود. موشک فالکون ۹ 
موتورهای »مرلین« را که ۹ عدد هستند روشن کرد که ابر بزرگ 
سفیدی از سکوی آن برخاست و سپس به سمت فضا پرواز کرد.  
این موشک پس از انتقال ۶۰ ماهواره ی استارلینک با موفقیت 
بر روی کشتی بدون سرنشین »البته که هنوز هم دوستت دارم« 
در اقیانوس اطلس فرود آمد. بر طبق اطالعات کمیسیون فدرال 
ارتباطات از اسپیس ایکس در ماه فوریه: بیش از ۱۰ هزار کاربر از 
اینترنت استارلینک استفاده می کنند. در این داده ها بیان شده که 
این سرویس اینترنتی سرعت ۲۰/۱۰۰ مگابایت برثانیه را دارد و 
میزان تاخیر آن ۳۱ میلی ثانیه و یا کمتر است. با این حال برای 
کاربران مشکالتی نیز به همراه دارد عالوه بر هزینه  زیاد و گران 
آن، این اینترنت دچار قطعی نیز می شود زیرا تعداد ماهواره های 
درون مدار محدود است و همچنین استارلینک در مراحل اولیه 
آزمایش های خود قرار دارد. در وب سایت استارلینک نوشته شده 
است که زمان هایی وجود دارند که هیچ اتصال اینترنتی برقرار 
نیست. با ارسال ماهواره های بیشتر، نصب ایستگاه های زمینی و 
تقویت نرم افزارهای شبکه، سرعت داده ها، تاخیر و زمان فعالیت 

این اینترنت به طور چشم گیری بهبود می یابد.

می رسد هر دم مرا از چرخ آزاری جدا
می خلد در دیده من هر نفس خاری جدا

از متاع عاریت بر خود دکانی چیده ام
وام خود خواهد ز من هر دم طلبکاری جدا
چون گنهکاری که هر ساعت ازو عضوی برند
چرخ سنگین دل ز من هر دم کند یاری جدا
نیست ممکن جان پر افسوس من خالی شود

گر شود هر موی من آه شرر باری جدا
تا شدم بی عشق، می لرزم به جان خویشتن

هیچ بیماری نگردد از پرستاری جدا
دست من چون خار دیوارست از گل بی نصیب

ور نه دارد دامن گل هر سر خاری جدا
نه همین خورشید سرگرم است از سودای او

عشق دارد در دل هر ذره بازاری جدا
حسن سرکش، کافر از جوش هواداران شود

دارد از هر طوق قمری سرو زناری جدا
قطع امید از حیات تلخ بر من مشکل است
وای بر آن کس که گردد از شکرزاری جدا

تکیه بر پیوند جان و تن مکن صائب که چرخ
این چنین پیوندها کرده است بسیاری جدا

صائب تبریزی

| هنرهای تجسمی | | ادبیات | | سینما | | موسیقی  |

60 ماهواره »استارلینک« دیگر در مدار قرار گرفتند

داستان کوتاه عقیل عقیل یکی از داستان های کوتاه محمود 
دولت آبادی است. دولت آبادی این داستان را در سال ۱۳۵۱ 
نوشته است و این داستان به همراه دیگر داستان کوتاه های 
این نویسنده در کتابی به نام کارنامه سپنج منتشر شده است. 
درون مایه ی این داستان هم مانند بسیاری از آثار دیگر محمود 
دولت آبادی مشکالت مردم روستایی است. داستان عقیل 
عقیل درباره ی مردی به نام عقیل است که همه ی زندگی و 
اعضای خانواده اش را در زلزله ای از دست می دهد. عقیل که به 
اوج درماندگی و پوچی رسیده است، تصمیم می گیرد به دیدار 
پسرش تیمور در پادگان سربازی برود. اما در راه به مشکالتی 

برمی خورد که وقایع داستان را رقم می زند.
انتخاب دسته ای خاص برای خواندن این کتاب به  راستی کار 
دشوار و بیهوده ای است. همه  می توانند این کتاب را بخوانند 
اما عالقه مندان به ادبیات فارسی و قلم محمود دولت آبادی از 

خواندن این داستان لذت بیشتری خواهند برد.

| عقیل عقیل | 
| انتشارات: انتشارات نگاه

نویسنده : محمود دولت آبادی |

روابطعمومیسازمانجهادکشاورزیجنوبکرمان

تجدیدمناقصهعمومیارزیابیکیفی
مناقصهگران)دومرحلهای(

سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان در نظر دارد نسـبت به احداث شـبکه فرعی آبیاری وزهکشـی دشـت جیرفت که 
از محـل اوراق خزانه اسـالمی تا سـال 1402تامین خواهد شـد. 

دریافت اسناد 
سامانه ستادمحل 

از تاریخ 1400/01/18تا تاریخ 1400/01/22زمان 

مهلت ارسال پاسخ 
استعالم 

جیرفت –خیابان ازادی سازمان جهادکشاورزی-امور پیمانها وقرار دادها مکان 

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

توضیحات :
جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به  ادرس 

)www.setadiran.ir( شماره تماس مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه 02127341934اقدام نمایند .

دوم
نوبت

دسته  دسته اند:   ۳ اين حوضه  رودخانه های  آب  و جريان  بارندگی  رژيم  نظر  از 
توجه  با  ناحيه  اين  زاگرس:  جنوب غربی  و  غربی  دامنه های  رودخانه های  اول 
ارتفاعات  است.  پرباران کشور  مناطق  از  جزئی  توپوگرافی  و  طبیعی  شرايط  به 
اين قسمت به علت ريزش برف در پاييز و زمستان در بهار و تابستان نيز دارای 
به  می توان  ناحيه  اين  رودخانه های  مهم ترين  از  هستند.  رودخانه ای  جريانات 
بخش  رودخانه های  دوم  دسته  اشاره كرد.  جراحی  دز، كارون،  كرخه، سيروان، 
باران در  از ريزش  ناشی  اين رودخانه ها  : آب  جنوبی استان فارس و هرمزگان 
و  مند، كل  رودخانه های  دارند.  سیالبی  حالت  بيشتر  و  است،  زمستان  و  پاييز 
اين  رودخانه های  عمان:  دريای  آبريز  حوضه  رودخانه های  آخر  دسته  و  ميناب. 
كامل  طور  به  فصلی  تغييرات  نيز  و  نامنظم  بارندگی كامال  رژيم  به علت  بخش 
حالت سيالبی دارند. بنابراين جريان اين رودخانه ها ساالنه معموال در چند نوبت، 
ايام  بقيه  در  و  وجود می آورد  به  را  و سيالب هايی  می افتد  اتفاق  زياد  با شدت 
سرباز،  رودخانه های  دارند.  جريان  كمی  بسيار  آب  با  يا  و  خشک  سال كاماًل 
و  خليج فارس  آبريز  حوضه  آب وهوای  اين گونه اند.  از  رابچ  و  سيرچ  باهوكالت، 
دريای عمان از بيشتر جريانات هوايی و حركت های گردش هوا بهره مند می شوند،  
اين حوضه به سبب گستردگی و وسعت حوضه از نظر سطح بارش و ميزان دما 
دارای مناطق متفاوت از هم است و حدود ۱۸ نوع اقليم محلی برای نواحی آن 
ديگر  ناحيه  به  ناحيه ای  از  و  ديگر  استان  به  استانی  از  مشخص شده است كه 
غربی  بخش  در  حوضه  اين  در  اقليمی  غالب  جريان های  ولی  است.  متفاوت 
دشت  و  زاگرس  غربی  جنوب  بخش  در  مديترانه ای،  رژيم  زاگرس  ارتفاعات  و 
قسمت های  در  و  عربستان  اقليمی خشک  رژيم  فارس  از  قسمتی  و  خوزستان 

و  هرمزگان  يعنی  حوضه  شرقی 
سيستم  سيستان وبلوچستان 
اقيانوسی  و  حاره ای  اقليمی 
خليج فارس  آبريز  حوضه  است. 
و دريای عمان دارای ۹ زيرحوضه 
وسعت  ترتيب  به  كه  است 
بزرگ  كارون   -۱ از:  عبارتند 
باهوكالت  ـ  رابچ   -۳ ۲- كرخه 
۴- قند ۵- سيرچ ـ بندرعباس 
۶- كل ـ مهران ۷- مرزی غرب 

زهره ـ  ۹- جراحی  ۸- حله  

رفتاری  با  اجتماعی  بسیار  حیواناتی  بولداگ ها 
دوستانه هستند. از تنها بودن برای مدت طوالنی 
با  را  خود  اوقات  بیشتر  دارند  تمایل  و  متنفرند 
صاحب خود بگذرانند، اگرچه نای باریک، ساختار 
خاص صورت و پاهای کوتاه این حیوانات جلوی 
می گیرد.  را  شدید  فعالیت های  در  آن ها  شرکت 
فعالیت های ورزشی طوالنی مدت )از هر نوعی( 
باعث می شود که این سگ برای نفس کشیدن 
از  بسیاری  برابر  در  نتیجه  در  و  بیفتد  تقال  به 

می شود. آسیب پذیر  تنفسی  بیماری های 
بسیاری از مردم هنگامی که می فهمند بولداگ ها 
تعجب  دارند  احتیاج  زیادی  نظافت  و  توجه  به 
موهای  دارای  آن ها  که  است  درست  می کنند، 
بلندی نیستند اما پوست این نژاد دارای چین و 
جلوگیری  برای  است که  بیشماری  چروک های 
تمیز  باید  پوستی،  بیماری های  و  مشکالت  از 
نگه داشته شوند. همچنین بهتر است بدانید که 

می کشند. خرناس  زیاد  بولداگ ها 

آشنایی با نژاد سگ بولداگ
حوضه های آبریز ایران

حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان
|بخش دوم|
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